
PROJEKTBIDRAG 
till våldsförebyggande 
arbete 2019



Länsstyrelsen Skåne arbetar på uppdrag av 
regeringen med att förebygga och bekämpa mäns 
våld mot kvinnor. 

Utifrån det uppdraget utlyste Länsstyrelsen Skåne 
under år 2019 drygt 4 miljoner kronor till projekt och 
insatser i Skåne som syftar till att förebygga våld. 

Här kan du läsa en sammanfattning om de 
beviljade projekten. 



BAKGRUND
Utifrån Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor samt Länsstyrelsens uppdrag enligt regleringsbrev för budgetår-
et 2019 (S2017/07420/JÄM) utlyste Länsstyrelsen Skåne utvecklings-
medel för år 2019. 

Enligt regeringen ska särskild prioritet ges till att främja utvecklingen av 
verkningsfulla åtgärder för att förhindra att våld utövas, inklusive 
återfallsprevention. En utgångspunkt är att våld ska förebyggas med 
fokus på våldsutövare och maskulinitetsnormer. 

Länsstyrelsen prioriterade därför: 
- Utveckling och spridning av universella förebyggande insatser mot 
mäns våld mot kvinnor, inklusive våld i nära relationer, sexuellt våld, 
prostitution och människohandel, våld i ungas partnerrelationer och 
våld i en hederskontext.

Med verkningsfulla åtgärder för att förhindra att våld utövas avses bland 
annat åtgärder som har en genusförändrande ansats, som är kunskaps-
baserade 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: www.mucf.se/valdsforebyggande-ar-
bete 



BÅSTAD KOMMUN

PROJEKTNAMN: Utbildning vinr
BEVILJAT BELOPP: 35 000
KONTAKT: Magnus Andersson, magnus.andersson@bastad.se

Båstad kommun har fått bidrag för att 
utveckla arbetet för 
våldsutövare. Två behandlare 
kommer att gå en utbildning och sedan 
hålla kurser utifrån ATV – alternativ 
till våld. 

Syftet är att få personer i 
kommunen som har problem att kont-
rollera sin ilska att i tidigt skede söka 
hjälp innan de börjar utöva våld i en 
nära relation, och att fler våldsutövare 
ska söka hjälp.



FREEZONE

PROJEKTNAMN: Fria zoner
BEVILJAT BELOPP: 350 000
HEMSIDA: freezone.se 
KONTAKT: Viktoria Nordén, viktoria@freezone.se

FreeZone har fått bidrag för att före-
bygga hedersrelaterat våld och 
förtryck genom metoden ”Fria zoner”, 
en rättighetsbaserad och stärkande 
metod för unga hedersutsatta. 

Under projektet kommer FreeZone 
fortsätta utbilda yrkesverksamma till 
zonledare. Dessa arbetar sedan utifrån 
metodmaterialet med s k fria zoner, 
stärkande grupper för hedersutsatta.  

I de fria zonerna ges unga, som lever 
i en hederskontext, redskap att klara 
av sina livssituationer. De får utrymme 
att vara sig själva, diskutera livsfrågor 
och normer, få kunskap om rättighe-
ter med fokus på de som är relevanta 
i en hederskontext, samt få en trygg 
vuxenkontakt. 

För att skapa goda förutsättningar för 
en hållbar insats erbjuder FreeZone 
en chefsutbildning för alla chefer/rek-
torer med personal som utbildas till 
zonledare, samt i mån av plats övriga 
berörda chefer/politiker i verksam-
heten/kommunen. Chefsutbildningen 
ger grundläggande kunskap i HRV, 
det strukturella arbetet med samver-
kan, rutiner och beredskap samt ger 
fördjupning i hur en chef kan stödja 
den enskilda zonledaren i arbetet med 
fria zoner.
 
FreeZone kommer också fortsätta ar-
rangera öppna föreläsningar på teman 
kopplade till hedersrelaterat våld och 
förtryck för yrkesverksamma i Skåne.



FRÄLSNINGSARMÉN 
HELSINGBORG

Frälsningsarmén har fått bidrag för 
ett projekt med syftet att motverka 
mäns våld mot kvinnor på thaimassa-
gesalonger i form av prostitution och 
människohandel.

Projektet har fått sitt namn genom en 
förstudie om situationen för perso-
ner som arbetar inom thaimassage 
i Helsingborg. Förstudien visar att 
målgruppen är mycket utsatt och 
isolerad, och att utsattheten för brott 
inte anmäls. 

Projektet ”RESPEKT Thai” går ut på 
att utveckla ett nätverk med och för 
personer som jobbar inom 
thaimassage i Nordvästra Skåne med 
fokus på Helsingborg. 

