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Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse - HÖK 16 - i
lydelse 2017-04-01 med OFRs förbundsområde Hälso- och
sjukvård
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.
Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta och OFRs
förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet och Fysioterapeuterna) finns en
gällande HÖK 16 i lydelse 2017-04-01. Avtalet innehåller en avsiktsförklaring om att
ta fram en Centrala parters syn på arbetstider (se bilaga 4, Övriga anteckningar,
punkt 5).
Utifrån avsiktsförklaringen har parterna den 11 januari 2018 enats om ändringar och
tillägg i avtalet. Det innebär att HÖK 16 i lydelse 2017-04-01 tillförs bilagan Centrala
parters syn på förutsättningar för en välfungerande arbetstidsförläggning (bilaga 5 a).
Med den nya bilagan konstateras att arbetet med avsiktsförklaringen om Centrala
parters syn på arbetstider är avslutat.
Avtalet innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor enligt vad som
framgår av protokollets § 1, Innehåll m.m.
De lokala parter som redan tecknat LOK 16 ska inte teckna någon ny LOK, utan omfattas
automatiskt av de ändringar och tillägg som gjorts i HÖK 16 i lydelse 2017-04-01

Centrala parters syn på förutsättningar för en välfungerande
arbetstidsförläggning, bilaga 5 a
Syftet med den nya bilagan är att denna ska vara ett stöd i det lokala arbetet. Bilagan
innebär inga nya bestämmelser eller avsteg från gällande regelverk om arbetsmiljö
och arbetstider. Betydelsen av dialog om arbetstidsförläggningen framhålls och att
denna med fördel kan föras inom samverkanssystemet. Förutsättningar för en väl
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fungerande arbetstidsförläggning lyfts också fram, samt exempel på ett antal frågor
som kan vara underlag för dialog om arbetstidsförläggningen.
Bilagan om Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande
arbetstidsförläggning gäller fr.o.m. 2018-01-11.
LOK bilaga 6 och 6 a
Den nya bilagan 5 a innebär att bilaga 6 och 6 a har uppdaterats.

Rekommendation till beslut
Ändringarna och tilläggen i HÖK 16 i lydelse 2017-04-01 tillförs gällande lokala
kollektivavtal om lön och anställningsvillkor m.m. – LOK. Beslut om detta fordras
därför inte. Om det bedöms lämpligt för att öka tydligheten eller av andra skäl, kan
följande antecknas till protokoll som avser denna fråga
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala parterna
den 11 januari 2018 enats om i HÖK 16 i lydelse 2017-04-01.

Frågor
Frågor besvaras av Lena Schaller och Ann-Sophie Svedhem, SKL samt Sofia
Bengtsson, Pacta.

Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Niclas Lindahl

Lena Schaller
Bilagor:
HÖK 16 i lydelse 2017-04-01 (tecknad 2018-01-11) utom bilaga 2 Allmänna
Bestämmelser
Redogörelse avseende ändringar och tillägg utom Allmänna Bestämmelser
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Information om regler i lag och kollektivavtal om bisyssla
SKL/Pacta har nedan samlat information om reglerna i lag och kollektivavtal gällande
bisyssla.
Tillämpliga regler i lag och kollektivavtal för anställda inom kommun och
landstingssektorn

Bestämmelser om bisyssla för arbetstagare som har, eller har för avsikt att åta sig en
sådan, finns beskrivet i Allmänna bestämmelser, AB § 8. Vidare finns en regel
avseende förtroendeskadlig bisyssla i 7 § lagen om offentlig anställning, LOA.
Vad är en bisyssla?

I Arbetsdomstolens dom AD 1985 nr 69, beskrivs bisyssla: Med bisyssla förstås varje
syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan av anställningen och som
inte är hänförlig till privatlivet. Det kan innebära att man arbetar extra i en annan
anställning, utövar uppdrag eller bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie
arbete. Även extra arbete för huvudarbetsgivaren kan vara bisyssla. Det spelar ingen
roll om bisysslan ger ekonomisk ersättning eller inte.
Aktiviteter av olika slag som typiskt sett hör till privatlivet, t ex att utöva en hobby
eller att sköta sina och familjens intressen och privata angelägenheter, räknas inte som
bisysslor.
Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer

Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte
som bisyssla enligt AB.
Dessa uppdrag kan däremot utgöra bisyssla enligt LOA 7 § och de kan anses
förtroendeskadliga och därmed förbjudas för arbetstagare som är anställda i
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kommuner, landsting, region eller kommunalförbund. Samma regler gäller för staten,
se AD 2011 nr 83.
Observera att LOA gäller för anställda i kommunalförbunden trots att de är anslutna
till Pacta. Det beror på att kommunalförbund är en myndighet.
Bisyssla enligt AB § 8

Som huvudregel gäller att bisysslor är tillåtna. Medarbetarna är fria att ha en bisyssla
så länge den inte är konkurrerande, arbetshindrande eller förtroendeskadlig. Om så är
fallet kan den förbjudas med stöd av AB § 8 AB punkterna a) – c) nedan.
För arbetstagare i kommun, landsting, region eller kommunalförbund
För arbetstagare anställda i kommun, landsting, region eller kommunalförbund gäller
AB § 8 punkt a) – b). Punkt c) gäller inte eftersom dessa arbetstagare omfattas av
reglerna om förtroendeskadlig bisyssla i 7 § LOA.
För arbetstagare hos arbetsgivare anslutna till Arbetsgivarförbundet Pacta
För arbetstagare som är anställda hos arbetsgivare anslutna till Pacta gäller
bestämmelsen i AB § 8 punkt a) - c) fullt ut. Punkt c) har tillkommit för att
arbetsgivarna ska kunna förbjuda bisysslor som kan skada förtroendet även för
arbetstagare hos Pactas medlemsföretag.
Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om den bedöms:
a) inverka hindrande för arbetsuppgifterna
Det vill säga, att bisysslan exempelvis, på grund av dess omfattning eller intensitet
medför att arbetstagaren på grund av fysiska hinder som trötthet, helt eller delvis
inte bedöms kunna utföra sina arbetsuppgifter hos arbetsgivaren, eller att tider
kolliderar vilket medför att arbetstagaren inte kan arbeta vissa tider, eller andra
arbetshindrande skäl, (jfr dom i AD 1997 nr 18).
b) innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens
Det vill säga att arbetstagaren exempelvis arbetar hos en privat eller annan utförare
i samma typ av verksamhet som ryms inom arbetsgivarens verksamhetsområde
och som bedöms konkurrera eller kunna konkurrera med arbetsgivaren, (jfr dom i
AD 1999 nr 27).
c) påverka arbetstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete hos arbetsgivaren
(punkt c) gäller endast för arbetstagare hos Pactas medlemsföretag.
Det vill säga att arbetstagaren har en bisyssla hos privat eller annan utförare som
kan skada förtroendet för arbetstagaren, annan arbetstagare eller verksamheten.
Förtroendeskada kan till exempel vara att arbetstagaren har ett uppdrag i en
verksamhet som levererar varor eller tjänster till arbetsgivaren. Punkt c) har
tillförts för att hantera frågan om förtroendeskadlig bisyssla för de arbetsgivare
som är anslutna till Pacta, men som inte omfattas av LOA.
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Arbetsgivaren kan inte utfärda generella förbud mot bisyssla, eller förbud ”för
säkerhets skull”. Arbetsgivaren ska i varje enskilt fall pröva en bisyssla då
förutsättningarna för att utöva en bisyssla kan variera från individ till individ eller från
bisyssla till bisyssla.
Arbetsgivaren ska inte samla in personuppgifter om sådana uppdrag som anges i AB
§ 8 mom 2. Uppgifter om fackliga, politiska uppdrag och andra ideella
föreningsuppdrag anses typiskt sett som känsliga personuppgifter. Alla uppgifter som
samlas in blir dessutom allmän handling. Endast i samband med bedömning av
förtroendeskadlig bisyssla enligt LOA 7 § är arbetstagaren skyldig att informera
arbetsgivaren även om ideella uppdrag.
Förtroendeskadlig bisyssla regleras i 7 § LOA

