Nyhetsbrev #2 2022
På gång på Länsstyrelsen Skåne
• Medel till civilsamhället för metodutvärdering. Infoträff 1 juni.
• Nya siffror för Trygga och goda uppväxtvillkor
• Ny enkät om jämställt föräldraskap som arbetsgivarfråga

Utbildningar, konferenser och nätverksträffar
• 31 maj: Nätverksträff om våldsförebyggande arbete
• 3 juni: Ett jämställt Skåne ‐ Nätverksträff
• 3 juni: Temadag sex mot ersättning och människohandel
• 21 och 28 oktober: Save the date! Chefens roll i arbetet med våld i nära relationer.
• 26 oktober: Heldag om Våld i ungas nära relationer

Aktuellt nationellt
• Infogeneratorn finns nu på ukrainska
• Tillfälligt statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder på ﴾ideella﴿ skyddade boenden
• Ny tidsanvändningsstudie publicerad av SCB
• Webbutbildningar om våld samlade på samma sida
• 23 maj: Socialstyrelsens webbinarium om arbete med personer som utövar våld

PÅ GÅNG PÅ LÄNSSTYRELSEN SKÅNE

Medel till
civilsamhällesorganisationer för
utvärdering ‐ informationsmöte 1
juni
Är ni en civilsamhällesorganisation som arbetar förebyggande mot
våld i nära relationer? Har ni funderat på att utvärdera ert arbete?
Länsstyrelsen bjuder in ideella organisationer i Skåne att söka
utvecklingsmedel till utvärdering av sitt våldsförebyggande arbete.
Ansökan ska vara inkommen till Länsstyrelsen senast den 21 juni
2022.

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR

Nya siffror för Trygga och goda
uppväxtvillkor
Den 24 mars lanserade Länsstyrelsen nya kommunblad med
uppdaterade siffror för var och en av Skånes 33 kommuner. Vi ser
stora skillnader i uppväxtvillkor mellan kommunerna och det är stora
skillnader mellan hur flickor och pojkar har det inom de fyra områden
som är identifierade som viktiga för barn och ungas trygghet och
förutsättningar: Skola, Familj, Närområde Individ/kamrater. Det är
inom dessa områden ett främjande arbete har visat sig förebygga
framtida problem som våld, kriminalitet, missbruk etc.

LÄS MER OCH TA DEL AV DE NYA SIFFRORNA

Ny enkät om jämställt
föräldraskap som arbetsgivarfråga
Skåne är fortfarande ett av de län där uttaget av föräldraförsäkringen
är mest ojämställd: män tar i snitt ut 28 % av föräldraförsäkringen. En
av de faktorer som starkt påverkar mäns uttag av
föräldraförsäkringen är hur arbetsgivaren agerar. 2019 tog
Länsstyrelsen Skåne fram en rapport om lagens krav på aktiva
åtgärder och tips på vad en arbetsgivare kan göra och varför det är
fördelaktigt att ha ett aktivt arbete. Under maj kommer Länsstyrelsen
Skåne göra en uppföljning riktad till de skånska kommunerna om
deras arbete med anställdas möjlighet att förena föräldraskap och
förvärvsarbete. Undersökningen från 2019 visade att endast 4 av de
29 kommuner som svarade på enkäten hade ett arbete med alla fyra
stegen som beskrivs i diskrimineringslagen. Nu vill vi se om det skett
en utveckling och vilket stöd som kommunerna efterfrågar. Du hittar
rapporten som Länsstyrelsen tog fram i samband med den tidigare
undersökningen från 2019 här:

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP ‐ EN ARBETSGIVARFRÅGA

UTBILDNINGAR, KONFERENSER OCH NÄTVERKSTRÄFFAR

Nätverksträff om
våldsförebyggande arbete
31 MAJ 9.00‐15.00
Varmt välkommen på vårens andra nätverksträff om
våldsförebyggande arbete i kommuner!
Temat för dagen är Förändringsfaktorer och vi kommer att få en
grundutbildning i detta av Klippans kommun. Det kommer också att
innehålla dialoger och diskussion samt information om aktuella
utvecklingar på det våldsförebyggande området.

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR

Nätverksträff för Ett jämställt
Skåne
3 JUNI 9.30‐12.00

Välkommen till en nätverksträff med fokus på jämställdhet som
våldsförebyggande arbete!
Betydelsefullt för ett effektivt våldsförebyggande arbete är att det
finns strategier för att främja jämställdhet för att förebygga mäns
våld mot kvinnor och att förändra kulturella och sociala normer som
stödjer våld. Regeringen har presenterat ett åtgärdsprogram för att
bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021–2023. I det tydliggörs att det
våldsförebyggande arbetet behöver bedrivas på samhällets alla
arenor genom bland annat ett förstärkt förebyggande
jämställdhetsarbete med en genusförändrande ansats. Men vad
innebär då en genusförändrande ansats och ett sådant arbete i
praktiken?

