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Handlingsplan - Mäns våld mot kvinnor
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till handlingsplan daterad 2016-11-07 antas

Ärendebeskrivning/ Sammanfattning
Sveriges riksdag har enats om nationella jämställdhetspolitiska mål (1994 och
2006) Eskilstuna kommunfullmäktige har år 2000 formulerat jämställdhetsmål,
som följts upp och reviderats, för att bli en av Sveriges mest jämställda kommuner.
För att uppnå jämställdhet krävs faktabaserad kunskap och handling både nationellt
och lokalt. Torshälla stads nämnd har uppdrag att fastställa lokala åtaganden och
handlingsplaner för att bidra till måluppfyllelsen.
Ett av målen nationellt och lokalt är att Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig
integritet. Handlingsplanen – Mäns våld mot kvinnor tydliggör uppdraget i
förvaltningen inför 2017. Bilaga 1
Finansiering
Arbetet sker inom budgetram
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar är nödvändig för att skapa
en hållbar utveckling på alla livsområden. Mäns våld mot kvinnor innebär
allvarliga hinder för och är det yttersta tecknet på ojämställdhet.
Könsuppdelad och systematiskt insamlad statistik som analyseras, skapar grund för
faktabaserad kunskap. Kunskap som förmedlas och handlingsplaner som tas fram
och följs upp innebär möjlighet till en jämställd och därmed effektiv organisation.
Förändring krävs för att sluta göra ojämställt.

Ingrid Sköldmo
Förvaltningschef
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen, Jämställdhetsberedningen
Kommunledningskontoret
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Handlingsplan – Mäns våld mot kvinnor
Under 2017 ska följande aktiviteter genomföras för att motverka Mäns våld
mot kvinnor.

Postadress

Box 356
632 05 Eskilstuna



Samtliga chefer inom Torshälla stads förvaltning ska ha visat filmen
Mäns våld kvinnor för sina enheter/skolor.



Efter filmen ska varje chef ha en fördjupad diskussion med sina
medarbetare om innehållet i filmen.



Informationsmaterialet som förvaltningen har tagit fram utifrån Mäns
våld mot kvinnor ska distribueras.



Fortsätta arbetet med pilotprojektet ”Freda” på Socialtjänsten.



Utbilda medarbetare inom arbetet ”VIP” very important person.



Innan årets slut kommer en enkät skickas ut för att stämma av att alla
chefer har genomfört uppdraget.



Enkäten kommer även innehåller frågor om detta är en systematisk
fråga vid medarbetarsamtalet.

Besöksadress

Brogatan 13

Telefon, växel

016-710 10 00

Fax

Mobiltelefon

016-358218

076-1170917

E-post

Webbplats

ulrika.junebark@eskilstuna.se
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