Planerade aktiviteter är rekrytering av 
deltagare, dialogforum, föreläsningar, 
utveckling av en kvalitetsstandard för 
thaimassage i området samt en infor-
mationskampanj riktad till allmänhet-
en. 

Arbetet är en del av det brotts-
förebyggande arbete som redan be-
drivs inom ramen för Helsingborgs nät-
verk mot människohandel och prostitution.

PROJEKTNAMN: RESPEKT Thai
BEVILJAT BELOPP: 255 504
KONTAKT : Emma Cotterill, emma.cotterill@fralsningsarmen.se 



HÄSSLEHOLMS KOMMUN

PROJEKTNAMN: VIP
BEVILJAT BELOPP: 50 000
KONTAKT: Marie Persson, marie.persson@hassleholm.se

Hässleholms kommun har fått bidrag 
för att förebygga och bekämpa våld 
mot personer med intellektuella f
unktionsnedsättningar. Sedan tidigare 
är det känt att dessa personer riskerar 
en större utsatthet för våld. 

Exempelvis har man i kommunen sett 
unga flickor som utsatts i prostitution 
och i nära relationer. 

Kommunen kommer motverka våld 
genom följande aktiviteter:

- Ta fram rutiner på minst 
 hälften av kommunens grupp 
 boenden och dagliga 
 verksam heter. 

- Erbjuda fler VIP-grupper till  
 kommunens invånare. VIP,  
 som står för Viktig Intressant  
 Person, är en metod för att  
 arbeta våldsförebyggande med  
 både kvinnor och män med  
 intellektuella och psykiska  
 funktionsvariationer. 

- Göra en kartläggning i 
 kommunen av hur vålds-
 utsattheten ser ut bland 
 personer med intellektuella  
 funktionsnedsättningar genom  
 enkäter och intervjuer med  
 yrkesverksamma.



KLIPPANS KOMMUN

Klippan har fått bidrag för att lägga 
grunden för ett långsiktigt och hållbart 
våldspreventivt arbete. 
Utgångspunkten är att ta fram 
verkningsfulla förebyggande insatser 
mot mäns våld mot kvinnor riktat till 
barn och unga inom kommunen. 

Projektet ska kartlägga förekomsten 
av våld i kommunen genom enkäter på 
högstadie- och gymnasieskolor, 
intervjuer med yrkesverksamma på 
exempelvis förskola och skola, soci-
altjänst och fritidsverksamheter samt 
insamling av befintlig statistik hos 
relevanta myndigheter.

För det andra ska projektet kartlägga 
redan befintliga nätverk och 
befintlig kompetens i kommunen som 
kan användas i framtida 
våldspreventivt arbete. 

För det tredje ska projektet producera 
en handlingsplan för det fortsatta arbe-
tet mot våld. 

PROJEKTNAMN: Klippan fri från våld
BEVILJAT BELOPP: 172 000
KONTAKT: Clara Svensson, clsv3@klippan.se, 
Sara Nylander, sara.nylander1@klippan.se



KRISTIANSTADS KOMMUN

Kristianstad kommun har fått bidrag 
för att förebygga våld genom 
projektet ”En uppväxt fri från våld”. 

Målet med projektet är att öka 
kunskapen hos medarbetare inom 
förskolan kring våld i nära relationer, 
hedersrelaterat våld, maskulinitets-
normer samt våldspreventivt arbete 
för att förebygga våld och upptäcka 
våld som pågår. 

Projektet har pågått i två år och 
omfattar i dagsläget 10 förskolor och 
3 öppna förskolor. Under projektets 
tredje år kommer ytterligare 5 
förskolor i kommunen att delta. 

All personal på förskolorna utbildas. 
Utöver det har varje förskola ett antal 
nyckelpersoner som träffas i grupp 
tillsammans med projektledaren för 
att utbyta erfarenheter samt ge för-
djupad kunskap kring problematiken. 
Nyckelpersonerna arbetar mellan 
träffarna på sina förskolor utifrån ett 
givet upplägg.  

Planen är att projektet ska bli 
permanent och bekostas av kommunen 
efter det tredje året. 

PROJEKTNAMN: En uppväxt fri från våld
BEVILJAT BELOPP: 361 180
KONTAKT: Agneta Ekner Carlsson,  
Agneta.Ekner.Carlsson@kristianstad.se



KVINNOJOUREN I LUND

Kvinnojouren i Lund har fått bidrag 
för att förebygga våld genom projektet 
”En framtid fri från våld”. 

Begränsande normer för kön och 
sexualitet är en grogrund för våld, inte 
minst sexuellt våld. Våldspyramiden 
är en modell för att visa hur mildare 
kränkningar hänger ihop med, och 
legitimerar grövre kränkningar. 

