Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2021/713)

Öka kvinnors organisering, makt och inflytande
Motion av Lisa Palm och Maria Jansson (båda Fi)
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
Lisa Palm och Maria Jansson (båda Fi) har till kommunfullmäktige inkommit
med en motion om att öka kvinnors organisering, makt och inflytande. Av motionen framkommer att rapporten "Kvinnors makt och inflytande” presenterades i mars 2018 utifrån ett uppdrag i kommunfullmäktiges budget för 2017 då
kommunstyrelsen fick i uppdrag att i samarbete med civilsamhället utreda förutsättningarna för makt och inflytande för flickor och kvinnor i ytterstaden.
Kommunstyrelsen fick även i uppdrag att, tillsammans med stadsdelsnämnderna, stärka kvinnors organisering, makt och inflytande, med fokus på kvinnor i ytterstaden, bland annat genom föreningsbidrag till kvinnoföreningar.
Motionärerna menar att rapporten visar på att kvinnors handlingsutrymme inte
är likvärdigt männens i staden, och lyfter det låga valdeltagandet bland utrikesfödda kvinnor som ett exempel. Motionärerna hänvisar även till en studie från
Jämställdhetsmyndigheten som visar att kvinnor i lägre grad än män deltar och
engagerar sig i den lokala demokratin och lokalsamhällets formella och informella sammanhang.
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Mot bakgrund av ovanstående föreslår motionärerna att kommunfullmäktige beslutar
 Att ge kommunstyrelsen i samverkan med stadsdelsnämnderna i uppdrag att införa ett särskilt föreningsbidrag för att stärka kvinnors organisering
 Att ge kommunstyrelsen i samverkan med stadsdelsnämnderna i uppdrag att genomföra insatser för att öka valdeltagandet i områden där
det idag är lågt
 Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att årligen ta fram en rapport för att
mäta kvinnors makt och inflytande i Stockholms stad
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, Skarpnäcks stadsdelsnämnd,
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Södermalms stadsdelsnämnd, ASOV Stockholm, Kvinnocenter i Tensta Hjulsta och Sveriges Kvinnolobby.
, ASOV Stockholm, Kvinnocenter i Tensta Hjulsta och Sveriges Kvinnolobby har inte inkommit med svar.
Stadsledningskontoret påtalar att arbetet med föreningsbidrag, ökat valdeltagande och medborgarinflytande är betydelsefullt för att uppnå kommunfullmäktiges mål.
Skarpnäcks stadsdelsnämnd påtalar att föreningsbidrag beviljas till föreningar som främjar jämställdhet, lika rättigheter och folkhälsa.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd delar synen på att lågt valdeltagande är
problematiskt och beskriver hur man idag samverkar med civilsamhället för att
öka valdeltagandet.
Södermalms stadsdelsnämnd ställer sig frågande kring hur en årlig mätning
av kvinnors makt och inflytande skulle genomföras.
Mina synpunkter
I motionen föreslås tre beslut som syftar till att stärka kvinnor, öka valdeltagandet och att mäta makt och inflytande för kvinnor i en rapport.
Stadens arbete med föreningsbidrag, ökat valdeltagande och medborgarinflytande är betydelsefullt för att nå kommunfullmäktiges mål 2.4 Stockholm är
en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring samt mål
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.

