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Ärende 7: Demokratiberedningens remissvar på
motion väckt av Nujin Alacabek (V) – Feministisk
stadsplanering i Huddinge
Reservation
Vi reserverar sig mot Demokratiberedningens beslut att biträda förvaltningens svar
på motionen.
Bakgrund
Otryggheten i vår kommun är bitvis stor, den är större i vissa kommundelar än andra
och för vissa grupper än för andra. Huddinge ska vara en kommun för alla människor
och där alla får plats. En grundbult i det demokratiska samhället är att alla ska kunna
delta på lika villkor. Att alla ska gälla att vistas i det offentliga rummet borde vara en
självklarhet. Tyvärr är det inte så i Huddinge idag.
I den senaste Nationella trygghetsundersökningen (NTU) för 2015 som genomfördes
av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) konstaterades att rädslan för att utsättas för
någon typ av brott är betydligt större bland kvinnor, 31 procent, än bland män, 9
procent. Samma siffror i Huddinge kommun under 2014 var 31 procent för kvinnor
respektive 15 procent för män enligt kommunens befolkningsundersökning.
Kartläggningen visar också att andelen brott i form av sexualbrott stigit och nu
närmar sig 2 procent av brotten mot enskilda personer samtidigt som utsattheten för
sexualbrott bland kvinnor i åldrarna 16-79 år ökat från 1,8 procent 2014 till 3 procent
2015 och trenden är att det fortsätter att öka. I förslaget till Mål- och budget för
Huddinge 2017 framkommer att 55 procent av kvinnorna känner sig otrygga på
kvällstid. Otryggheten är störst i Vårby gård.
Vi anser inte att förvaltningens svar är tillfredställande då det i första hand fokuserar
på att bemöta motionens andra att-sats, som handlar om hur man ska arbeta för att i
fortsättningen implementera feministisk stadsplanering vid nybyggnation. Däremot
fokuserar svaret inte i någon större utsträckning på den första att-satsen i motionen
som föreslår en inventering av Huddinge kommuns befintliga bebyggelse ur ett
feministiskt perspektiv. Detta ser vi som undermåligt.
Demokratiberedningens uppgift är att ta fram riktlinjer och arbetssätt som ska
förstärka den kommunala demokratin och främja jämställdhet, mångfald och
likvärdiga villkor i samhället. Vi menar att denna motion går helt i linje med denna
uppgift och att Demokratiberedningen därför bör tillstyrka motionen.
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