Manual – #Metoo-besiktning
Besiktningen är uppbyggd som en bilbesiktning.
Godkänd = Beslutet/målet är taget i kommunen och är genomfört.
Ombesiktning = Beslutet/målet finns i kommun men är inte genomfört, begär en uppföljning.
Körförbud = Inget beslut/mål finns. Väck frågan i partiet om vi sitter i majoritet, sitter vi i
opposition lägg en motion eller skriva en interpellation i kommunfullmäktige och/eller
opinionsbilda på andra sätt, till exempel genom debattartiklar och insändare.
I kommentarsfältet skriver ni vad ni avser göra i frågan om det är ombesiktning eller körförbud.
1. Har kommunen tagit ställning mot sexistisk reklam på offentlig plats?
S-kvinnor har länge krävt förbud mot sexistisk reklam, men fortfarande saknas lagstiftning.
Reklamombudsmannen (RO) avgör om en reklam är olämplig, men RO är ingen myndighet och
har inga sanktioner att tillgå. Mot denna bakgrund är det viktigt att undersöka om kommun har
fattat egna etiska riktlinjer mot sexistisk reklam och sexualisering av det offentliga rummet. Har
andra viktiga aktörer i kommunen, till exempel lokaltrafiken, riktlinjer eller förbud mot sexistisk
reklam?
2. Har kommunen en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck?
På nationell nivå har regeringen antagit en långsiktig strategi för att förebygga och bekämpa
mäns våld mot kvinnor som också inkluderar arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Skärpta lagar mot hedersbrott har också antagit, till exempel en särskild straffskärpningsgrund
för brott med hedersmotiv. Men hur ser det ut på lokal nivå? Har kommunen antagit en egen
handlingsplan som styr arbetet och förenklar samverkan mellan berörda förvaltningar, som till
exempel social-, utbildnings- och kultur- och fritidsförvaltningen.
3. Har kommunen en handlingsplan mot prostitution och människohandel?
Regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
inkluderar också arbete mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
Länsstyrelserna har en viktig roll i detta arbete, men insatserna mot prostitution och
människohandel måste bedrivs på flera nivåer och av flera aktörer. Kommunerna, inte minst
socialtjänsten, har ett viktigt uppdrag att ge skydd och stöd till offer för prostitution och
människohandel. Hur tar din kommun detta ansvar?
4. Har kommunens skolor en handlingsplan mot sexuella trakasserier?
Skolan har ett ansvar att arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier och ska ha skriftliga
riktlinjer och rutiner för att förhindra detta. Skolan har också skyldighet att sätta stopp för alla
typer av kränkningar så snart någon upplever sig utsatt, genom att utreda, åtgärda och följa

upp. Skolans ansvar att motverka sexuella trakasserier regleras både i skollagen, i läroplanerna
och i diskrimineringslagen.
5. Har kommunens övriga verksamhet en handlingsplan mot sexuella trakasserier?
Det är viktigt att kommunen, som arbetsgivare, föregår med gott exempel och arbetar aktivt för
att förebygga sexuella trakasserier i hela sin verksamhet. Både diskrimineringslagen och
arbetsmiljölagen ställer krav på detta. Kontrollera hur kommunen tar sitt ansvar och om den har
tydliga riktlinjer och rutiner för att förhindra sexuella trakasserier.
6. Finns det porrfilter för datorer i kommunens förskolor och skolor?
Barn ska inte behöva exponeras för pornografi och kommunen har som huvudman ansvarar för
att så inte sker i förskolan och skolan. Porrfilter är en teknisk lösning som begränsar tillgången
till nätpornografi. S-kvinnor har länge drivit på för att alla kommuner ska införa detta i både
förskolor och skolor. År 2018, då vi undersökte tillgången till detta, hade knappt 50 % av
kommunerna det. I dag ligger siffran på cirka 70 %.
7. Finns det porrfilter för datorer i kommunens övriga verksamhet?
S-kvinnor anser att kommunen som offentlig arbetsgivare bör ta tydlig ställning mot pornografi
och porrindustrin och införa porrfilter i hela verksamheten. Det är även en arbetsmiljöfråga.
8. Tar kommunen sitt ansvar enligt Socialtjänstlagen så att våldsutsatta kvinnor och
barn får stöd och hjälp?
Enligt Socialtjänstlagen har kommunen ansvar för att ge stöd och hjälp till våldsutsatta.
Socialnämnden har ett särskilt ansvar för kvinnor som utsatts för våld eller andra övergrepp av
en närstående och ska tänka på att de kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin
situation. Det kan handla om skyddat boende, rådgivning, stödsamtal eller ekonomiskt bistånd
vid behov.
9. Kan kommunen säkra långsiktig finansiering till kvinnojourerna?
En långsiktig finansiering av tjej- och kvinnojourer är avgörande för att verksamheten ska kunna
planeras bra och ha goda förutsättningar att bygga långsiktigt. Skillnaderna är dock stora mellan
hur kommuner prioriterar kvinnofridsfrågorna. Bygger verksamheten på årliga budgetar eller på
en längre planering?
10. Säkrar kommunen skolgång för barn som bor i skyddat boende?
För barn som bor på skyddat boende bör en riskbedömning göras om de kan gå kvar i sin
nuvarande skola, till exempel med hjälp av skolskjuts. Alternativ kan vara att erbjuda skolgång
vid annan skola i kommunen eller att ge särskild undervisning på boendet. Vid långvarig
placering på skyddat boende långt från hemkommunen kan det vara aktuellt med skolgång i den
nya kommunen. Har kommunen rutiner för att säkra skolgången för barn i skyddat boende?
11. Har kommunen ungdomsmottagning och är den avgiftsfri för alla åldrar?
Ungdomsmottagningar hjälper ungdomar i cirka 13–25-årsåldern med frågor om kropp, sex och
preventivmedel. För personer under 18 år är besöken gratis. Hur ser det ut i din kommun, finns
det en eller fler ungdomsmottagningar? Är besöken gratis även för personer över 18 år?

