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Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet att med ett rikstäckande och
samlat perspektiv utveckla och sprida evidensbaserad kunskap och
information om mäns våld mot kvinnor. Med begreppet mäns våld mot
kvinnor avses här även hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i
samkönade relationer. Som utgångspunkt för uppdraget ska aktuell
forskning inom området sammanställas och behovet av ny forskning
kontinuerligt analyseras. Universitetet ska också bedriva forskning med
anknytning till den kliniska verksamheten inom området mäns våld mot
kvinnor.
Inom ramen för uppdraget ska universitetet bedriva utbildning och vara
ett stöd för myndigheter och organisationer i frågor om mäns våld mot
kvinnor. Universitetet ska stödja myndigheterna i deras
metodutvecklingsarbete och verka för en effektiv samverkan mellan
berörda myndigheter och organisationer. I detta ingår att utveckla och
sprida evidensbaserade metoder för bemötande och omhändertagande av
personer som har misshandlats eller våldtagits.
Universitetet ska samverka med Akademiska sjukhuset i Uppsala i frågor
som rör den kliniska verksamheten inom området mäns våld mot
kvinnor. I detta ingår att stödja driften av en nationell stödtelefon.
Uppsala universitet ska redovisa verksamheten särskilt i sin
årsredovisning.
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Bakgrund

I propositionen En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och
högskolor föreslog regeringen att universitet och högskolor ska besluta
om sin interna organisation, om inte något annat är föreskrivet (prop.
2009/10:149, bet. 2009/10:UbU23, rskr. 2009/10:337). Högskolelagen
(1992:1434) har ändrats i enlighet med detta. Regeringen gjorde i
propositionen också bedömningen att universitet och högskolor själva
bör få besluta om organisationen för sådan verksamhet som bedrivs i
form av s.k. särskilda inrättningar med egen förordning. Bestämmelsen
om särskilda inrättningar i 3 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100)
upphävdes därför den 1 januari 2011. I nämnda proposition angavs att i
de fall där det finns ett klart nationellt intresse kan regeringen t.ex. ge ett
särskilt uppdrag till ett lärosäte att bedriva en viss verksamhet.
Vid Uppsala universitet finns i dag ett nationellt kunskapscentrum för
frågor om mäns våld mot kvinnor. Verksamheten regleras genom
förordningen (2006:1072) om nationellt kunskapscentrum för frågor om
mäns våld mot kvinnor. Enligt förordningen har centrumet i uppdrag att
bl.a. sprida kunskap om och utveckla metoder för bemötande och
omhändertagande av kvinnor som har misshandlats eller våldtagits samt
vara ett stöd för myndigheter och organisationer i frågor om mäns våld
mot kvinnor.
Uppsala universitet tilldelas medel för verksamheten inom anslaget 2:4
Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning.
Skälen för regerings beslut

Enligt regeringen är den verksamhet som bedrivs vid det nationella
kunskapscentrumet för frågor om mäns våld mot kvinnor betydelsefull
och bör finnas kvar. I enlighet med regeringens strävanden att öka
lärosätenas självbestämmande över sin interna organisation anser
regeringen att verksamheten vid centrumet i fortsättningen bör ingå som
en del i Uppsala universitet. Regeringen bör inte detaljreglera
organisationen genom föreskrifter i förordning, utan styrningen av
verksamheten bör hädanefter ske genom ett särskilt uppdrag till
universitetet. Mot den bakgrunden har regeringen denna dag också
beslutat förordning om upphävande av förordningen om nationellt
kunskapscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor
På regeringens vägnar

Jan Björklund
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