
Informationsträff 
utvecklingsmedel mäns våld 

mot kvinnor
18 mars 2019 

Malmö



Dagens agenda
1. Presentationsrunda

2. Statsbidrag för integration

3. Bakgrund till utlysningen

4. Verkningsfullt förebyggande arbete mot våld

5. Om utlysningen – vanliga frågor, ansökningsformulär, hur beslut 
tas.

Beräknad tidsåtgång: Max 2h. 

Obs vi skickar ut ppt till alla anmälda deltagare efteråt!



1. Presentationsrunda
Vad heter du? 
Verksamhet?



2. Statsbidrag för 
integration



Statsbidrag integration

§ 37 a
Stärka och utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter, 
insatser för föräldralediga:
• Underlätta etablering i samhället
• Skapa nätverk
• Stödja språkinlärning
• Ge socialt stöd till ensamkommande barn

11 feb t om 26 april 2019 (ca 7,65 milj. kr)
Beslut 7 juni 2019

§ 37
Skapa beredskap och mottagningskapacitet och utveckla samverkan.

11 feb t om 10 maj 2019 ( ca 6,96 milj. kr)
Beslut senast 30 juni 2019



Statsbidrag integration

TIA medel (Tidiga insatser för asylsökande)
Period 1: 15/2–20/3
Inkomna ansökningar prövas och beslut meddelas löpande dock senast den 
31 maj.

Period 2: 20/8–20/9
Inkomna ansökningar prövas och beslut meddelas löpande dock senast den 
31 okt.

Mindre ansökningar på belopp upp till 35 000:-

• Öppen ansökan – löpande utlysning
Öppen för ansökningar om kortare insatser från februari – oktober 2019. 



Kontaktuppgifter

TIA
spomenka.maria.duras@lansstyrelsen.se
mats.brandstrom@lansstyrelsen.se
tina.choobin@lansstyrelsen.se

mailto:spomenka.maria.duras@lansstyrelsen.se
mailto:mats.brandstrom@lansstyrelsen.se
mailto:tina.choobin@lansstyrelsen.se


Statsbidrag integration

Läs mer här:

Statsbidrag integration

https://www.lansstyrelsen.se/skane/stat-och-kommun/social-hallbarhet/integration.html


3. Bakgrund till 
utlysningen



Bakgrund: Nationell strategi

Våld ska förebyggas med fokus på våldsutövare 
och maskulinitetsnormer. 

Mäns våld mot kvinnor inkluderar:
- Våld i nära relationer, oavsett kön och sexuell 
läggning
- Sexuellt våld 
- Våld i en hederskontext 
- Våld i ungas partnerrelationer
- Prostitution och människohandel



Bakgrund: Nationell strategi

”Att bedriva ett kunskapsbaserat 
våldsförebyggande arbete innebär bland annat 
att kartläggningar, problembeskrivningar och 
analyser tas fram som grund för åtgärder och att 
resultaten av genomförda insatser följs upp”



Bakgrund – Länsstyrelsens uppdrag

”Länsstyrelserna ska främja utvecklingen 
av universella förebyggande insatser mot 
våld, inklusive våld i ungas 
partnerrelationer. Länsstyrelserna bör 
även främja våldsförebyggande arbete 
med föräldrar, inklusive i hederskontext.”



Prioriterade insatser

Länsstyrelsen kommer att prioritera:

Utveckling och spridning av universella förebyggande insatser mot mäns våld 
mot kvinnor*. 

Med verkningsfulla åtgärder för att förhindra att våld utövas avses bland 
annat åtgärder som har en genusförändrande ansats, som är 
kunskapsbaserade och som genomförs på ett systematiskt sätt snarare än 
som punktinsats.

För en fördjupning om universellt förebyggande arbete mot mäns våld mot 
kvinnor, se Mucf:s webbplats: https://www.mucf.se/valdsforebyggande-
arbete

https://www.mucf.se/valdsforebyggande-arbete


4. Verkningsfullt 
förebyggande arbete 

mot våld



Verkningsfulla förebyggande insatser mot våld

Syfte: Att vara transparenta med vad vi menar med 
förebyggande arbete

Att ge er möjlighet att reflektera över era 
verksamheter utifrån kunskap om förebyggande 
arbete



Verkningsfulla förebyggande insatser mot våld

Universell – riktar sig till hela befolkningen. 

Selektiv – förhöjd risk för våld

Indikativ – där våld har förekommit



Verkningsfulla förebyggande insatser mot våld

Målgrupp för prevention

Universell – riktar sig till hela befolkningen. 
Ex: skolprogram, föräldrastödsprogram som riktar sig till alla

Selektiv – förhöjd risk för våld
Ex: Föräldrastödsprogrammet Komet, grupper för personer 
som riskerar att utsättas för hedersvåld, som riskerar att 
utsätta andra för hedersvåld. 

Indikativ – där våld har förekommit
Ex: Kriminalvårdens program, telefonlinjen Välj att sluta. 

