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Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser:





att det är positivt med den genomlysning av högre utbildning som
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) redovisar i denna rapport.
att underlaget bör fungera väl för att utbildningsanordnare/lärosäten själva ska
kunna genomföra de åtgärder och komplettera sina utbildningar i de avseenden
som är motiverat utifrån resultaten av UKÄ:s undersökning. Förslagen ligger i
linje med vad SKL efterlyst.
SKL har sedan länge arbetat med mänskliga rättigheter och mot våld i nära
relationer, i synnerhet kvinnofrid, som en prioriterad fråga. I begreppet våld i
nära relationer inkluderar SKL exempelvis våld i olik- och samkönade
relationer, våld mellan generationer och hedersrelaterat våld. Förbundet stödjer
på olika sätt sina medlemmars arbete med att implementera de olika
internationella och nationella deklarationer, lagstiftning, konventioner,
handlingsplaner och dylikt som Sverige som nation liksom de enskilda
medlemmarna förbundit sig att följa. Det är viktigt att
lärosätena/utbildningsanordnarna i sitt fortsatta arbete också knyter an till den
kunskapsuppbyggnad och implementering av kunskap som pågår inom
kommunal och regional verksamhet, t.ex. inom ramen för en evidensbaserad
socialtjänst.

Förbundets ställningstagande
UKÄ:s förslag ligger i linje med vad SKL efterlyst i positionspapperet ”För kvinnofrid
– mot våld i nära relationer” från 2013, antaget av SKL:s styrelse, som redovisar
förbundets syn på hur arbetet för kvinnofrid och mot våld i nära relationer bör
utvecklas. Vikten av att grundläggande utbildningar för yrkesverksamma inom
välfärdssektorn och rättsväsendet ger kunskap om och kompetens för att möta
våldsutsatta individer har länge påtalats av förbundet.
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UKÄ-rapporten redovisar i en ”Kunskapsöversikt” hur politikområdet mänskliga
rättigheter utvecklats i allmänhet, och i synnerhet inom områdena våld i nära
relationer, främst riktat mot kvinnor och barn. En bakgrund av olika internationella
och nationella deklarationer, konventioner och strategier tecknas i en översikt av
policyutveckling och dess utfall inom den högre utbildningen. Särskilt
uppmärksammas utvecklingen av en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor,
SOU 2015:55 och dess slutsats att mer forskning på området behövs, liksom spridning
och systematisering av den kunskap som redan finns.
Översikten redovisar dock inte det arbete som görs för att stödja yrkesverksamma
inom kommuner, landsting och regioner, och refererar heller inte till
kunskapsöversikter gjorda exempelvis av SKL rörande kunskapsläget och –behov hos
yrkesverksamma utanför den akademiska sektorn. Den ideella sektorns bidrag på
området behandlas heller inte.
Arbetet omfattar stöd i olika former till kommuner, regioner och landsting, och
implementeras bland annat genom att öppna jämförelser som specifikt inriktas på
området kvinnofrid publiceras. Förbundet samverkar med ett flertal nationella
myndigheter som har i uppdrag att ge kunskapsstöd till kommuner, landsting och
regioner, bland andra Nationellt centrum för kvinnofrid – NCK, och länsstyrelsen i
Östergötland vilken ansvarar för ett nationellt kompetensteam mot hedersrelaterat våld
och förtryck.
Dessutom genomför förbundet egna studier av framgångsrikt arbete hos
medlemmarna för att förhindra våld i nära relationer liksom hur medlemmarna kan
samarbeta med ideella krafter likväl som statliga myndigheter i detta arbete. En
överenskommelse med regeringen med inriktning på att stärka jämställdhetsarbete
riktat mot pojkar och män löper 2015-16.
SKL vill framhålla att kunskap som utvecklas inom ramarna för detta arbete är starkt
praxisanknuten. Det är därför viktigt att utbildningsanordnarna/lärosätena tar hänsyn
till detta och integrerar denna typ av kunskapsbildning i sin vidareutveckling av
grundutbildningarnas innehåll avseende våld i nära relationer och mänskliga
rättigheter.
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