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Servicenämnden
Datum

2021-04-20

Yttrande

Adress

Henrik Smithsgatan 13
Diarienummer

Till

SN-2021-279

Arbetsmarknads- och
socialnämnden

Remiss om förslag på Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation
ASN-2020-800

Servicenämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Servicenämnden har fått möjlighet att yttra sig om planen Fri från våld -en gemensam
angelägenhet.
Servicenämnden tar frågan om våld i nära relationer på stort allvar. Servicenämnden anser att
frågan är av stor vikt och en angelägenhet för oss som arbetsgivare. Utifrån rollen som
arbetsgivare erbjuds utsatta medarbetare stöd och hjälp att möta rätt kompetens.
Nämnden arbetar inte direkt med verksamheter som riktar sig till målgrupperna. I den mån
kontaktcenter kommer i kontakt med våldsutsatta individer som söker hjälp, hänvisas dessa
vidare inom Malmö stad för att möta rätt kompetens.
Nämnden ser planen som en del av det egna ansvaret som arbetsgivare i arbetsmiljö-,
jämställdhets- och antidiskrimineringsarbetet. Servicenämnden ställer sig positiv till planen
och dess innehåll.
Yttrande

Servicenämnden har valt att strukturera sitt svar utifrån de särskilda frågeställningar som
arbetsmarknads- och socialnämnden ställt till nämnderna i följebrevet.
Planens inriktningsmål i förhållande till respektive nämnds och styrelses uppdrag
Som arbetsgivare är det en del av vårt ansvar att möta våra medarbetares olika utmaningar
som påverkar såväl psykiskt som fysiskt mående.
Hur respektive nämnd och styrelse aktivt kan bidra i genomförandet av planen
Servicenämnden ställer sig bakom planen och dess innehåll och kan verka för att
informationen sprids och relevant kunskap finns i organisationen.
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Vilket sätt arbetet kan samordnas och följas upp av arbetsmarknads- och
socialnämnden
Servicenämnden ser positivt på att uppdraget för samordning av det fortsatta arbetet i frågan
samordnas och följs upp av arbetsmarknads-och socialnämnden och att detta görs för hela
staden. Nämnden ser att det behövs gemensam information för chefer och HR om var stöd
finns för utsatta medarbetare.
Disposition och innehåll
Servicenämnden har inga synpunkter.

Ordförande

Jan Olsson (S)
Nämndsekreterare

Johanna Beckmann
[Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden]