Utifrån våldspyramiden arbetar 
Kvinnojouren i Lund med 
förebyggande insatser i skolan och 
inom idrotten genom en hela 
systemet-ansats där både lärare, elever, 
föräldrar, tränare och 
idrottsutövare får ta del av projektet. 

Insatserna kommer ske i Lund och 
närliggande kranskommuner.

PROJEKTNAMN: En framtid fri från våld
BEVILJAT BELOPP: 350 000
HEMSIDA: www.kvinnojourenlund.se
KONTAKT: Annelie Danielsson, annelie@kvinnojourenlund.se 



LUNDS KOMMUN

Lunds kommun har fått bidrag för att 
motverka hedersrelaterat våld och för-
tryck genom projektet ”Bygga broar”. 

Syftet med verksamheten är att främja 
integration, stärka barns rättigheter 
och motverka hedersrelaterat våld och 
förtryck. 

Bygga broar är en modell för 
systematiskt värdegrundsarbete och 
stödjer chefer, pedagoger och andra 
yrkesgrupper i att konstruktivt hantera 
de svårigheter som kan uppstå när 
barn hamnar i spänningsfältet mellan 
olika värdesystem. 

Lund har arbetat med metoden sedan 
2016 och hittills har 24 verksamheter 
inom barn- och skolförvaltningen 
deltagit i utbildningen. Deltagarna 
som utbildats får också handledning. 

Förskolorna får också stöd i att 
utarbeta handlingsplaner för arbetet 
med bygga broar och stöttas i imple-
menteringen.

PROJEKTNAMN: Bygga broar
BEVILJAT BELOPP: 430 000
KONTAKT: Agneta Pia Forsberg, pia.forsberg@lund.se



MALMÖ STAD

Malmö stad har fått bidrag för att 
arbeta med metoden Respektfulla 
Relationer i stadens verksamheter. 

Efter att Malmö stad utvärderat sitt 
tidigare arbete med att förebygga våld 
i nära relationer och mäns våld mot 
kvinnor i målgruppen har önskemål 
framkommit om fler metoder för att 
samtala om relationer samt våga säga 
nej.

Respektfulla relationer är ett 
samtalsmaterial för att ha 
samtalsgrupper om relationer– både 
med sig själv och med andra. 
Samtalsgruppen består av 6-8 
deltagare som träffas vid 4 tillfällen, 
2 timmar per gång. Samtalsgrupperna 
hålls av en brukare med stöd av en 
handledare. 

Detta är en viktig aspekt då metoden 
också är ett sätt för funktions-
stödsförvaltningen att öka brukares 
involvering i de förebyggande 
insatserna. 

Malmö stad utbildar 2 samtalsledare 
och 2 handledare, som sedan ska hålla i 
sammanlagt 2 grupper utifrån 
respektfulla relationer.  

Genom samtalsgrupper utifrån 
Respektfulla Relationer får 
målgruppen verktyg att hantera 
situationer och medvetandegöra sina 
relationer till sig själv och med andra. 

Syftet är att motverka mäns våld mot 
kvinnor och våld i nära relationer.

PROJEKTNAMN: Respektfulla relationer
BEVILJAT BELOPP: 176 150
KONTAKT: Agneta Ann-Helen Westerdahl,  
ann-helen.westerdahl@malmo.se



NOOMI, HELA MÄNNISKAN
I MALMÖ

Hela människan i Malmö har fått 
bidrag för att starta verksamheten Safe 
Havens. 

Safe Havens är en metod som togs 
fram genom ett EU-projekt i 
Nederländerna och som nu även till-
lämpas av Frälsningsarmén i 
Stockholm. 

Syftet med Safe Havens är att stärka 
tillgången till och kvaliteten på det 
juridiska stöd som erbjuds personer 
utsatta för människohandel (eller lik-
nande utsatthet). 

Med arbetet vill Noomi förebygga 
utsatthet och främja en förbättrad 
livssituation för målgruppen genom 
samarbete med advokater och jurist-
studenter.

Inom projektet ska Noomi rekrytera 
och utbilda juriststudenter som ska 
ingå i arbetet, samordna möten mellan 
hjälpsökande, juriststudenter och 
advokater, samt starta ett 
drop-in center i Frälsningsarméns 
lokaler i Malmö, öppet 4 h i veckan 
där juridiskt stöd kommer ges.

