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Motion om att tillgängliggöra demokratin
Remissvar

Förslag till beslut
1. Fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Fastighetsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.
Sammanfattning
Motionärerna Alexandra Mattsson Åkerström och Robert
Mjörnberg (båda V) har yrkar att staden ska vidta ett antal åtgärder.
Detta för att leva upp till programmet för tillgänglighet och
delaktighet för personer med funktionsnedsättning, som antogs av
kommunfullmäktige 2018. Fastighetskontoret berörs i första hand
av förslaget att fysiskt tillgängliggöra rådssalen i Stadshuset.
Ett projekt för att göra podiet och talarstolar i rådssalen tillgängliga
har påbörjats. En lösning förutsätter att kraven på tillgänglighet
förenas både med rådssalens kulturhistoriska förutsättningar och
fullmäktiges traditionella arbetssätt.
Ärendet
Motionärerna yrkar att staden för att leva upp till programmet för
tillgänglighet och delaktighet för personer med
funktionsnedsättning som antogs av kommunfullmäktige 2018 ska
vidta följande åtgärder:
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Att stadens funktionshindersråd byter namn till
funktionsrättsråd.
Att Stadshusets rådssal tillgängliggörs fysiskt med höj- och
sänkbara talarstolar, ramp till talarstol m.m.
Att staden gör en översyn för att säkerställa hur man på
bästa sätt kan tillgängliggöra handlingar från nämnder, bolag
samt fullmäktige för alla.
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Att föreningarna från funkrörelsen som utser representanter i
råden tilldelas medel att genomföra rekryteringsinsatser i
olika stadsdelar för att bredda deltagandet oavsett bakgrund i
funktionshindersråden.

Kontorets synpunkter
Fastighetskontoret arbetar med att i största möjliga mån undanröja
fysiska hinder för tillgänglighet i alla fastigheter som kontoret
förvaltar. Kontoret instämmer också i att det är av extra stor vikt att
de lokaler som är av betydelse för att alla ska kunna medverka i det
demokratiska samtalet och beslutsfattandet lever upp till dessa
standarder.
Det pågår ett projekt i kontorets regi för att göra podiet med
talarstol i rådssalen tillgänglig för personer som är rullstolsburna.
Utifrån de speciella förutsättningarna i rådssalen måste en
speciallösning arbetas fram. Rådssalen är ett av Sveriges mest
betydelsefulla rum – såväl symboliskt som arkitektoniskt. De
kulturhistoriska värdena gör att konsekvenserna av varje förändring
måste studeras noga. Även fullmäktiges arbetssätt och sittplatsernas
traditionella disposition i rådssalen är viktiga att väga in.
När det finns förslag framme kommer berörda funktionshinderråd
att involveras för att säkerställa att lösningen inte bara uppfyller
gängse lagkrav utan också upplevs både funktionell och värdig
utifrån fullmäktigeledamöternas arbetssätt och behov.
Slut
Bilagor
1. Motionen
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