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Öppna föreläsningar för invånarna i Österåkers kommun med anledning 
av #metoo-uppropet 

Sammanfattning 

Med stöd av #metoo-kampanjen har omfattningen av sexuella trakasserier i vårt samhälle 
synliggjorts. För att lyfta frågans betydelse och möjliggöra en långsiktig förbättri ng ges ett uppdrag 
att anordna en utbildningsdag för Österåkers invånare under våren 2018. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

ge Kommunstyrelsens kontor/Trygg i Österåker i uppdrag att tillsammans med Skolförvaltningen 
samt Kultur- och Fritidsförvaltningen att anordna en öppen utbildningsdag våren 2018 föl-
kommunens invånare med temat sexuella trakasserier och ofredanden. Kostanden för dagen ska 
belasta Kommunstyrelsens ordinarie budgetram för 2018. 

Bakgrund 
#metoo är en kampanj som skapades i sociala medier för att uppmärksamma omfattningen av 
sexuella trakasserier mot kvinnor. Kampanjen startade i USA avTarana Burke redan för tio år sedan, 
men fick ny fart n är skådespelaren Alyssa Milano i oktober 2017 använde #metoo för att gå ut med 
att även hon varit utsatt för sexuella trakasserier. I Sverige har genomslaget blivit stort och under 
hösten har olika branscher haft egna kampanjer som en fortsättning på #metoo. 

Kampanjen visar tydligt att sexuella trakasserie r förekommer i hela samhället oc h att det är ett ämne 
som behöver fortsatt diskuteras. Mot den bakgrunden ges Kommunstyrelsens kontor/Trygg i 
Österåker i uppdrag att tillsammans med Skolförvaltningen samt Kultur- och Fritidsförvaltningen 
under våren arrangera en utbildningsdag på det aktuella temat. Dagen ska vara öppen för alla 
kommuninvånare och infalla på en helg. Den kan innehålla olika typer av seminarier o ch 
föreläsningar. 

Det övergripande syftet ska vara att medvetandegöra frågeställningen, tydliggöra ansvarsfrågan och 
åstadkomma långsiktigt hållbar förbättring i samhället. #metoo har i grunden ett vällovligt syfte, 
men samtidigt är frågan mycket komplex. 
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Kostnaderna för utbildningsdagen uppskattas till cirka 250 000 kro nor och ska belasta 
Kommunstyrelsens ordinarie budgetram för 2018. 

fan-Olof Friman 
Kommundirektör 

/ 

Kristina Eineborg 
Näringslivs- och utvecklingsdirektör 
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