
Uppdrag motverka mäns våld mot 
kvinnor 
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Bakgrund och syfte 

Alla medarbetare i Eskilstuna kommuns förvaltningar och bolag ska ha 
grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor. (ur "Eskilstuna - en 
FriStad för kvinnor 2015-2017")  
 
Vissa medarbetare behöver mer kunskap.   

Presentatör
Presentationsanteckningar
Eskilstuna kommuns handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor Eskilstuna – en FriStad för kvinnor 2015-2017 slår fast att samtliga medarbetare i Eskilstuna kommunkoncern ska ha grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor, anpassat till den verksamhet som han/hon arbetar inom. Medarbetare som möter flickor och pojkar i sitt arbete ska även ha grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor ur barnets perspektiv. �Filmen Uppdrag motverka mäns våld mot kvinnor är framtagen i syfte att ge tittaren denna grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor. Den ger också en översiktlig presentation av Eskilstuna kommuns målsättningar och arbete för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Filmen är 17 minuter lång.�För vissa medarbetare, till exempel inom socialtjänst, omsorg, förskola, skola och fritidsverksamheter för barn och unga, kan det behövas ytterligare utbildningsinsatser. Även vissa nyckelpersoner behöver ha mer kunskap om mäns våld mot kvinnor, till exempel chefer, HR och företagshälsovården. För förslag på annan utbildning, se handlingsplanen Eskilstuna – en FriStad för kvinnor 2015-2017, sidan 15.



Målgrupp 

Medarbetare, chefer och förtroendevalda i Eskilstuna kommuns 
förvaltningar och bolag. 
 
Brukare, invånare och kunder. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Målgrupp för filmen är främst medarbetare i Eskilstuna kommuns förvaltningar och bolag. Men den kan givetvis också användas i arbetet med brukare/invånare/kunder. Den kan även användas av andra organisationer, eftersom den finns publikt på eskilstuna.se



Chefens och medarbetarens ansvar 

Att arbeta mot mäns våld mot kvinnor är ett ansvar för samtliga 
förvaltningar och bolag i Eskilstuna kommun. 
 
Alla chefer och medarbetare har ett ansvar att våga se, fråga och agera 
när misstanke om mäns våld mot kvinnor förekommer. 
 
Alla chefer ansvarar för att hans/hennes medarbetare har tillräcklig 
kunskap om mäns våld mot kvinnor utifrån arbetsuppgifter och 
uppdrag.  
 
Chefen har ansvar att agera vid misstanke om att en medarbetare blir 
utsatt för våld i nära relation. Rutiner finns. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Arbetet mot mäns våld mot kvinnor är en uppgift för samtliga förvaltningar och bolag i kommunkoncernen. Alla chefer och medarbetare i Eskilstuna kommunkoncern har ett ansvar att våga se, fråga och agera när misstanke om mäns våld mot kvinnor förekommer, både i arbetet med brukare/invånare/kunder och ur arbetsgivarperspektiv. Samtliga chefer inom kommunkoncernen ansvarar för att hans/hennes medarbetare har tillräcklig kunskap om mäns våld mot kvinnor utifrån arbetsuppgifter och uppdrag. För stora delar av kommunkoncernens medarbetare är det fullt tillräckligt att se filmen och diskutera innehållet i den, för att uppnå den grundläggande kunskapsnivån. För andra medarbetare, till exempel inom socialtjänst, omsorg, förskola, skola och fritidsverksamheter för barn och unga, kan det behövas ytterligare utbildningsinsatser. Även vissa nyckelpersoner behöver ha mer kunskap om mäns våld mot kvinnor, till exempel chefer, HR och företagshälsovården. För förslag på annan utbildning, se handlingsplanen Eskilstuna – en FriStad för kvinnor 2015-2017, sidan 15.Som chef har du ett ansvar att våga se, fråga och agera vid misstanke om att en medarbetare utsätts för våld i nära relation. Du kan upptäcka medarbetare som är eller har varit utsatta för våld i nära relation om du tar dig tid att fråga och lyssna. Ett bra bemötande med uppföljande stöd kan vara avgörande för att en medarbetare ska ha möjlighet att förändra sin situation. Till din hjälp finns utarbetade rutiner vid misstanke om att en medarbetare är utsatt för våld i nära relationer. 



Frågor att diskutera 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Välj ut ett lämpligt antal frågor att diskutera i arbetsgruppen när medarbetarna sett filmen. Välj de frågor som är relevanta utifrån er verksamhet. Förslag på frågor finns i bilagan till handledningen till filmen.



Mer information 

eskilstuna.se/jamstalld Arbete mot mäns våld mot kvinnor 
 
eskilstuna.se/vald   
 
 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Handlingsplanen Eskilstuna – en FriStad för kvinnor 2015-2017 finns i tre versioner: originalversionen inklusive en kunskapsöversikt, en kortversion och en lättläst version för personer med läs- och skrivsvårigheter och/eller personer med begränsade kunskaper i svenska. Du hittar alla tre versionerna på eskilstuna.se/jamstalld under rubriken Arbete mot mäns våld mot kvinnor. Hör av dig till sidansvarig om du vill ha tryckta pappersexemplar av handlingsplanen att dela ut till dina medarbetare eller att använda i arbetet med brukare/invånare/kunder.På eskilstuna.se/jamstalld under rubriken Arbete mot mäns våld mot kvinnor hittar du också Rutiner vid misstanke om att en medarbetare är utsatt för våld i nära relationer.Mer information om Eskilstuna kommuns och andra organisationers stöd, insatser och arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer finns samlad på eskilstuna.se/valdMer information om arbete med jämställdhetsintegrering och utbildningsmaterialet Jämställdhet i utåtriktad verksamhet hittar du här på internportalen: https://intranat.eskilstuna.se/ledningochplanering/hallbar_utveckling_och_socialt_ansvarstagande/jamstalldhet_i_utatriktad_verksamhet/Sidor/default.aspx

http://www.eskilstuna.se/jamstalld
http://www.eskilstuna.se/vald
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