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Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Angående jämställdhet i Rinkeby-Kista
Svar på skrivelse från Mia Päärni m. fl. (s)

Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelse den 3 november
2011 från Mia Päärni med flera (s).

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Susanne Tengberg
verksamhetsområdeschef

Sammanfattning
I en skrivelse från Mia Päärni med flera (s) daterad 18 april 2011 frågor ställs
följande frågor: 1. Vad erbjuder olika aktörer (kommunalt finansierade) i
stadsdelen för tjejer respektive killar? 2. Hur många besökare är tjejer respektive
killar på de olika mötesplatserna? 3. Hur ser fördelningen av resurser ut (rent
ekonomiskt) för olika verksamheter som vänder sig till tjejer respektive killar? 4.
Har man gjort en enkät som vänder sig till kvinnor i olika åldrar för att få en bild
av hur de upplever dessa frågor kring sin rörelsefrihet och vilka verksamheter som
de använder? 5. Vad gör förvaltningen för att det offentliga rummet, inklusive
torgen, ska kännas trygga även för tjejer/kvinnor att besöka? 6. Vilken utbildning
får personalen i dessa frågor? Förvaltningens svar redovisas punkt för punkt i
ärendet. Skrivelsen bifogas i sin helhet.
Bilaga
1. Skrivelse angående jämställdhet i Rinkeby-Kista från Mia Päärni m.fl. (s)
2. Besöksstatistik från ungdomsverksamheterna
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Förvaltningens svar
1. Förutom de ordinarie aktiviteterna som riktar sig till både tjejer och killar
på ungdomsgårdar och träffpunkter för äldre ungdomar erbjuder
förvaltningen riktade verksamheter i samverkan med andra aktörer Drive –
in fotboll för killar/tjejer (Djurgården IF, AIK och Kista AIF), Tjejforum i
Rinkeby och i Husby (Rädda Barnen) samt tjej/killgrupper på gårdarna och
fältgruppens samtalsgrupper i skolor. Järvaandans kvinnogrupp inom
ungdomsutskottet arrangerar en årlig kvinnofestival den 8 mars. Under
loven arrangera förvaltningens verksamheter för barn och ungdom fotboll,
innebandy, musik workshops och kulturevenemang för enbart tjejer. Det
sker i samarbete med Kista SC, Bromma KFUM-KFUK, Vuxenskolan,
ABF, Husby Hantverkshusförening med flera. Förvaltningen samarbetar
även med café respekt i Rinkeby Folkets Hus och med Frälsningasarméns
FA-center i Akalla för tjejer/kvinnor.
2. Förvaltningens egna verksamheter för dagligen statistik över antal besök hur många tjejer och hur många killar. All forskning på ungdomsgårdar
och träffpunkter för ungdomar redovisar fler besökande killar i
verksamheterna. Detta är också fallet i Rinkeby-Kista; men med den
kunskapen i ryggen anstränger sig personalen att nå ut till tjejer för att
bjuda in dem till aktiviteter och arrangemang. Det är viktigt att gårdarna
har en inbjudande och ombonad miljö med flera smårum för olika
aktiviteter. Ungdomens Hus i Rinkeby deltar i ett projekt tillsammans med
KTH som ska resultera i en mer välkomnande miljö. Besöksstatistik - se
bilaga.
3. Vare sig redovisning eller tilldelning av resurser för barn och
ungdomsverksamhet separeras när det gäller verksamhet för tjejer
respektive killar. Verksamheten i stort planeras och genomförs tillsammans
med både killar och tjejer i enlighet med de signaler vi får om att
ungdomar helst vill träffas och vara tillsammans, både tjejer och killar.
4. Ungdomsgårdar och träffpunkter har en dialog med tjejer. Kvinnogruppen
inom Ungdomars Trygghet/Ungdomars fritid och framtid är en arena där
kvinnors syn på trygghet, rörelsefrihet och tillgång till det offentliga
rummet kan diskuteras. För unga tjejer är ungdomars delaktighet och
inflytande ett projekt som kommer att ge möjlighet till möten med
nämndpolitiker och samtal om genus och tjejers syn på sin rörelsefrihet
och mötesplatser i stadsdelsområdet. Socialförvaltningen i Stockholm
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genomförde 2009 och 2011 stadsövergripande trygghetsmätningar ”Trygg i
Stockholm” där även en kartläggning av invånarnas, män och kvinnors,
utsatthet för brott och upplevda trygghet ingår. Rapporten ska följas upp
under 2013 i ILS samt utgöra ett underlag för stadens brottsförebyggande
arbete.
5. Frågan om trygghet för tjejer och killar i det offentliga rummet – torgen, Tbanan, parker, caféer, kommersiella lokaler och träffpunkter är en
samhällsfråga som berör alla och måste därför ses i ett helhetsperspektiv. I
Rinkeby-Kista har förvaltningen anställt medborgarvärdar och
ungdomsvärdar som rör sig i det offentliga rummet för att bidra till
trygghet. Fältgruppen och nattvandrargrupper deltar i arbetet med att skapa
bra miljöer och förändra dåliga attityder. Utsättningsmöten med polisen
och andra ”goda krafter” arrangeras varje fredag och lördag kväll, till dessa
bjuder stadsdelen in via sms. Trygghetsvandringar dit de boende,
fastighetsägare och polisen inbjuds att medverka görs varje år för att
upptäcka och åtgärda otrygga platser i närområdet. Förvaltningen håller
efter så att inte buskage och annan växtlighet bidrar till mörka passager på
parkmark. Stockholm stad satsar resurser via Järvalyftet, stadens bolag
samt stadsdelsförvaltningen i syfte att rusta upp nedslita områden kring
Skårbygränd och centrum för att förbättra tillgängligheten samt öka
tryggheten och trivseln. Förvaltningen tar sitt ansvar genom att finnas med
i samverkansgrupper, nätverk och i alla sammanhang där områdets
attraktivitet och de boendes trivsel står på dagordningen. Järvaandan som
bildats i samverkan med Spånga-Tensta är ett exempel på det.
6. Personalen inom ungdomsverksamheterna och medborgarvärdarna deltog i
Länsstyrelsens utbildning om jämställdhet och hedersrelaterat våld; en
seminarieserie med tre föreläsningar. Områdesgrupperna inom
Myndigheter i samverkan MYS ska ha gemensamma utbildningsdagar.
Inför varje sommarsäsong när nya ungdomsvärdar rekryteras börjar deras
anställningsperiod med en veckas utbildning där värderingar och normer
ingår. Bemötande är en viktig del i metodutvecklingsarbetet inom samtliga
verksamheter inom verksamhetsområdet.
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