
VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

45 (55) 
Kommunstyrelsen 2021-08-18 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 278 Dnr KS 2021/00676-2.4.3 

Beslut - Svar på motion från (V) om utbildningssatsning mot 
mäns våld mot kvinnor 

Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen bifalls. 

Ärendebeskrivning 
Motionen är inlämnad av Anna Maria Romlid (V), Lars Nordin (V), Hawar 
Asaiesh (V), Vicktoria Bagi (V) och Shiar Mala Said (V). 

I motionen lyfter motionärerna fram samhällsproblemet mäns våld mot 
kvinnor. I syfte att öka Västerås stads medarbetares kunskaper i ämnet 
föreslår Vänsterpartiet kommunfullmäktige att besluta att: 

Västerås stad arrangerar så att samtliga anställda kan ta del av en 
introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:  

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen bifalls. 

Yrkanden 
Anna Maria Romlid (V) och Anna Thunell (MP) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag.  
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Tjänsteutlåtande – Svar på motion från (V) om 
utbildningssatsning mot mäns våld mot kvinnor 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen bifalls. 

 

Ärendebeskrivning 
Motionen är inlämnad av Anna-Maria Romlid (V), Lars Nordin (V), Hawar 
Asaiesh (V), Vicktoria Bagi (V) och Shiar Mala Said (V). 

I motionen lyfter motionärerna fram samhällsproblemet mäns våld mot 
kvinnor. I syfte att öka Västerås stads medarbetares kunskaper i ämnet 
föreslår Vänsterpartiet kommunfullmäktige att besluta att: 

Västerås stad arrangerar så att samtliga anställda kan ta del av en 
introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: Motionen bifalls. 

Beslutsmotivering 
Enligt Jämställdhetsmyndigheten är mäns våld den vanligaste formen av 
våld. En stor del av mäns våld är riktat mot kvinnor, ofta mot en nuvarande 
eller tidigare kvinnlig partner. 

Mäns våld mot kvinnor ett samhällsproblem. Var tredje vecka dödas en 
kvinna i Sverige av en man som hon har eller har haft en relation med. Bara 
under 2020 anmäldes över 6 000 våldtäkter mot personer över 15 år och i 95 
procent av fallen var brottsoffret en kvinna. Samtidigt vet vi att alla kvinnor 
inte anmäler. Mörkertalet är stort. 

Ett sätt att öka kunskapen och medvetenheten om mäns våld mot kvinnor 
och om våld i nära relationer, är att erbjuda alla medarbetare inom Västerås 
stad en kurs i ämnet. Det finns bland annat en lämplig webbaserad 
introduktionskurs som har tagits fram av Nationellt centrum för kvinnofrid 
vid Uppsala universitet i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna. 
Webbkursen ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och 
våld i nära relationer. Kursen vänder sig till personer som arbetar inom 
exempelvis socialtjänst, vård, skola, omsorg och rättsväsende. Kursen vänder 
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sig även till privatpersoner. Den är kostnadsfri och tar cirka tre timmar att 
genomföra.  

En kurs på ett antal timmar ger inte fördjupade kunskaper om mäns våld mot 
kvinnor, men kan öka medvetenheten. Genom kunskap ökar 
förutsättningarna för att både förebygga och upptäcka våld, men också för att 
kunna ge stöd och skydd till dem som har utsatts. En bred 
utbildningssatsning markerar också att Västerås stad prioriterar arbetet mot 
mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, liksom att alla anställda 
och politiker har ett ansvar för att tillsammans förebygga våldet. 

Juridisk bedömning 
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.  

Ekonomisk bedömning 
Kursen är kostnadsfri och kostnaden som staden kommer att ha är kostnaden 
för arbetstid. Om kursen erbjuds på en redan inplanerad arbetsplatsträff eller 
ett redan inplanerat enhetsmöte åtgår arbetstid, men någon ny kostnad för 
arbetstid uppstår inte, då den arbetstiden redan var inplanerad. Därför 
rekommenderas att kursen genomförs på en eller två redan inplanerade 
arbetsplatsträffar, och att den omfattar alla anställda. 

Hållbar utveckling 
Föreslaget beslut har bäring på hållbarhetsmål nr 5: uppnå jämställdhet och 
alla kvinnors och flickors egenmakt.  

 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Kristina Olström 

HR-direktör 

 



         
 

Motion till Västerås kommunfullmäktige 
 

Utbildningssatsning mot mäns våld mot kvinnor 

Enligt Jämställdhetsmyndigheten är mäns våld den vanligaste formen av våld. En stor del av mäns våld är 
riktat mot kvinnor, ofta mot en nuvarande eller tidigare kvinnlig partner. 

Med andra ord är våld mot kvinnor ett samhällsproblem. Var tredje vecka dödas en kvinna i Sverige av en 
man som hon har eller har haft en relation med. Bara under 2020 anmäldes över 6 000 våldtäkter mot 
personer över 15 år och i 95 procent av fallen var brottsoffret en kvinna. Samtidigt vet vi att alla kvinnor inte 
anmäler. Mörkertalet är stort. 

Vi vill därför se en webbaserad utbildning om mäns våld mot kvinnor och om våld i nära relationer, en 
utbildning som vänder sig till samtliga anställda inom Västerås stad. Det finns bland annat en webbaserad 
introduktionskurs som har tagits fram av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet i 
samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna. Vi ser även positivt på andra utbildningar som ger 
kunskaper om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

En kurs på ett par timmar ger inte fördjupade kunskaper om mäns våld mot kvinnor men kan öka 
medvetenheten. Genom kunskap ökar förutsättningarna för att både förebygga och upptäcka våld, men också 
för att kunna ge stöd och skydd till dem som har utsatts. En bred utbildningssatsning markerar också att 
kommunen prioriterar arbetet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, liksom att anställda och 
politiker har ett ansvar för att tillsammans förebygga våldet. 

Vänsterpartiet föreslår fullmäktige att besluta: 

att Västerås stad arrangerar så att samtliga anställda kan ta del av en introduktionskurs om mäns våld mot 
kvinnor och våld i nära relationer. 

 
 

 
Anna Maria Romlid (V)  Lars Nordin (V)    Hawar Asaiesh (V)  
 

 
 
 
Vicktoria Bagi (V)   Shiar Mala Said (V) 
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