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§ 10
Motion om att tillgängliggöra demokratin. Remissvar
FSK 2020/433

Beslut
Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:
1. Fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera
paragrafen.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Ordföranden Dennis Wedin m.fl. (M), Martin Olsson (L), Martin
Hansson (MP) och Peter Wallmark (SD) föreslår (se beslutet).
Vice ordföranden Jan Valeskog m.fl. (S) och Clara Lindblom (V)
föreslår att tillstyrka motionen samt att därutöver anföra följande:
Motionen syftar till att genom fyra konkreta åtgärder tydligt
bidra till att staden lever upp till programmet för
tillgänglighet och delaktighet för personer med
funktionsnedsättning. Åtgärderna spänner över ett brett fält
men är alla delar av ett förbättringsarbete som behöver göras
för att alla stockholmare ska kunna delta i den demokratiska
processen i sin helhet.
Fastighetskontorets arbete för att i största möjliga mån
undanröja de fysiska hinder som finns för tillgänglighet i alla
fastigheter som kontoret förvaltar är mycket viktigt i
sammanhanget, och berörs specifikt av motionärernas förslag
att göra rådsalen i Stadshuset fysiskt tillgänglig med höj-och
sänkbara talarstolar, ramp till talarstol m.m.
Det är därför positivt att ett projekt har påbörjats för att göra
podiet och talarstolar i Rådssalen tillgängliga för personer
som är rullstolsburna, och vi vill betona vikten av att frågan
prioriteras då Rådsalen är platsen för det högsta
beslutsfattande i vår kommunala demokrati. Just för att
lösningen förutsätter att kraven på tillgänglighet kan förenas
med rådssalens kulturhistoriska förutsättningar och även
fullmäktiges traditionella arbetssätt måste staden kunna visa
att det går att lösa talarstolsfrågan på ett lagligt, funktionellt
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och värdigt sätt. För att det ska vara möjligt krävs att berörda
funktionshinderråd involveras i ett tidigt skede.
Till den fysiska tillgängligheten hör enligt vår mening även
möjligheten att genom teckenspråkstolkning kunna följa
kommunfullmäktiges sammanträden, där Riksdagen är ett
föredöme men där Sverige internationellt ligger långt efter.
Beslutsgång
Ordföranden Dennis Wedin (M) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag som stöds av
ordföranden Dennis Wedin m.fl. (M), Martin Olsson (L), Martin
Hansson (MP) och Peter Wallmark (SD).
Reservation
Vice ordföranden Jan Valeskog m.fl. (S) och Clara Lindblom (V)
reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma
förslag.
Handlingar i ärendet
 FSK 2020/433-3 (Godkänd - R 1) Motion om att
tillgängliggöra demokratin. Remissvar
 FSK 2020/433-2 Bilaga 1 Motionen

