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4 4. Barnomsorg på obekväma arbetstider
Det är viktigt att erbjuda barnomsorg på 
obekväma arbetstider. Många kvinnor 
arbetar inom sektorer med oregelbundna 
arbetstider, att kunna få barnomsorg blir 
därför en jämställdhetsfråga. Flexibla tider 
kan också vara viktigt för arbetssökande och 
föräldralediga föräldrar.

att stycket får ny lydelse: 
Det är viktigt att erbjuda barnomsorg på 
obekväma arbetstider. Kvinnor liksom män 
arbetar inom sektorer med oregelbundna 
arbetstider, ofta på kvällar och nätter bl.a. 
med sjukvård, hemtjänst och kollektivtrafik 
eller inom polisen, besöksnäringarna, 
teatern med flera områden. Det är en 
jämställdhetsfråga för alla att barnomsorg 
kan erbjudas på flexibla tider. Flexibilitet vid 
förläggning av barnomsorgstid kan också 
vara viktig för arbetssökande och 
föräldralediga.

Birgitta Berggren 
Hedin

Nacka

5 5. En förskola fri från könsstereotyper
Stockholmsregionens förskolor ska ge alla 
barn möjlighet att utveckla sin personlighet, 
fri från könsstereotypa förväntningar. 
Personalen ska få utbildning i 
genuspedagogik för att garantera att flickor 
och pojkar behandlas likas. Ett sätt att tidigt 
bryta könsnormer är att också anställa 
manliga pedagoger och barnskötare på 
förskolorna.

att en ny mening på läggs till på slutet: Det 
krävs också insatser för att locka män till 
utbildningarna liksom en arbetsmiljö som 
gör att de vågar arbeta inom förskolan utan 
risk för felaktiga anklagelser om övergrepp.

Birgitta Berggren 
Hedin

Nacka
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14 14. Bryt könsmönstren i gymnasievalen
Valet av gymnasieutbildning präglas 
fortfarande av könsmönster. Studie- och 
yrkesvägledare ska spela en viktig roll att 
öppna elevers ögon för att andra yrkesval 
än de könstypiska. Det gäller i synnerhet de 
yrkesinriktade programmen. Riktade 
studiebesök kan göras för att väcka 
intresset för olika studieval.

att stycket får ny lydelse:
Valet av gymnasieutbildning präglas 
fortfarande av könsmönster. Studie- och 
yrkesvägledare ska spela en viktig roll att 
öppna elevers ögon för att andra yrkesval 
än de könstypiska. Det gäller i synnerhet de 
yrkesinriktade programmen. Riktade 
studiebesök kan göras för att väcka 
intresset för olika studieval. Det är viktigt 
att inkludera näringslivet som kan spela stor 
roll i att locka elever med olika bakgrund 
och kön till olika utbildnings- och yrkesval. 

Birgitta Berggren 
Hedin

Nacka

20 20. Säkra långsiktighet för kvinno- och 
mansjourer
Stödet till kvinnojourer och mansjourer ska 
vara långsiktigt och främja hög kvalitet. De 
årliga ansökningarna för föreningsbidrag 
gör jourernas långsiktiga planering av 
verksamheten svår. Kvinnojourerna (och 
mansjourer) ska ses som viktiga 
samhällsinstitutioner som i många fall 
hjälper kommunen att ta sitt lagstadgade 
ansvar för våldsutsatta kvinnor och män.

att stycket får ny lydelse:
Stödet till kvinnojourer och mansjourer ska 
vara långsiktigt och främja hög kvalitet. 
Kvinnojourer och mansjourer ska ses som 
viktiga samhällsinstitutioner som i många 
fall hjälper kommunen att ta sitt 
lagstadgade ansvar för våldsutsatta kvinnor 
och män. I stället för årliga kommunala 
föreningsbidrag, som gör verksamheten 
svårplanerad, borde en bidragsram för en 
rullande treårsperiod ställas i utsikt förenat 
med villkoret att verksamheten drivs som 
planerat.

Birgitta Berggren 
Hedin

Nacka

24 24. Jämställda hyreskontrakt
Kommunala bolag ska möjliggöra för vuxna 
som bor stadigvarande i samma 
hyreslägenhet att underteckna 
hyreskontraktet. Det stärker jämställdheten 
och manifesterar att båda har lika rätt till 
lägenheten och samma ansvar för hyran.

att stycket får ny lydelse:
Kommunala bolag ska normalt möjliggöra 
för två vuxna som bor stadigvarande i 
samma hyreslägenhet att båda 
undertecknar hyreskontraktet. Det stärker 
jämställdheten och manifesterar att båda 
har lika rätt till lägenheten och samma 
ansvar för hyran.

