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Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation
ASN-2020-800

Kommunala nämnder och styrelser:
Fritidsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Kulturnämnden
Miljönämnden
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Boplats Syd AB
Malmö Kommuns Parkerings AB
MKB Fastighets AB
Parkeringsövervakning i Malmö AB
Externa myndigheter och ideella organisationer:
Polisområde Malmö
Åklagarmyndigheten i Malmö
Kriminalvården, Malmö
Region Skåne
Malmö kvinnojour
Kvinnojouren Öresund
Femcenter kvinnojour
Noomi – Hela människan i Malmö
Trans- och tjejjouren i Malmö
Rädda barnen, Region syd
RFSL rådgivningen Skåne
RFSL Malmö

Ärendet, med vårt diarienummer ASN-2020-800, överlämnas till ovanstående för yttrande.
Svaret, ställt till arbetsmarknads- och socialnämnden, ska vara arbetsmarknads- och
socialnämndens e-postadress registrera.asf.stab@malmo.se tillhanda senast 2021-04-30.

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation antogs av kommunfullmäktige i februari 2016. Planen
gäller för persioden 2016 – 2020. Arbetsmarknads- och socialnämnden har kommunfullmäktiges
uppdrag att samordna planen. Nämnden har beslutat att revidera planen. Förslaget till ny plan
ansluter till Nationell strategi för att bekämpa mäns våld mot kvinnor (skr. 2016/17:10). Den reviderade
planen är en del av Malmös stads samlade trygghetsarbete och har därför bytt namn till Fri från
våld – en gemensam angelägenhet. Plan för barn- och kvinnofrid och mot våld i nära relation, hedersrelaterat våld och
förtryck, sexuellt våld, sex mot ersättning och människohandel 2021–2026

För att främja en bred förankring och säkerställa att den föreslagna planen blir allsidigt belyst
skickas förslaget på remiss till ovan nämnda nämnder, helägda kommunala bolag samt externa
samarbetspartners med svar senast den 30 april 2021. De externa myndigheterna och ideella
organisationer som valts ut ingår samtliga i den stadsövergripande samverkansgruppen mot alla
former av våld i när relation.
Nämnder och bolag ombedes särskilt inkomma med synpunkter på:
- Planens inriktningsmål i förhållande till respektive nämnds- och styrelses uppdrag.
- Hur respektive nämnd och styrelse aktivt kan bidra i genomförandet av planen.
- Vilket sätt arbetet kan samordnas och följas upp av arbetsmarknads- och socialnämnden.
- Planen kommer att vid färdigställande att redigeras och layoutas – men synpunkter
mottages gärna kring disposition och övrigt innehåll.
Externa myndigheter och ideella organisationer ombedes särskilt inkomma med synpunkter på:
- Planens inriktningsmål
- Hur respektive aktörer ser på möjligheten att bidra och samverkan i genomförandet
- Planen kommer att vid färdigställande att redigeras och layoutas – men synpunkter
mottages gärna kring disposition och övrigt innehåll.
Remissinstanserna bör även lyfta övriga synpunkter av relevans för ärendet i sina remissvar.
Följande handling bifogas:
Förslag till reviderad plan Fri från våld – en gemensam angelägenhet. Plan för barn- och kvinnofrid och
mot våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld, sex mot ersättning och människohandel
2021–2026

Handläggande tjänsteperson på arbetsmarknads- och socialförvaltningen är Margot Olsson.

