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Feministisk stadsplanering i Huddinge

Vardagsotryggheten är omfattande och den gäller framförallt kvinnor. I Huddinge finns
många områden där det är svårt att känna sig trygg, i synnerlighet som kvinna. Det handlar
om områden med dålig belysning, ensliga vägar, buskage och liknande. Det är viktigt att alla
Huddingebor, oavsett kön, känner sig trygga i vår kommun och i det offentliga rummet.
I allt fler delar av landet arbetar man nu med så kallad feministisk stadsplanering. Man
behöver inte rygga tillbaka för terminologin. Vad det handlar om egentligen är att inse att
mycket av den stadsplanering som finns i våra kommuner runt om i Sverige är genomförd av
män, likaså är arkitekturen utformad av män. Detta har medfört att många aspekter av
stadsplaneringen som rör kvinnors trygghet har förbisetts. Dessa förbiseenden är ofta enkla
att korrigera och inte heller speciellt dyra att åtgärda. Det kan exempelvis handla om att inte
anlägga buskage i närheten av gång- och cykelvägar, att vara noggrann med placeringen av
utomhusbelysning och också tänka på att vara generös med denna eller att vid nybyggnation
även bygga lägenheter i markplan.
I Husby arbetar stadsdelsförvaltningen med feministisk stadsplanering i sin översyn av
torgmiljöerna i området för att öka kvinnors trygghet. I arbetet sammarbetar lokalpolitiker
och tjänstemän med företrädare för föreningslivet och ideella organisationer. Liknande
översynsarbeten har även inletts i Kortedala i Göteborg och även i Malmö arbetar man med
dessa frågor.
Många medborgarförslag som kommer in till kommunen handlar även de om enkla och
vardagsnära frågor som avser att öka tryggheten för kommunmedborgarna. Även om man
inte med nödvändighet kallar dessa frågor för feministisk stadsplanering så är det frågor som
handlar om exempelvis belysning och farthinder som avses. Vi menar att kommunen bör ta
ett helhetsgrepp kring dessa frågor och genomföra en genomgång av kommunens offentliga
miljöer med särskild tyngdpunkt på kvinnors trygghet i det offentliga rummet. Vi menar
också att en policy bör införas som innebär att all stadsplanering som inleds efter att
beslutet fattats ska ha en feministisk stadsplanering som utgångspunkt.
Med anledning av ovan yrkar Vänsterpartiet:
att natur- och byggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en inventering av
kommunens utemiljö ur ett trygghetsstärkande perspektiv för kvinnor samt

att natur- och byggnadsförvaltningen har med ett feministiskt perspektiv med fokus på
vardagstrygghet i sitt arbete med detaljplanering.
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