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Skrivelse till kommunstyrelsen
Möjliggör för alla förtroendevalda att utföra sitt uppdrag
Vi är nu mer än ett halvt år in i pandemin. Där andra kommuner, myndigheter och företag
lyckats skapa en omställning till digitalt arbete är Stockholms stad obegripligt långsamma –
inte minst när det gäller förtroendevaldas möjligheter att utöva sitt uppdrag. Ännu har
Stockholms stad inte tillfredsställande kunnat lösa möjligheten att delta på digitala möten
varken för kommunfullmäktige, nämnder eller styrelser.
Eftersom vi kommer leva med pandemin ytterligare månader och kanske år är det otillständigt
att äldre Stockholmare ställs utanför det politiska arbetet och i praktiken politiskt inflytande.
Oförmågan att skapa en fungerande digital mötesstruktur som möjliggör för alla valda att
delta på lika villkor innebär en strukturell diskriminering av äldre och andra personer i
riskgrupp.
Även om vissa nämnder och styrelser efter omfattande kritik nu initierat ett arbetssätt som
möjliggör digital närvaro finns det omfattande exempel på det motsatta.
Vissa nämnder säger sig inte kunna skapa möten med digital närvaro eftersom de hyr in sig i
lokaler och därmed inte kan installera utrustning. Andra säger att det inte går att ha digital
närvaro eftersom det av staden upphandlade systemet bara möjliggör att se ett fåtal personer i
bild samtidigt, vilket omöjliggör möten eftersom detta är ett lagkrav. Ytterligare några avstår
utan att till synes ha genomtänkta argument.
Vi har under längre tid påtalat för den politiska majoriteten att detta inte är acceptabelt och att
man nu behöver säkerställa möjligheten för alla valda att delta på lika villkor. Trots detta
kvarstår problemen. Vi kräver därför nu att majoriteten vidtar åtgärder. Det som är möjligt i
andra kommuner är möjligt även i Stockholm om man visar ledarskap.
En möjlighet att delta digitalt på möten är inte bara en anpassning till pandemin och att alla
människor ska kunna delta på lika villkor – det är också en modernisering av stadens arbete
och möjliggör snabbare beslutsfattande och färre transporter. Staden bör sluta se digitalisering
som något besvärligt. I grunden innebär det en möjlighet.
Vi föreslår därför att kommunstyrelsen senast vid sammanträdet den 28 oktober beslutar om
förslag på bindande riktlinjer för stadens alla nämnder och styrelser. Riktlinjerna ska
möjliggöra för alla förtroendevalda att utöva sitt uppdrag på lika villkor samt att dessa
riktlinjer ska vara implementerade senast 1 januari 2021.
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