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR

Temadag: Sex mot ersättning och
människohandel
3 JUNI 9.00‐16.00
Kompetenscentrum mot våld i nära relationer bjuder in till en
kostnadsfri heldagsföreläsning om sex mot ersättning och
människohandel.
Kriget i Ukraina skördar många offer och tvingar människor på flykt.
Vuxna och barn som flyr kriget riskerar att utnyttjas i prostitution och
utsättas för människohandel. För att vi ska kunna bistå dessa
människor med hjälp på bästa sätt krävs kunskap kring prostitution
och människohandel samt kännedom om vilket stöd som finns att
tillgå. Med anledning av detta anordnar Kompetenscentrum i
samarbete med Evonhuset och Länsstyrelsen Skåne en
utbildningsdag kring dessa frågor.

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR

Save the date: Chefens roll i
arbetet med våld i nära relationer
21 OKTOBER OCH 28 OKTOBER
Välkommen till en utbildning om chefens roll i arbetet mot
våld!
Länsstyrelsen Skåne bjuder in till en digital utbildning med fokus på
chefens roll i socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer.
Utbildningen ges under två halvdagar och kommer att fokusera på
hur arbete mot våld i nära relation kan bedrivas på ett hållbart och
rättssäkert vis. Mer information kommer!

Våld i ungas relationer
26 OKTOBER
Möter du unga inom ramen för ditt yrke eller ditt ideella
engagemang? Varmt välkomna till en innehållsrik heldag om
våld i ungas relationer!
Våld i ungas relationer är ett utbrett samhällsproblem och forskning
har visat att ungdomar och unga vuxna tycks vara mer utsatta än
andra. Det våld som finns i ungas relationer har mycket gemensamt
med det våld som vuxna utsätts för, samtidigt som det också finns
viktiga skillnader. Hur kan våld i ungas relationer förstås, och hur kan
det förebyggas och förhindras?
Dagen kommer att innehålla fakta, teori, praktiska erfarenheter och

verksamhetsnära exempel för dig som i din yrkesroll eller ditt ideella
engagemang möter unga. Medverkar gör bland annat Nina Rung
och Brottsförebyggande rådet. Fullständigt program kommer efter
sommaren.

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR

AKTUELLT NATIONELLT

Infogeneratorn finns nu
på ukrainska
Infogeneratorn är ett gratis verktyg som hjälper dig
med kvalitetssäkrad information om våld och
föräldraskapsstöd på flera olika språk. Tjänsten
vänder sig framför allt till dig som arbetar inom
kommun, landsting eller idéburen sektor. Nu finns
texter på ukrainska för områdena Våld i nära
relationer, Sex mot ersättning, Människohandel och
Föräldraskap.

TILL INFOGENERATORN.SE

Tillfälligt statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder på
﴾ideella﴿ skyddade boenden
Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2022 en reform som innebär att skyddat boende regleras
som ny placeringsform, blir tillståndspliktigt och förenat med kvalitetskrav. I samma budgetproposition
föreslog regeringen ett tillfälligt statsbidrag för att stödja de ideella organisationer som driver skyddade
boenden och behöver utveckla kvaliteten i verksamheten. Regeringen har nu fattat beslut om en
förordning för det tillfälliga statsbidraget på 50 miljoner kronor.

LÄS MER PÅ REGERINGENS WEBBPLATS

Ny tidsanvändningsstudie publicerad av SCB
Nu har SCB släppt En fråga om tid, en studie av kvinnors och mäns tidsanvändning 2021 med fokus på
det obetalda hem‐ och omsorgsarbetet. Studien visar bland annat att kvinnor ägnar mer tid än män åt att
laga mat, städa och tvätta. Män å andra sidan, ägnar mer tid åt underhållsarbete än vad kvinnor gör. I
rapporten kan du bl.a. se att kvinnor och män förvärvsarbetar ungefär lika mycket under veckosluten.
Däremot ägnar vi olika mycket tid åt aktiviteter som ingår i hem‐ och omsorg under veckosluten. I
rapporten går det också att se att vi upplever ungefär lika mycket tidsbrist år 2021 som vi gjorde 1990.

LÄS RAPPORTEN PÅ SCB:S WEBBPLATS

Webbutbildningar om våld samlade på samma sida
Nationellt centrum för kvinnofrid ﴾NCK﴿ har samlat flera webbutbildningar om våld. Webbutbildningarna
ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, våld mot barn,
hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel.
Kurserna är kostnadsfria, vänder sig till dig som yrkesverksam och går att genomföra enskilt eller i grupp.

TILL WEBBUTBILDNINGARNA PÅ NCK:S WEBBPLATS

Socialstyrelsens webbinarium om arbete med
personer som utövar våld
23 MAJ 10.00–11.30
Socialstyrelsen och Länsstyrelserna bjuder in till ett webbinarium med anledning av en
lagändring i socialtjänstlagen ﴾SoL﴿ som innebär att socialnämnden ska verka för att den som utsätter eller
har utsatt en närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. Vad innebär de nya
bestämmelserna och hur kan socialtjänsten organisera arbetet med målgruppen?
Anmälan: Intresseanmälan skickas till Webbinarieanmalan@socialstyrelsen.se.
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