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Till Södermalms stadsdelsnämnd

Elevkampanjen - 10 209 namn mot våldtäkter
Förslag till beslut
Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

BrittMarie Kyndel
Stadsdelsdirektör

Marianne Natéus
Chef för Förskola, skola och fritid

Sammanfattning
Elevkampanjen har inlämnat en skrivelse till stadsdelsnämnden med krav på åtgärder för
att förebygga våldtäkter och öka tryggheten på Södermalm. Stadsdelsnämnden beslutade i
maj 2006 att skrivelsen skulle beredas som ett medborgarförslag och gav förvaltningen i
uppdrag att bereda frågan.
Förvaltningen arbetar förebyggande på olika plan med utemiljön, i skolor, på preventionsenheten inom Social Omsorg och på fritidsgården, för att öka tryggheten för alla som bor
i området. Olika aktörer samverkar inom södermalm med ungdomar och deras föräldrar.

Ärendets beredning
Ärendet är berett inom avdelningarna Förskola, skola och fritid, Social Omsorg och
Stadsmiljö.

Bakgrund
Elevkampanjen och Rättvisepartiet Socialisterna har lämnat in en skrivelse med krav på
åtgärder mot våldtäkter till stadsdelsnämnden i Katarina-Sofia, Husby och till kommunstyrelsens ordförande i Haninge. Totalt har elevkampanjen samlat in 10 209 namn mot
våldtäkter. I anslutning härtill gjorde Lisa Thörnblom, ordförande i Elevkampanjen föl-
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jande uttalande. – Våra främsta krav är att kommunen ska ordna kommunalt betald självförsvarsutbildning för kvinnor på skolor och arbetsplatser och mer pengar till elevvård.
Övriga krav är exempelvis; bättre belysning, fler nattvandrare och undervisning mot
sexuella trakasserier.
Stadsdelsnämnden beslutade i maj 2006 att skrivelsen skulle behandlas som ett medborgarförslag och gav förvaltningen i uppdrag att bereda frågan.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen har tagit del av Elevkampanjens namninsamling och krav på kommunala åtgärder mot våldtäkter på Södermalm. Förvaltningen beskriver hur de
frågor som tas upp i skrivelsen hanteras för närvarande.
I skrivelsen ställer Elevkampanjen följande krav.
• Bättre belysning och fler nattvandrare, pengar till jourer. Kvinnor ska vara
trygga!
Förvaltningens svar: Förvaltningen är väl medveten om vikten av god belysning och arbetar på olika sätt för att förebygga otrygga miljöer i stadsdelsområdet. All gammal belysning byts ut mot effektivare armatur i samband med upprustning. Platser och stråk med
gammal belysning identifieras tillsammans med trafikkontoret (som är ansvarig förvaltning) och belysningen byts ut i den takt som budgeten medger.
Exempel på andra åtgärder är beskärning av buskage intill gångstråk och att genomföra så
kallade ”trygghetsvandringar” för att identifiera platser som kan upplevas som otrygga.
Intresset har inte varit stort bland föräldrar i området att ”nattvandra” men Preventionsenheten inom Social Omsorg ställer upp med lokaler och samlingsplatser om intresse
finns. Stadsdelens fältassistenter kvällsvandrar på fredagskvällar och större helgdagar
under skoltid. Ett nytt försök att intressera föräldrar för nattvandringar kommer att göras
tillsammans med BRÅ (Brottsförebyggande rådet).
•
•

Temadagar i skolorna ”Vägra kallas hora-undervisning” mot sexuella trakasserier.
Självförsvarsutbildning i skolor och på arbetsplatser. Mer elevvårdande personal
och lärare.

Förvaltningen arbetar på olika plan. I skolorna tränas eleverna i konflikthantering genom
värderingsövningar i ämnet ”Livskunskap”. Alla skolor har handlingsplaner och antimobbinggrupper. Elever tillfrågas i enkäter och ingår aktivt i antimobbingarbetet på olika sätt
och föräldrarna involveras. På skolorna finns kamratstödjare som arbetar med att förebygga och agera i situationer som är kopplade bland annat till den psykosociala miljön på
skolan.
Att ha konkreta och tydliga styrdokument kring mobbning/trakasserier är givetvis bra och
underlättar förståelsen för vad som förväntas av alla parter, inte minst mot bakgrund av
den kommande, skärpta lagstiftningen på området. Det är nödvändigt att elever, föräldrar
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och alla som arbetar på skolan deltar för att motverka alla former av kränkande behandling och att förvaltningen stöder detta arbete.
Stadsdelsnämnden har satsat på det förebyggande arbetet genom att tillskapa ”Preventionsenheten” inom verksamhetsområdet Social Omsorg. Preventionsenheten och Förskola, skola och fritid har nära samarbete med skolorna för att förebygga och bekämpa
kränkande behandling, missbruk och kriminalitet. En viktig del i detta arbete är att involvera föräldrarna.
Självförsvarsutbildning är en mycket bra idé. Katarina Norra skola påbörjade en dialog
med Södergården om detta men intresset fanns inte hos eleverna då, när frågan kom upp.
Enligt förvaltningens mening hör självförsvarsutbildning hemma på fritidsgården och det
vore ett utmärkt tema för en kvällsaktivitet – ”Självförsvar för ungdomar”.
Fritidsgården, på Duvnäsgatan 14, har haft erbjudande om självförsvar riktat till flickor,
men även där saknades det intresse. Fritidsgårdens personal ingriper direkt om de hör
ungdomar använda sig av kränkande språk.
Elevvårdspersonal finns på alla skolor i stadsdelsområdet.
Målet är att ingen elev ska utsättas för mobbning eller kränkande behandling på skolan.
Det är ett ständigt pågående arbete där eleverna, alla som arbetar på skolan, föräldrar och
förvaltning gemensamt måste vara aktiva och delaktiga för att ett lyckat resultat ska uppnås.
•
•

Höj kvinnors löner och värna allas rätt till trygga heltidsjobb.
Avskaffa kvinnoförtrycket!

Förvaltningen genomför varje år en kartläggning över löner i våra största yrkesgrupper.
Inga omotiverade löneskillnader har framkommit.
Förvaltningen har inventerat deltidsanställdas intresse att utöka arbetstiden. Ett heltidsprojekt pågår på Sofiagården.
Tack för att ni i ”Elevkampanjen” engagerar er och arbetar aktivt för att motverka trakasserier och våldtäkter. Det är nödvändigt att alla parter samverkar för att det ska ge resultat.

Bilaga
Skrivelsen från Elevkampanjen
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