PROJEKTNAMN: Safe Havens
BEVILJAT BELOPP: 200 000
HEMSIDA: noomimalmo.se
KONTAKT: Paulina Bolton, paulina.bolton@helamanniskan.se, 
Ellen Samuelsson, ellen.samuelsson@helamanniskan.se 



RFSU MALMÖ

PROJEKTNAMN: Sex och samspel
BEVILJAT BELOPP: 350 000
HEMSIDA: www.rfsu.se/vad-vi-gor/nara-dig/lokalforeningar/
rfsu-malmo/kompetenscenter-sexualitetet
KONTAKT: Yahia Saleh, yahia.saleh@rfsu.se

RFSU Malmö har fått bidrag för att 
förebygga sexuellt våld i ungas nära 
relationer, genom att genomföra 
workshops för elever, lärare och elev-
hälsa i Skurups kommun. 

Såväl workshops för skolpersonal som 
för elever kommer ha fokus på 
samtycke, ömsesidighet och 
kommunikation med en normkritisk 
ansats.



RÄDDA BARNEN 
REGION SYD

PROJEKTNAMN: Det handlar om kärlek
BEVILJAT BELOPP: 450 000
HEMSIDA: www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/barn-i-sverige/skyddar-barn-mot-vald

KONTAKT: karlekenarfri@rb.se 

Rädda barnen Region Syd har fått 
bidrag för att bedriva ”Det handlar om 
kärlek” – ett förebyggande arbete mot 
hedersrelaterat våld och förtryck. 

Syftet är att förhindra att barn och 
unga utsätts för våld i hederns namn, 
och att utsatta ska få rätt hjälp. 

Metoden är Kärleken är fri-skolveckor 
som arrangeras tillsammans med en 
samverkansgrupp i respektive 
kommun, bestående av exempelvis 
polis, socialtjänst, ungdoms-
mottagning, fältare, fritidsförvaltning, 
elevhälsa, pedagoger, 
civilsamhällesorganisationer osv. 

Under skolveckorna genomförs både 
korridorshäng och klassrumsbesök. 

2019/2020 kommer Rädda barnen att 
genomföra Kärleken är fri-skolveckor 
i Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Ystad, 
Hörby, Skurup, Lund och Landskrona.



SKYDDSJOUREN I 
ÄNGELHOLM

PROJEKTNAMN: En väg in för alla
BEVILJAT BELOPP: 350 000
HEMSIDA: www.kvinnojouren-engelholm.se
KONTAKT: Lena Persson, ekt033161@ektv.nu 

Skyddsjouren i Ängelholm har fått bi-
drag för att starta en verksamhet med 
stödsamtal för våldsutövare. 

Utifrån ATV kommer Skyddsjouren 
erbjuda stödsamtal till våldsutövare för 
att stoppa våldet i ett tidigt skede. 

Inom ramen för projektet kommer ett 
mottagningskontor öppnas, samt en 
telefonlinje och en chatt. 

Målgrupp är personer som själva söker 
hjälp och därmed har viss insikt om 
sitt beteende. 



SKÅNE STADSMISSION

PROJEKTNAMN: Unga Forum
BEVILJAT BELOPP: 350 000
HEMSIDA: www.skanestadsmission.se/verksamheter/unga-forum 
KONTAKT: Liv Palm, liv.palm@skanestadsmission.se

Skåne stadsmission har fått bidrag för 
sin verksamhet Unga forum. 

Unga forum är en mötesplats för 
socialt utsatta barn och unga upp till 
25 år och vårdnadshavare som har 
barn under 18 år och befinner sig i 
någon form av utsatthet. 

Deltagarna erbjuds juridiskt och psy-
kosocialt stöd för att kunna leva ett liv 
fritt från våld och förtryck.

Förutom individuella stödsamtal, 
social och juridisk rådgivning och 
workshops med inbjudna gäster så 
använder Skåne stadsmission olika 
metodmaterial i den öppna 
verksamheten för att förebygga våld 
och utsatthet. 

Verksamheten sker i samverkan med 
Kompetenscentrum våld i nära 
relationer, Kriscentrum och 
Evonhuset.



ÅSTORPS KOMMUN

PROJEKTNAMN: Ett tryggare Åstorp mot våld
BEVILJAT BELOPP: 357 362
KONTAKT: Cecilia Andersson, Cecilia.andersson2@astorp.se 

Åstorps kommun har fått bidrag för att 
starta ett familjefridsteam och anställa 
en kvinnofridssamordnare. 

Syftet är att bättre samordna arbetet 
mot våld i kommunen och därmed 
förbättra skyddet och stödet för 
våldsutsatta samt förebygga våld. 

Inom ramen för projektet ska man i 
kommunen fastställa en 
processkartläggning, utbilda personal 
om våld i nära relationer samt vilket 
skydd och stöd som finns. 

Arbetet görs inom satsningen Ett tryg-
gare Åstorp.




