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Tillsammans ska vi bygga samhället 

starkare och mer hållbart

• Alla ska vara med och ta Sverige framåt efter pandemin 

• Takten i klimatomställningen ska öka

• Välfärden ska stärkas

• Sverige ska vara ett tryggt land för alla
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Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld 

och förtryck är ett omfattande samhällsproblem.

2020 dödades 13 kvinnor av någon de hade eller hade haft en 

parrelation med.

Mer än var tredje flicka uppgav i en undersökning nyligen att hon 

hade varit utsatt för ett sexuellt övergrepp under sin uppväxt.

Hedersrelaterat våld och förtryck tar sig uttryck i kontroll av främst 

flickor och kvinnor, men även pojkar och män.
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Mäns våld mot kvinnor 

ska upphöra

En prioriterad fråga för regeringen både under den här och förra 

mandatperioden. 

Regeringen har en nationell strategi för perioden 2017-2026 för 

att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

I juni presenterades ett åtgärdspaket med 40 åtgärder för att 

intensifiera arbetet.
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40 åtgärder för att bekämpa 

mäns våld mot kvinnor

Uppdelade på fyra områden: 

1. Ett utökat och verkningsfullt förebyggande 

arbete mot våld.

2. Förbättrad upptäckt av våld, starkare skydd 

och stöd.

3. Effektivare brottsbekämpning.

4. Förbättrad kunskap och metodutveckling.
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Åtgärdspaketet – några exempel

• Uppdrag till Länsstyrelserna och Socialstyrelsen att ta fram information och 

vägledning om ansvaret hos kommunernas socialnämnder gavs i juli. 

• En proposition med lagändringar som innebär utökade möjligheter att 

använda berättelser som lämnats vid tidiga förhör beslutades i juni.

• Propositionen Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer 

beslutades i juli.

• Forte fick i augusti i uppdrag att kartlägga forskning om mäns våld mot 

kvinnor och våld i nära relationer i syfte att identifiera kunskapsluckor.
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Reformer i BP22
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Åtgärdsprogram för att intensifiera 

arbetet mot mäns våld mot kvinnor 

• I höst presenteras ett flerårigt åtgärdsprogram, som tar sitt avstamp i 

40-punktsprogrammet och de budgetsatsningar som presenteras idag.

• Det krävs långsiktiga åtgärder mot mäns våld mot kvinnor och 

hedersrelaterat våld och förtryck. 

• Aktörerna inom området behöver bättre planeringsförutsättningar. 

• 2022 tillförs 215 miljoner, vilket ger totalt 350 miljoner under året.

• Från och med 2024 permanenta medel om 300 miljoner per år till 

arbetet för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.
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Permanenta statsbidrag till 

kvinno- och tjejjourer m.fl.

• Statsbidragen till kvinno- och tjejjourer, deras riksorganisationer 

samt andra organisationer som arbetar med liknande stöd till 

våldsutsatta blir permanenta.

• För 2022 ett tillskott på 50 miljoner utöver de 100 miljoner som 

redan är avsatta.

• 150 miljoner årligen från 2023 och framåt.
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Satsningar på skyddat boende 

och varaktigt boende 

• Reform för skyddat boende för våldsutsatta vuxna och barn

- 30 miljoner för förberedelser under 2022

- 345 miljoner 2023, därefter 375 miljoner permanent

• Tillfälliga statsbidrag riktade mot ideell sektor för att stärka 

kvaliteten i skyddat boende, till följd av reformen

- 50 miljoner för 2022

• Expertgrupp tillsätts för att stärka kommunernas arbete med att 

tillhandahålla varaktigt boende för våldsutsatta personer 

- 15 miljoner under 2022
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NCK och Preventell
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• Det behövs långsiktiga och goda förutsättningar för att 

ge vägledning och stöd till våldsutsatta och stöd till 

behandling mot sexuellt våld.

• 8 miljoner årligen till Nationellt centrum för kvinnofrid 

(NCK) vid Uppsala Universitet för Kvinnofridslinjen.

• 5 miljoner årligen till Preventell. 



Straffskärpningar sexualbrott

• Straffen för sexualbrott ska skärpas. 

• Förslag om att införa en ny lag om hälso- och 

sjukvårdens spårsäkring efter sexualbrott har remitterats.
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Sammanfattning
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Reform i BP22 2022 2023 2024 permanent

Åtgärdsprogram 215* 270* 300 300

Kvinno- och tjejjourer 50** 150 150 150

Reform skyddat boende 30 345 375 375

Tillfälliga statsbidrag skyddat boende 50 50 20

Expertgrupp stadigvarande boende 15 30 30

Kvinnofridslinjen/NCK 8 8 8 8

Preventell 5 5 5 5

Straffskärpning sexualbrott – Kriminalvården 8 23 155 324

Straffskärpning sexualbrott – SiS 8 17 17 17

Spårsäkring sexualbrott – hälso- och sjukvården 2 2 2 2

TOTALT 391 900 1 062 1 181

* Total nivå 2022-2023: 350 mnkr. Sedan tidigare finns 135 mnkr budgeterat för 2022 och 80 mnkr för 2023. 

** Total nivå 2022 är 150 mnkr. Sedan tidigare finns 100 mnkr budgeterat.



Ett långsiktigt arbete 

• Regeringen fortsätter att förstärka det förebyggande arbetet 

bygger upp långsiktigt hållbara strukturer.

• Omfattande permanenta medel ger bättre förutsättningar för 

myndigheter och andra centrala aktörer att planera och 

trappa upp sitt arbete.

• Åtgärderna omfattar
• utökat förebyggande arbete

• starkare stöd och skydd

• effektivare brottsbekämpning

• förbättrad kunskap och metodutveckling 
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