LOA gäller endast arbetstagare i kommuner, landsting, region eller
kommunalförbund. Enligt 7 § LOA är det förbjudet för en arbetstagare att som
bisyssla ha en anställning, ett uppdrag eller en verksamhet som rubbar förtroendet för
arbetstagarens, någon annan arbetstagare eller myndighetens anseende.
När det gäller förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § LOA ska arbetsgivaren informera
om vilka förhållanden som kan göra att en bisyssla anses förtroendeskadlig. Som stöd
för arbetsgivarens bedömning av om en bisyssla kan anses förtroendeskadlig finns en
checklista i cirkulär 2002:5.
Arbetstagarens anmälningsskyldighet

Enligt AB 17 är arbetstagaren skyldig att på eget initiativ anmäla bisyssla till
arbetsgivaren och lämna de uppgifter som arbetsgivaren behöver för att kunna bedöma
bisysslan. Informationen ska innehålla till exempel, huvudman för bisysslan,
omfattning, varaktighet och kontaktuppgifter.
Det betyder att om det blir aktuellt för en arbetstagare att åta sig en bisyssla, eller om
arbetstagaren har en pågående bisyssla, ska bisysslan anmälas till arbetsgivaren som
prövar om bisysslan är förenlig med arbetstagarens uppdrag.
Bisysslan kan förbjudas om arbetsgivaren bedömer att den faller under någon eller
flera av punkter, a) – c) ovan, eller inom ramen för 7 § LOA.
En arbetstagare som avsiktligt underlåter att anmäla en pågående eller förestående
bisyssla till arbetsgivaren kan bli föremål för disciplinära åtgärder.
Arbetsgivarens skyldighet

Arbetsgivaren är skyldig att informera arbetstagarna om skyldigheten att anmäla
bisysslan och lämna de uppgifter som arbetsgivaren behöver för att kunna bedöma
bisysslan.
Arbetsgivaren bör ha rutiner för hur bisysslan ska anmälas. Arbetsgivaren ska minst
en gång per år i samband med medarbetarsamtal informera om skyldigheten att

3 (4)

CIRKULÄR 17:50
2018-01-24

anmäla bisyssla och därutöver informera på lämpligt vis, till exempel på
arbetsplatsträff och vid introduktion av nya medarbetare.
Förbud mot bisyssla

Arbetsgivaren kan förbjuda en arbetstagare att åta sig, eller fortsätta en pågående
bisyssla, enligt punkterna a) – c) ovan.
Det är arbetsgivaren som avgör om en bisyssla ska förbjudas och bedömningen görs
utifrån kollektivavtalet och i förekommande fall lagen. Beslutet kan enbart angripas
om det är godtyckligt.
En bisyssla behöver inte godkännas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska känna till att
medarbetaren har en bisyssla och har möjlighet att förbjuda den om det krävs.
Arbetsgivaren ska få den information som är nödvändig för att bedöma bisysslan och
dess omfattning. Om en bisyssla formellt godkänns så finns risk för onödiga
diskussioner om den ökar i omfattning och varaktighet.
Förhandlingsskyldighet vid förbud mot bisyssla

Mot bakgrund av att det i AB 17 ställs högre krav på arbetstagare att själv anmäla sin
bisyssla bedömer SKL/Pacta att förbud om bisyssla behöver förhandlas enligt MBL.
Arbetsgivaren har förhandlingsskyldighet enligt 11-14 §§ MBL med arbetstagarens
fackliga organisation inför beslut om förbud av bisyssla enligt AB, § 8 a) - c)
Vid beslut om förbud av förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § LOA föreligger däremot
ingen förhandlingsskyldighet enligt MBL. Detta beror på att LOA är tvingande
lagstiftning. Däremot ska arbetsgivaren lämna ett skriftligt beslut innehållande en
motivering till beslutet.
Frågor

Frågor om bisyssla och detta cirkulär kan ställas till förhandlingssektionens
servicetelefon 08-452 75 10
Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för arbetsgivarfrågor

Jeanette Hedberg

Johan Thörn
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Arbetsdomstolens dom 2017 nr. 62 om arbetsgivarens
förhandlingsskyldighet vid tillsättning av lägre
chefsbefattning
Arbetsdomstolen har prövat frågan om arbetsgivarens förhandlingsskyldighet enligt
11 § MBL i samband med tillsättning av en lägre chefsbefattning.
Arbetsdomstolen fann att det förelåg förhandlingsskyldighet enligt 11 § MBL även i
förhållande till en arbetstagarorganisation som tecknat kollektivavtal med arbetsgivaren för ett annat arbete än det som utfördes vid den aktuella arbetsplatsen.
Organisationen ifråga hade betydande andel av arbetstagarna vid berört arbetsställe
som medlemmar.
Arbetsgivarförbundet Pacta stod bakom Brandkåren Attunda i målet och SKLs
arbetsrättsjurist var ombud för arbetsgivaren.