Birgitta Berggren 
Hedin

Nacka
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35 35. Samhällsorientering för 
anhöriginvandrare
Kvinnor som anhöriginvandrar har en 
möjlighet till ökad integrering och egenmakt 
genom den samhällsorientering som 
erbjuds. Alltför få tar denna möjlighet och 
kommunerna bör arbeta för att öka 
deltagandet. För att få fler kvinnor att delta 
i samhällsorientering liksom i 
etableringsinsatser bör kommunen arbeta 
uppsökande mot nyanlända kvinnor.

att stycket får ny lydelse:
Kvinnor som anhöriginvandrar har möjlighet 
till ökad integration och egenmakt genom 
den samhällsorientering som erbjuds. 
Alltför få tar denna möjlighet och 
kommunerna bör arbeta för ökat 
deltagande. Kommunen bör arbeta 
uppsökande mot nyanlända kvinnor för att 
få fler att delta i samhällsorientering och 
etableringsinsatser. Avgörande för att nå ut 
till kvinnorna är männens inställning, varför 
det är viktigt att information om kvinnans 
ställning och rättigheter i Sverige även når 
dem.

Birgitta Berggren 
Hedin

Nacka

37 37. Garantera möjligheten till tolk i 
myndighetskontakter
Den kvinna som lever i förtryck i Sverige 
kontrolleras ytterligare i kontakter med 
myndigheter då svenskkunskaperna är 
bristfälliga. Alltför ofta tolkas kvinnan av 
närstående familjemedlemmar, inte sällan 
maken, och han kan då välja att ändra 
hennes utsagor efter sin egen vilja. Det är 
därför viktigt att möjlighet till tolk finns som 
kan garantera korrekt översättning.

att stycket får ny lydelse:
Den kvinna som lever i förtryck i Sverige 
kontrolleras ytterligare i kontakter med 
myndigheter då svenskkunskaperna är 
Kommunala bolag ska normalt möjliggöra 
för två vuxna som bor stadigvarande i 
samma hyreslägenhet att båda 
undertecknar hyreskontraktet. Det stärker 
jämställdheten och manifesterar att båda 
har lika rätt till lägenheten och samma 
ansvar för hyran. Vare sig make, barn eller 
annan familjemedlem ska tillåtas fungera 
som kvinnans tolk i kontakt med 
myndigheter. Det är viktigt att möjlighet till 
tolk finns så att en korrekt översättning kan 
garanteras.

Birgitta Berggren 
Hedin

Nacka
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43 43. Uppmuntra tjejers teknikintresse
Kommunen ska tillsammans med andra 
aktörer uppmuntra tjejers intresse för 
teknik och naturvetenskap. Utmärka 
exempel på detta är initiativet Tjejer kodar 
eller KTH:s teknikfestival Tekla.

att stycket får ny lydelse:
Kommunen ska tillsammans med andra 
aktörer uppmuntra tjejers intresse för 
teknik och naturvetenskap. Utmärkta 
exempel på detta är initiativet Tjejer kodar 
och KTH:s teknikfestival TEKLA. Likaså ska 
män uppmuntras att välja 
kvinnodominerade yrken.

Birgitta Berggren 
Hedin

Nacka

54 54. Offentlig service ska planeras parallellt 
med nya bostäder
När nya stadsdelar byggs måste offentlig 
infrastruktur byggas i samma takt. 
Kommunerna ska garantera att exempelvis 
förskolor, vårdcentraler, idrottsmöjligheter 
och skolor byggs i närområdet. Det handlar 
också om att bygga bostäder som upplåts 
med sociala kontrakt, LSS-boenden och en 
blandning av olika upplåtelseformer för att 
skapa plats för alla stadens invånare.

att ordet offentlig stryks i rubriken
att sjätte ordet i första meningen ändras till 
"offentlig och privat"
att andra meningen får ett nytt slut 
"idrottsmöjligheter, skolor, busshållplatser 
och livsmedelsbutiker."

Vi får inte glömma bort den livsnödvändiga 
privata servicen. Att enkelt kunna handla 
mat, gärna på gångavstånd, är minst lika 
viktigt som att det finns skola och 
vårdcentral. Dessutom har butikerna på 
senare år varit bättre än den offentliga 
serviecen på att bredda sitt utbud. När 
postkontoren försvunnit har många ICA- 
och Coop-butiker blivit poststationer och 
det finns numera många småapotek 
ihopbyggda med de större 
livsmedelshallarna för att ta ett par positiva 
exempel.

Mattias Reinholdso
n

Lidingö
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57 57. Jämställd framkomlighet och säkerhet 
på trottoarer, gång- och cykelvägar
Kommunerna ska säkra en god och säker 
trafikmiljö på trottoarer, gång-och 
cykelvägar. Kraven har ökat drastiskt när så 
många numera promenerar, cyklar och åker 
på nya sätt som elsparkcyklar, rullbrädor, 
inlines m.m. Kommunerna ska också ha en 
effektiv snöröjning och halkbekämpning 
som garanterar framkomligheten för alla 
användare; inklusive äldre med rollator, 
föräldrar med barnvagn och yrkesarbetande 
med nedsatt rörelseförmåga. Eftersom 
kvinnor oftare väljer andra färdmedel än bil 
är detta en jämställdhetsfråga.

att näst sista meningen ändras från ”
yrkesarbetande med nedsatt 
rörelseförmåga” till ”alla med nedsatt 
rörelseförmåga"

Birgitta Berggren 
Hedin

Nacka


