Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret
Välfärd
Eva Carlsson 016-710 20 87

1 (2)

2018-01-08
KSKF/2017:431

Kommunstyrelsen

Återrapportering av nämndinitiativ – Porta tafsande
män från nöjeslivet i Eskilstuna
Förslag till beslut
Återrapportering av nämndinitiativ – Porta tafsande män från nöjeslivet i
Eskilstuna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Niklas Frykman (L) har den 10 juli 2017 inkommit med ett initiativ i
kommunstyrelsen om att porta tafsande män från nöjeslivet i Eskilstuna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 september 2017, § 130, beslutat att
initiativet ska remitteras till Trygga Eskilstuna för vidare hantering.
Initiativtagaren yrkar på följande;
 Att kommunstyrelsen ger i uppdrag till Trygga Eskilstuna att samla polis och
relevanta aktörer inom Eskilstunas restaurang- och nöjesliv till gemensamt
agerande emot sexuella ofredanden. Syftet ska vara att införa nolltolerans emot
sexuella ofredanden i nöjeslivet. Aktörerna ska uppmanas att komma överens
om hur den som begår sexuella ofredanden ska kunna portas från nöjeslivet i
Eskilstuna.
 Att kommunstyrelsen ger i uppdrag till Trygga Eskilstuna att arbeta in åtgärder
emot sexuella ofredanden i samverkansöverenskommelsen med polisen samt i
genomförandeplanen för densamma.

Trygga Eskilstunas svar
Initiativet har diskuterats med ordförande och ledningsgruppen i Trygga
Eskilstuna. En kommun har inte rådighet att bestämma över restauranger eller
nöjeslivet.
Samverkansöverenskommelsen med polisen är nyligen reviderad, vilket gör att
initiativets förslag till åtgärd får hitta andra sammanhang. Vi ser att frågan kan
lyftas in i olika befintliga samverkansforum, som exempelvis till Eskilstuna
innerstad, som i dagsläget har kontinuerlig kontakt med nöjeslivets representanter
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samt representant från polisen. Ytterligare ett exempel är att få in frågan mer
strukturerat i
utbildningen för ordningsvakter, som polismyndigheten ansvarar för. Frågan kan
också tas med som en naturlig del då utbildning ordnas inom ramen för
”Ansvarsfull alkoholservering” där personal från krogarna deltar.
Kommunledningskontoret har påbörjat planering om hur ett arbete kan läggas upp
för att initiera ”En kommun fri från våld”. I det arbetet kommer det att behövas
samarbete med restauranger och nöjeslivet i Eskilstuna kommun.
Finansiering
Arbetet med att få igång konceptet ”En kommun fri från våld” kommer att behöva
ha en långsiktig finansiering.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Att systematiskt arbeta med frågan, hur stoppa ”tafsande män och våld”, är viktigt
för hållbar utveckling. Det krävs universella insatser som exempelvis metoder i
skolan för att stävja brott som sker, däribland sexuella trakasserier. Det krävs ett
samlat arbete med många olika aktörer som förmedlar samma budskap och att
toleransnivån sänks. Riktade insatser i form av kampanjer som når olika
målgrupper men också att det finns stöd och hjälp för de som blir utsatta.
Med konceptet ”En kommun fri från våld” skulle det skapas förutsättningar för ett
samlat och ett mer aktivt arbete med många olika aktörer.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Marita Skog
Utvecklingsdirektör
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Initiativ i kommunstyrelsen

Porta tafsande män från nöjeslivet i
Eskilstuna
För Liberalerna är det självklart att kvinnor har rätt till sin egen kropp. Kvinnor och tjejer ska kunna
röra sig fritt överallt och vid alla tider på dygnet utan att behöva vara rädda för att bli tafsade på.
Det är ett brott att tafsa. Det räknas som sexuellt ofredande. Brott ska anmälas och förövaren
straffas.
Det är skrämmande att se hur utbrett det är att män tafsar på kvinnor. På de flesta festivaler (med
något lysande undantag) anmäler kvinnor och tjejer ett stort antal sexuella ofredanden och ännu fler
anmäls inte. Till och med våldtäkter förekommer i publikhavet. Det här är fullständigt oacceptabelt.
I Eskilstunas plan emot mäns våld mot kvinnor ”Eskilstuna – en fristad för kvinnor” nämns sexuellt
ofredande som en del av våldet, men några åtgärder finns inte. Sexuella ofredanden mot kvinnor är
inte heller med i den handlingsplan Trygga Eskilstuna och polisen tagit fram för perioden.
Liberalerna anser att kommunen borde arbeta aktivt med frågan. Tillsammans med polisen och
krögarna arbetar man emot knark under parollen krogar mot knark. Kommunen borde ta initiativ till
ett liknande samarbete när det gäller sexuellt ofredande – krogar emot tafsning. I Eskilstunas
nöjesliv ska råda nolltolerans mot sexuella ofredanden. Kvinnor som utsätts för ofredande ska
uppmuntras att polisanmäla så att förövaren kan lagföras.
Tafsande män borde portas från nöjeslivet i Eskilstuna, förutom krogar och restauranger även
festivaler och andra större arrangemang där kvinnor kan känna sig utsatta. Kvinnor ska tryggt kunna
gå ut i Eskilstuna. Män som tafsar ska stanna kvar hemma.
Med anledning av ovanstående yrkar jag
•

Att kommunstyrelsen ger i uppdrag till Trygga Eskilstuna att samla polis och relevanta
aktörer inom Eskilstunas restaurang- och nöjesliv till gemensamt agerande emot sexuella
ofredanden. Syftet ska vara att införa nolltolerans emot sexuella ofredanden i nöjeslivet.
Aktörerna ska uppmanas att komma överens om hur den som begår sexuella ofredanden ska
kunna portas från nöjeslivet i Eskilstuna.
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•

Att kommunstyrelsen ger i uppdrag till Trygga Eskilstuna att arbeta in åtgärder emot
sexuella ofredanden i samverkansöverenskommelsen med polisen samt i
genomförandeplanen för densamma.
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§ 180
Initiativ i kommunstyrelsen - Porta tafsande män
fråb nöjeslivet i Eskilstuna - inlämnad av Niklas
Frykman (L) (KSKF/2017:431)
Beslut
1. Ärendet överlämnas till Trygga Eskilstuna för fortsatt hantering.
2. En återrapportering av ärendet från Trygga Eskilstuna sker till
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Niklas Frykman (L) har inkommit med ett initiativ i kommunstyrelsen om att porta
tafsande män från nöjeslivet i Eskilstuna.
Initiativtagaren yrkar på följande:
 Att kommunstyrelsen ger i uppdrag till Trygga Eskilstuna att samla polis och
relevanta aktörer inom Eskilstunas restaurang- och nöjesliv till gemensamt
agerande emot sexuella ofredanden. Syftet ska vara att införa nolltolerans
emot sexuella ofredanden i nöjeslivet. Aktörerna ska uppmanas att komma
överens om hur den som begår sexuella ofredanden ska kunna portas från
nöjeslivet i Eskilstuna.
 Att kommunstyrelsen ger i uppdrag till Trygga Eskilstuna att arbeta in
åtgärder emot sexuella ofredanden i samverkansöverenskommelsen med
polisen samt i genomförandeplanen för densamma.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar att initiativet överlämnas till Trygga Eskilstuna för fortsatt
beredning och att Trygga Eskilstuna återrapporterar till kommunstyrelsen.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelse n, kommunledningskontoret, välfärd
Trygga Eskilstuna
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