Bakgrund
Inför beslut om tillsättning av en distriktschef hos Brandkåren Attunda påkallade
Brandkåren förhandling enligt 11 § MBL. Verksamheten vid arbetsplatsen utförs
enbart av heltidsbrandmän och befattningen – som skulle tillsättas var en lägre
chefsbefattning som distriktschef, en förstalinjens chef. För arbetet vid arbetsplatsen
tillämpas Allmänna bestämmelser, AB. Brandkåren Attunda hanterade
tillsättningsfrågan på sedvanligt sätt dvs. påkallade förhandling med stöd av 11 §
MBL med de organisationer som är kollektivavtalsparter i det kollektivavtal som
gäller för arbetsplatsen samt har medlemmar som arbetar där, i det här fallet Svenska
Kommunalarbetareförbundet och Sveriges Ingenjörer.
Brandmännens Riksförbund, BRF som endast tecknar kollektivavtalet RiB med
arbetsgivaren och inte är part i de avtal som tillämpas på arbetsplatsen inkom med en
Pacta – arbetsgivarorganisationen med kommunala avtal
för kommunala bolag och kommunalförbund.
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förhandlingsframställan och gjorde gällande att Brandkåren Attunda brutit mot 11 §
MBL.
BRF ansåg att även BRF skulle ha kallats till en MBL-förhandling inför beslut om
tillsättning av distriktschefsbefattningen eftersom de hade medlemmar som arbetade
som heltidsbrandmän med placering vid den aktuella stationen.
BRF påkallade sedermera även en förhandling med stöd av 12 § MBL och denna
genomfördes, dock efter det att beslut om tillsättning av befattningen fattades. BRF
hade inte invändningar mot arbetsgivarens val av chef.
Efter genomförd rättstvisteförhandling väckte BRF talan vid Arbetsdomstolen och
yrkade att Brandkåren Attunda skulle betala 50 000 kronor i allmänt skadestånd för
brott mot 11 § MBL.
Brandkåren Attunda bestred yrkandet.

Arbetsdomstolen
Arbetsdomstolen bekräftar den ståndpunkt som domstolen intagit sedan 70-talet
nämligen att medbestämmandeförhandling med samtliga kollektivavtalsbärande
organisationer hos arbetsgivaren ska påkallas när det gäller tillsättning av högre
chefsbefattningar eller befattningar som kan påverka arbetsgivarens allmänna
verksamhet (viktigare förändring som berör arbetsgivarens hela verksamhet). Typiskt
sett handlar det om tjänster som t.ex. kommundirektör, landstingsdirektör, VD m.fl.
Arbetsdomstolen konstaterade att tillsättningen av distriktschef i Sollentuna inte var
en sådan högre chefsbefattning som innebar att arbetsgivaren skulle ha förhandlat med
samtliga kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisationer hos arbetsgivaren.
Ett tillsättningsbeslut kan dock vara en fråga om viktigare förändring av
arbetsgivarens verksamhet vid ett specifikt arbetsställe. Tillsättningen av en
distriktschef (förstalinjechef) ansågs ha inneburit en sådan viktigare förändring av
Brandkårens verksamhet, dvs. den verksamhet som brandkåren bedrev vid
arbetsstället (brandstationen i Sollentuna). Detta innebär att arbetsgivaren skulle ha
förhandlat, på eget initiativ, även med BRF i det aktuella fallet. Anledningen härtill
var enligt Arbetsdomstolen att en klar majoritet av arbetstagarna vid det aktuella
arbetsstället var medlemmar i BRF och organisationen är kollektivavtalsbärande part
gentemot arbetsgivaren – även om kollektivavtalet RiB omfattar annat arbete (annat
avtalsområde) än det som bedrevs vid arbetsstället.
Arbetsdomstolen ansåg att arbetsgivaren, genom att inte påkalla förhandling med
BRF, brutit mot 11 § MBL. Det yrkade skadeståndet 50 000 kronor ansågs vara
skäligt.
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SKLs kommentar
Arbetsdomstolens tidigare praxis har inte gett någon vägledning hur en arbetsgivare
ska hantera en situation som den som var aktuell i målet. Praxis i verksamheterna har
dock varit att arbetsgivaren genomfört medbestämmandeförhandling med de
arbetstagarorganisationer som tecknat kollektivavtal för det arbete som bedrivs vid
arbetsplatsen.
Av domen framgår att arbetsgivaren i det här fallet, utöver att förhandla med
Kommunal och Sveriges Ingenjörer som skett, även skulle ha påkallat en 11 § MBLförhandling med BRF.
Arbetsdomstolens besked innebär att arbetsgivaren nu behöver se över sina rutiner.
För att arbetsgivaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter, enligt lag, är det
nödvändigt att inhämta uppgift om berörda arbetstagarnas fackliga tillhörighet.
SKL konstaterar att det hos SKLs och Pactas medlemmar finns upparbetade rutiner för
hur MBL-förhandlingar genomförs. De former som finns är samverkansförhandlingar,
och om samverkansavtal inte finns, sedvanliga MBL 11 § förhandlingar.
Förhandlingarna genomförs inte sällan med flera motparter samtidigt enligt lokal
praxis.
SKL vill tydliggöra att skyldigheten att primärförhandla enligt 11 § MBL gäller
gentemot respektive arbetstagarorganisation. För att en sådan förhandling enligt MBL
ska kunna genomföras med flera arbetstagarorganisationer samtidigt krävs att det
finns fast praxis, att samtliga organisationer samtycker, eller att det finns ett
samverkansavtal där en sådan ordning avtalats.

Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Sophie Thörne

Johanna Read Hilmarsdottir
Bilaga: AD 2017 nr. 62
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SKL har beslutat om kompensation för sänkt tjänstepension
SKLs styrelse har beslutat att tillse att de pensionärer som fått sänkt
kompletteringspension (en del av tjänstepensionen) ska få kompensation under 2018.
De som berörs av kompensationen är främst personer födda 1937 eller tidigare, men
även personer födda 1938 till 1957 kan beröras.
Kompensationen innebär att pension tillfälligt utges under år 2018 motsvarande den
nivå som gick ut år 2017.
SKL inleder nu även förhandlingar om en ny Pensionsöverenskommelse 02 (PÖK 02)
för att hitta en långsiktigt hållbar och förutsägbar lösning för 2019 och framåt.
Bakgrund
Bakgrunden till pensionssänkningarna är huvudsakligen ett resultat av PÖK 02 som
träffades mellan de centrala parterna 2002. Syftet med PÖK 02 var att säkerställa att
tjänstepensioner enligt äldre pensionsavtal inte skulle urholkas vid införandet av
nuvarande allmänna pensionssystem. Sammantaget har överenskommelsen haft
avsedd effekt, men de nu aktuella sänkningarnas storlek gick inte att förutse.
Avtalet innehåller bestämmelser om hur tjänstepensionen ska samordnas med den
allmänna pensionen, s.k. friläggningsbestämmelser. I år återtas stora belopp från
friläggning på grund av den allmänna pensionens utveckling, vilket för många
pensionärer medfört sänkt kompletteringspension.
Konstruktionen i PÖK 02 innebär att de år då följsamhetsindex, som styr
värdeutvecklingen för den allmänna pensionen, är högre än prisbasbeloppsindex så
utges tjänstepensionen på en högre nivå än vad annars skulle ha skett. De år då
följsamhetsindex är lägre än prisbasbeloppsindex kan pensionen i vissa fall däremot
komma att sänkas. Detta beroende på att det så som den s.k. friläggningen återtas.
Pacta – arbetsgivarorganisationen med kommunala avtal
för kommunala bolag och kommunalförbund.
Sveriges Kommuner och Landsting

Pacta

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn växel: 08-452 70 00, Fax diariet: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se  www.skl.se

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn växel: 08-452 77 00
kontakt@pacta.se  www.pacta.se

CIRKULÄR 18:3
2018-01-26

SKL har tidigare informerat om att pensionerna kommer att sänkas för vissa individer
2018. I december stod det klart att pensionssänkningarna skulle komma att bli
omfattande. Den fulla omfattningen visade sig dock först i och med framtagandet av
pensionsbeskeden i januari 2018.
SKL återkommer med ytterligare information.

Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för arbetsgivarpolitik
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Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till
jämställdhetsarbetet och kvinnofridsarbetet på lokal och
regional nivå 2018-2020
Ärendenr: 17/05981

Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den
datum, månad och år beslutat
att ingå överenskommelse med regeringen för att stärka jämställdhetsarbetet på lokal
och regional nivå 2018–2020.
att informera kommuner, landsting och regioner om den ingångna
överenskommelsen.
Bakgrund
Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting har ingått en
överenskommelse för att stärka jämställdhetsarbetet på lokal och regional nivå.
Överenskommelsen omfattar perioden 2018 till 2020, och omsluter 20 miljoner
kronor per år.
Syftet med överenskommelsen är att
1. Stärka och utveckla samverkan på det jämställdhetspolitiska området mellan
staten, SKL, kommuner och landsting.
2. Stärka och utveckla jämställdhetsarbetet hos kommuner och landsting i
förhållande till de jämställdhetspolitiska delmålen.
3. Stärka och utveckla kvinnofridsarbetet i kommuner och landsting utifrån
målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld
mot kvinnor och våld i nära relationer och i enlighet med det sjätte
jämställdhetspolitiska delmålet.
Primärt innebär satsningen en förstärkning av SKL:s möjligheter att på ett mer
kraftfullt sätt stödja medlemmarna och bidra till en snabbare utveckling på de
områden som satsningen rör. Jämställdhetsintegrering är utgångspunkten för det
fortsatta arbetet.
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Av överenskomna medel används 5 miljoner kronor till stöd för samverkan och
utveckling av jämställdhetsarbetet, och 15 miljoner kronor till att stärka och utveckla
kvinnofridsarbetet. Av dessa medel går 9 miljoner kronor till de regionala stöd- och
samverkansstrukturerna inom socialtjänsten.
En projektplan med aktiviteter för överenskommelsens första år besluts av SKL
senast den 31 mars, efter avstämning med Socialdepartementet.
Skälen till överenskommelsen
Kommuner och landsting har en viktig del i arbetet med att förverkliga de
jämställdhetspolitiska målen. I mötet med skolan, vården och omsorgen får
jämställdhetspolitiken reell innebörd för kvinnor och män, flickor och pojkar och
personer som identifierar sig på annat sätt. Att omsätta de nationella
jämställdhetsmålen i ett konkret förändringsarbete inom ramen för det kommunala
självstyret, är en avgörande framgångsfaktor för att nå ett jämställt samhälle.
Förändringar på nationell nivå påverkar villkoren för det jämställdhetsarbete som
bedrivs av kommuner och landsting. Det gäller dels tillkomsten av en ny myndighet
och en tydligare styrning och uppföljning av jämställdhetspolitiken, dels
förtydligandet av statliga myndigheters jämställdhetsuppdrag och regeringens
program för satsningen på jämställdhetsintegrering i myndigheterna (JiM).
Samverkan mellan jämställdhetsmyndigheten, andra statliga aktörer och SKL,
kommuner och landsting behöver därför utvecklas. Regeringen och SKL är överens
om behovet av att stärka och utveckla stödet till kommuner och landsting så att de på
bästa sätt kan möta kommande års utmaningar och utveckla arbetet för jämställdhet
och kvinnofrid.
Såväl omfattningen av mäns våld mot kvinnor som insatser på området över tid
behöver följas upp på ett mer heltäckande och strukturerat sätt. Förutsättningarna för
statistikföring och systematisk uppföljning av insatser lokalt behöver förbättras.
Verksamheter som kommer i kontakt med våldsutsatta och våldsutövare bör aktivt
och varaktigt arbeta för att upptäcka våld. Därtill är våldsförebyggande insatser
inklusive insatser för män som har utövat våld mot närstående ett centralt
utvecklingsområde. Det finns ett starkt behov av ett utökat och verkningsfullt
universellt våldsförebyggande arbete med barn och unga, inte minst i skolan och
föreningslivet. Detsamma gäller upptäckt och förebyggande av hedersrelaterat våld
och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
Överenskommelsen redovisas i bilaga 1.
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