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Motion om att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som
tillval i gymnasieskolan
§ 62

Diarienummer 2020/GVN 0054 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för
förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Särskilt yttrande
Ulla Hoffman (V) lämnar in ett ersättaryttrande.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffman (V) hade bifallit motionen om hon hade haft rösträtt.
Nina Barzey (C) hade bifallit motionen om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Tina Rosén från Vänsterpartiet har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige gällande att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i
gymnasieskolan. Motionen framhåller att kvinnor anpassar sitt liv på olika sätt på grund av rädslan för
våld. Vänsterpartiet menar att det ytterst handlar om frågor som rör demokrati och grundläggande
mänskliga fri- och rättigheter. Motionären vill ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag
att undersöka möjligheten att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer.
Motionen har remitterats till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för förslag till beslut. Nämndens
förslag till beslut behandlas av kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige är sista beslutande instans och
därmed den som bifaller, avslår eller besvarar motionen.
Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat sitt utlåtande i tjänsteskrivelsen.

Ordförandeutlåtande
Vänsterpartiet har genom Inger Gemicioglu och Tina Rosén lämnat in en motion om att undersöka
möjligheterna att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer på Tyresö gymnasium.
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Motionen adresserar en viktig fråga, nämligen att kvinnor på olika sätt måste anpassa sina liv för att
känna sig trygga. Motionärerna har helt rätt i att mäns våld mot kvinnor både blir en del av kvinnors
vardag och att det är samhällsproblem som vi aktivt behöver arbeta med att motverka. Det är också
anledningen till att vi kommunen har tagit fram nya riktinjer gällande våld i nära relationer.
Fler åtgärder för att motverka problemet och stötta utsatta kvinnor är också under utarbetande. Det
betyder dock inte att vi ska vara nöjda, vi behöver göra mer och bättre. Därför är också alla idéer och
förslag på området välkomna. Däremot har förvaltningens behandling av denna motion faktiskt
resultaterat i det som motionärerna har lyft fram, det vill säga att möjligheterna att införa könsseparata
valbara kurser med ett kursinnehåll som frångår ordinarie kursplan har utretts.
Möjligheterna för den typen av innehåll i kursplanen bedöms, på goda grunder, vara väldigt begränsade.
Förmodligen till och med omöjliga ifall vi inte ämnar bryta mot lagen.
Eftersom förvaltningen i behandlingen faktiskt har gjort det som Vänsterpartiet anför i motionen så
bör motionen anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att motionen anses besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Motion om att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan.pdf
§ 62 Ersättaryttrande V.pdf
Svar på motion självförsvar för tjejer 20201012.pdf
Svar på motion självförsvar för tjejer 20201012.pdf
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Protokoll för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Datum

2020-10-29

Tid

18:30–20:03

Plats

Bollmora, plan 1 kommunhuset

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

2020-11-03 klockan 12:00 i kommunhuset, plan 6

Paragrafer

59–69

Sekreterare

Yunus Tuncer
Ordförande

Christoffer Holmström
Justerande

Christoffer Holmström

Fredrik Bergkuist

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.
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Datum då anslaget sätts upp

2020-11-05

Datum då anslaget tas ned

2020-11-27

Protokollets förvaringsplats

Underskrift

Yunus Tuncer
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Närvarolista
Beslutande
Christoffer Holmström (S)
Agneta Hansson (L)
Fredrik Bergkuist (M)
Mandana Mokhtary (S)
Haralampos Karatzas (L)
Peter Söderlund (MP)
Jan-Åke Svensson (M)
Hampus Degramo (M)
Jonathan Fritzdorf (SD)

Ersättare
Heinz Sjögren (L)
Ulla Hoffmann (V)
Margareta Baxén (M)
Nina Barzey (C)
Jan Viderén (SD)

Övriga
Martin Lundell, Skolchef för gymnasium och vuxenutbildning, Barn- och
utbildningsförvaltningen
Elisabet Schultz, Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen
Yunus Tuncer, Utredare, Kommunstyrelseförvaltningen
Annica Bergström, Controller, Kommunstyrelseförvaltningen, från och med § 60
Lena Beskow, Rektor, Barn- och utbildningsförvaltningen, från och med § 63

Frånvarande
Kristjan Vaigur (S)
Harald Lindkvist (MP)
Johan Ullenius (KD)
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