(Ref Mucf 2014 Inget att vänta på s. 83-84)



Verkningsfulla förebyggande insatser mot våld

Hela systemet-ansats

Individer – enskilda samtal

Grupp – en klass, en tjejgrupp

Professionella – lärare, socialsekreterare osv

Närmiljö – Stadsdelen, idrottsrörelsen osv

Organisation – Riktlinjer, handlingsplaner, rutiner

Policy – Påverka politiken i kommunen/landet

(Ref Mucf 2012 Låt 101 blommor blomma, s. 12)



Verkningsfulla förebyggande insatser mot våld

Framgångsfaktorer

• Kunskap om prevention

• Tydlig förändringsidé – ex MVP

• Genusförändrande ansats – ”Försöker förändra etablerade föreställningar om 
genus och skapa mer jämställda relationer 
mellan kvinnor och män” (Mucf 2014:67)

• Ha en hela systemet-ansats 

• Punktinsatser ger ingen varaktig effekt

(ref: Mucf (2012) Låt 101 blommor blomma;, Mucf (2014) Inget att vänta på)



Verkningsfulla förebyggande insatser mot våld

Framgångsfaktorer

• Förankring 

• Plan för implementering och fortlevnad

• Samverkan borgar för fortlevnad

• Utvärdera för att kunna säga något om effekter

(ref: Mucf (2012) Låt 101 blommor blomma;, Mucf (2014) Inget att vänta på)



Bikupa

Prata med grannen:

Om du tänker på din egen verksamhet utifrån preventionsnivåer, hela systemet-
ansats och framgångsfaktorer, vad tänker du då? Vad gör ni bra? Vad skulle du 
vilja stärka? 



5. Om utlysningen



Om ansökan

Vilka kan söka medel?
Kommuner, myndigheter, ideella organisationer med 
verksamhet i Skåne.

Hur länge måste föreningen ha funnits?
Minst ett år. 

När kan medlen användas? 
Under ett år, med start senast 1 september 2019.

När ges besked?
Innan midsommar får ni besked om er ansökan.



Om ansökan

Vad innebär att samarbete ska vara etablerat?
Kontakt ska vara tagen och samarbete påbörjat, vilket ska 
framgå i ansökan, då detta är en stor framgångsfaktor. Om 
samarbete inte är etablerat kommer ansökan att avslås. 

Kan man söka medel för befintlig verksamhet?
Ja, om man avser att utveckla eller förfina den befintliga 
verksamheten. Man behöver alltså inte göra något som är helt 
nytt för att söka medel. 



Om ansökan

Hur gör man om två eller flera aktörer söker tillsammans, är 
det separata ansökningar då?
Sök gärna med en gemensam ansökan, i annat fall hänvisa till 
varandra i respektive ansökan. 

Kan vi som kommun inkomma med nämndprotokoll senare 
än 18 april?
Ja, senast den sista maj.

Hur mycket pengar delar ni ut?
Cirka 4,5 miljoner. 



Projektmål – delmål – aktivitet 

Projektmål

Delmål 1

Aktiviteter

Delmål 2

Aktiviteter



Projektmål – delmål – aktivitet 

Projektmål: Det övergripande målet för insatsen och anledningen till att 
insatsen genomförs. Kan uppnås på flera olika sätt! T ex

• Stärka förutsättningarna för att minska sexuellt våld i kommunen

Delmål: Hur projektmålet ska uppnås. Kan också uppnås på flera olika sätt, med 
flera olika aktiviteter och ska vara tydligt relaterade till projektmålet. T ex

- Ökad kompetens om sexuellt våld hos gymnasielärare i kommunen
- Ökad kapacitet att identifiera och gränssätta sexuellt våld bland elever
- Ökad kapacitet hos organisationen att agera mot sexuellt våld

Aktivitet: insatser för att delmålet ska uppnås

- Ledarutbildning för lärare i samtalsmetoder om sexuellt våld
- Sexualundervisning och undervisning om samtycke, jämställdhet och våld för 
alla 1or i gymnasiet, på skoltid under hela terminen
- Skapa rutiner och utbilda alla lärare i hur hantera kännedom om sexuellt våld. 



Hur Länsstyrelsen bedömer ansökningar

• Handlingar – Är ansökan komplett? 

• Projektlogik – Förändringsidé, grund i behov och forskning, insatsernas 

målgrupper och omfattning

• Samarbete – Är samarbete etablerat eller ej?

• Budget – Är budget i proportion till insatserna & dess effekt? 
• Kapacitet – Ekonomisk, administrativ och operativ kapacitet

• Geografiskt spridning/olika typer av insatser/nå olika målgrupper



Beviljade projekt 2017

Kristianstad kommun
- En uppväxt fri från våld
- Sista slaget
Hässleholm:
- Frida kvinnojour

Ängelholm:
- Skyddsjouren
Helsingborg/Regionalt
- Freezone

Lund:
- Bygga Broar
- Kvinnojouren i Lund
Malmö:
- Resursteam Heder
- Malmö kvinnojour
- United Sisters, Fryshuset
- Onkod ungdomsförening
- Unga forum, Skåne 
stadsmission
Malmö/regionalt
- Rädda barnen
- Romska ungdomsförbundet
- Kompetenscentrum våld i 
nära relationer

Simrishamns kommun
Bygga Broar



Beviljade projekt 2018

Kristianstad kommun
- En uppväxt fri från våld
- Machofabriken
- Jämställdhet, 
maskulinitet och normer

Helsingborg
- Frälsningsarmén 

Malmö:
- Malmö Universitet
- RFSU Malmö
- United Sisters, Fryshuset
- Unga Forum, Skåne stadsmission
Vellinge
- Vellinge kommun

Simrishamns kommun
- Bygga broar

Regionalt
- Rädda barnen
- Freezone

Lund
- Bygga broar
- Kriscentrum
Hörby
- Huskurage



Bikupa
Prata med grannen:

Har ni några frågor eller funderingar? Något ni undrar? 



Kontakta oss!

Frida Darj
frida.darj@lansstyrelsen.se
010-224 12 19 

Katarina Tümer
katarnia.tumer@lansstyrelsen.se
010-224 16 81

mailto:frida.darj@lansstyrelsen.se
mailto:katarnia.tumer@lansstyrelsen.se
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