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Vård och omsorg/Socialtjänst  
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Välkommen att delta i SU-Kvinnofrid 
– ett projekt om systematisk uppföljning av stöd till våldsutsatta  
 

2019-2020 ger SKL och de regionala samverkans- och stödstrukturerna 

(kommunförbund, FoU, etc.) ett särskilt stöd till kommuner och 

verksamheter som vill följa upp stödet till våldsutsatta vuxna. 

Intresserade kommuner är välkomna att delta i projektet.   

Projektet pågår från 1 september 2019 till och med 31 december 2020. Syftet är att 

stödja kommunerna att bättre följa upp kvaliteten i och resultatet av sitt stöd till 

våldsutsatta vuxna för kunskaps- och verksamhetsutveckling.  

Registrering och sammanställning av gemensamma uppgifter  

Variablerna i SU-kvinnofrid har delvis hämtats från Socialstyrelsens verktyg för 

systematisk uppföljning av våld i nära relationer, SUV. Deltagande verksamheter 

registrerar för uppföljning gemensam information om sina klienter, insatserna och 

resultat av insatserna. Uppgifterna sammanställs på lokal och nationell nivå, vilket 

dels ger överblick över egna insatser och resultat, och dels möjlighet att jämföra sig 

med andra verksamheter. 

Stöd till verksamheter under projektet  

SKL och de regionala samverkans- och stödstrukturerna erbjuder  

 support för installering och användning av verktyg för registrering av uppgifter 

för uppföljning.  

 handledning i uppföljningsarbetet 

 stöd till sammanställning, analys och återkoppling av resultat 

Handledning och support kommer huvudsakligen att ske via webb och telefon, men 

deltagarna kommer också att bjudas in till gemensamma workshops. 

I september 2019 ger SKL deltagarna en grundutbildning i individbaserad systematisk 

uppföljning samt en introduktion om projektet SU-Kvinnofrid (båda sker via webben).   
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Krav för deltagande  

Deltagarna förväntas under projekttiden registrera information för uppföljning i alla 

aktuella ärenden i sin verksamhet. Varje verksamhet behöver en kontaktperson, som 

samordnar och stödjer verksamhetens uppföljningsarbete samt  administrerar 

registreringsverktyget lokalt, med support från SKL.  

Informationsmöte om SU-Kvinnofrid  

Den 22 maj kl. 13.30–14.30 håller SKL ett informationsmöte på webben där din 

verksamhet kan ställa frågor om projektet och vad ett deltagande i SU-Kvinnofrid 

innebär. Meddela om du vill delta på webbmöte via denna länk   

Anmäl intresse senast 14 juni 
Kommuner och verksamheter är välkomna att anmäla intresse att delta. Det gäller 

både myndighetsutövning och utförarverksamheter. Anmälan görs till den regionala 

samverkans- och stödstrukturens utvecklingsledare för kvinnofrid. 

Sista datum för intresseanmälan är den 14 juni.  

Vi anmälan ska du ange:  

 Namn på din kommun 

 Verksamhetens namn 

 Typ av verksamhet (myndighetsutövning och/eller utförarverksamhet)  

 Namn, befattning, organisation och kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer) 

till samordnande kontaktperson  

Cirka 30 verksamheter kan delta i projektet. Innan midsommar får verksamheterna 

besked om deltagande.  

En del av SKL:s kvinnofridssatsning  
SU-Kvinnofrid är en del av SKL:s kvinnofridssatsning som genomförs efter 

överenskommelse med regeringen 2018–2020. Målet för satsningen är att stärka och 

utveckla kvinnofridsarbetet i kommuner och regioner. Ett insatsområde är systematisk 

uppföljning där SKL ska stödja och skapa förutsättningar för stärkt och utvecklad 

nationell, regional och lokal systematisk uppföljning och analys av kvinnofridsarbetets 

kvalitet och resultat. 

De regionala utvecklingsledarnas roll  

Genom SKL:s kvinnofridssatsning har de regionala samverkans- och stödstrukturerna 

(kommunförbund, FoU, etc.) fått medel att anställa en regional utvecklingsledare 

inom kvinnofridsområdet på 50 procent. I SU-kvinnofrid kommer utvecklingsledarna 

att vara en länk mellan de deltagande verksamheterna och SKL. Utvecklingsledarna 

ska även stödja kommunerna, delta i SKL:s webbmöten och utbildningar samt 

samordna arbetet i länen.  

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=14912&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=78514&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1
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Frågor 

Vid frågor om deltagande i SU-Kvinnofrid kontakta Kerstin Wanhatalo 

kerstin.wanhatalo@skl.se 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

 

 

Åsa Furén-Thulin 

Sektionschef 

Sektionen för socialtjänst  

Avdelningen för vård och omsorg 
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