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Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.
2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Dag Helin

Eddie Friberg

Sammanfattning
Förvaltningen anser att frågan om sexualiseringen av det offentliga rummet är
angelägen att lyfta fram. För att begränsa detta inom staden är det angeläget att
stadens förvaltningar och bolag bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete som
skapar förutsättningar för reell jämlikhet mellan könen. Därutöver kan olika åtgärder övervägas för att begränsa sexualiseringen, som exempelvis filter i stadens datorer.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har till socialtjänstnämnden för beredning överlämnat skrivelse från Christer Öhgren (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) om Sexualiseringen av det offentliga rummet. Remisstiden går ut den 27 februari 2004.
Ärendet har även remitterats till stadsledningskontoret, utbildningsnämnden,
gatu- och fastighetsnämnden och näringslivsnämnden.
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom kansliavdelningen.
Remissen i sammanfattning
Samhället präglas av en tilltagande sexualisering där kroppar (företrädesvis
kvinnors men även mäns) används som ett led i en intensiv och påträngande
marknadsföring för att sälja tjänster eller varor. Detta sker genom annonsering,
i media på olika sätt och på internet. En ständig exponering av detta slag bidrar
till en normalisering och en avtrubbning.
Regeringen har i sin handlingsplan för mandatperioden avseende jämställdhetspolitik uppmärksammat detta område. Avsikten är att initiera en kunskapsuppbyggnad och tillsätta en expertgrupp för frågor som rör sexualiseringen av
det offentliga rummet.
Staden har möjlighet att själv agera inom detta område och stödja regeringens
handlingsplan.
Stadsledningskontoret föreslås få i uppdrag att, i samverkan med berörda
nämnder, ta fram en aktiv åtgärdsplan med konkreta insatser för att minska
sexualiseringen av det offentliga rummet i Stockholm.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen instämmer i den uppfattning som framförs i skrivelsen att samhället präglas av en tilltagande sexualisering som det är svårt att värja sig emot.
Vi lever i en alltmer globaliserad värld där bilder, synsätt och trender allt snabbare sprids över världen och våra möjligheter att avskärma oss är begränsade
då dagens livsmönster förutsätter att vi tar till oss den information som förmedlas genom media och internet.
Det är angeläget att lyfta fram denna fråga och se på vilka möjligheter det finns
att påverka sexualiseringen av det offentliga rummet. Regeringens initiativ att
inom jämställdhetspolitiken uppmärksamma detta område är positivt.
En av de viktigaste insatserna för att motverka samhällets sexualisering är ett
aktivt jämställdhetsarbete. Redan i skolan måste ett attitydskapande arbete
bedrivas med målet att barn och ungdomar ska ha uppfattningen att båda könen har samma värde. Utgångspunkten för jämställdhetsarbetet i Stockholms
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stad är den jämställdhetspolicy som beslutades av kommunfullmäktige i september 1998. Policyn slår fast att staden ska vara en jämställd arbetsplats där
kvinnor och män ska ha samma möjligheter till arbete, utbildning, inflytande
och oberoende och där ingen ska utsättas för sexuella trakasserier eller
otrygghet grundat på fysisk eller psykisk makt. Arbetet med jämställdhet ska
integreras i stadens alla verksamheter och ett jämställdhetsperspektiv ska ingå
som en självklar del i allt arbete. Inom förvaltningen finns en jämställdhetsplan som med utgångspunkt från jämställdhetslagen redovisar åtgärder för att
uppnå en jämställd arbetsmiljö.
I skrivelsen föreslås bland annat att staden skulle kunna ha filter i datorerna i
offentliga miljöer som hindrar åtkomsten till vissa webbplatser med sexbilder
etc. Stadens anställda förutsätts självfallet inte besöka dessa webbplatser. Denna åtgärd skulle dock kunna övervägas generellt inom staden för att markera
vikten av att ta avstånd från sexuell exploatering av enskilda personer. Det
finns emellertid verksamheter som i sitt uppdrag behöver ha tillgång till dessa
webbplatser, inom socialtjänstförvaltningen gäller detta Uppsökarenheten. De
måste även framdeles kunna fullgöra sitt uppdrag och garanteras tillgång sådana webbplatser där bland annat sexuella tjänster utbjuds.
Sammantaget anser förvaltningen att frågan om sexualiseringen av det offentliga rummet är angelägen att lyfta fram. För att begränsa detta inom staden är det
angeläget att stadens förvaltningar och bolag bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete som skapar förutsättningar för reell jämlikhet mellan könen. Därutöver kan olika åtgärder övervägas för att begränsa sexualiseringen, som exempelvis filter i stadens datorer.
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