2

Staden har nyligen antagit nya riktlinjer kring föreningsbidrag som nu implementeras. När staden på så vis samverkar med civilsamhället så ska det nå
alla invånare i staden, oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning med mera. Det
sker lokala prioriteringar i varje nämnd som beslutar om detta och så bör det
förbli.
Motionärerna? eftersöker också ett arbete för att öka valdeltagandet. Valdeltagandet till kommunvalet ökade 2018 i jämförelse med 2014 vilket är positivt, men det finns skillnader mellan valdistrikten i staden. I majoritetens förslag till budget för 2022 föreslås därför valnämnden att få i uppdrag att beakta
förutsättningarna för att rösta i områden med lågt valdeltagande.
Vad det gäller inflytande så arbetar staden med jämställdhetsintegrering
som strategi för att uppnå kommunfullmäktiges tidigare nämnda mål, såväl
som de globala målen i Agenda 2030 om jämställdhet och så avser arbetet fortlöpa. Det är likt stadsledningskontoret påpekar viktigt med principen om att
ingen lämnas utanför då detta tydliggör en gemensam riktning som samtliga
verksamheter kan förhålla sig till, där beslut bör föregås av analys och reflektion om huruvida arbetet bidrar till denna princip. I detta arbete är arbetet med
jämställdhet och minskad ojämlikhet särskilt viktigt för alla verksamheter att
beakta.
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Motion av Lisa Palm och Maria Jansson (båda Fi) om att öka kvinnors
organisering, makt och inflytande
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarråden Karin Wanngård, Jan Valeskog, Emilia
Bjuggren och Kadir Kasirga (alla S) och borgarrådet Torun Boucher (V) enligt
följande.
Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Att delvis bifalla motionen.
2. Att därutöver anföra
Motionen pekar på de stora skillnader som finns i Stockholm idag.
Vi instämmer i stort i motionens beskrivning och anser det beklagligt att stadens
arbete för ökad jämställdhet i mycket avstannat under denna mandatperiod. Inte minst
gäller det att analysera förslag till beslut utifrån konsekvenser för män och kvinnor.
Arbetet som inleddes förra mandatperioden med att integrera jämställdhetsperspektivet
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i alla ärenden och beslut har tappat fart. Vi tror att det kan finnas skäl att låta analysera
nuläget i en särskild rapport men vill särskilt understryka vikten av att jämställdheten
blir en naturlig del av allt beslutsfattande.
Motionen föreslår vidare insatser för att öka valdeltagandet i områden där detta är
lågt. Vi instämmer i denna del och anser att det bör vara ett tydligt uppdrag för kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder.
Vidare föreslår motionärerna ett särskilt föreningsbidrag för att stärka kvinnors organisering. Vi delar ambitionen att stärka kvinnors organisering och noterar att flera
åtgärder i denna riktning genomfördes under förra mandatperioden. Däremot är vi inte
säkra på att det alltid bäst uppnås genom ett särskilt bidrag. Kommunstyrelsen och berörda nämnder bör här pröva en bred uppsättning insatser där bidrag kan vara en av
flera åtgärder.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen besvaras med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet

Stockholm den 15 december 2021
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR

Hans Altsjö
Reservation anfördes av Jan Valeskog, Emilia Bjuggren och Kadir Kasirga
(alla S) och Rashid Mohammed och Torun Boucher (båda V) med hänvisning
till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma reservation i borgarrådsberedningen.
Ersättaryttrande gjordes av Lisa Palm (Fi) enligt följande.
I det fall jag hade haft rösträtt hade jag yrkat att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande
1. 1. Bifalla motionen
2. 2. Därutöver anföra följande
Stockholm är inte en jämställd stad, det kan konstateras genom flertalet indikatorer
gällande allt från löneskillnader till mäns våld mot kvinnor. Ojämställdheten spänner
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över livets alla områden, och det är därför de nationella jämställdhetspolitiska målen
och stadens jämställdhetsprogram, som inkluderar ett sjunde, formuleras som de gör.
Kvinnor är inte en homogen grupp, varför motionen också lyfter fram faktorer som
fattigdom, rasism och diskriminering som påverkar handlingsutrymme och livsvillkor.
Finansborgarrådet hänvisar till jämställdhetsintegrering i svaret. Vi efterfrågar resultaten. Det är en bärande del av att använda sig av jämställdhetsintegrering som strategi. Därför föreslår vi att en utredningsrapport om kvinnors makt och inflytande årligen ska presenteras för att ta ställning till. När majoriteten vid mandatperiodens tillträdande valde att ta bort mål om jämställdhet och lägga ner personal- och jämställdhetsutskottet försvårades uppföljningsarbetet av jämställdhetsintegreringen. Det behövs
tydligare resultatinriktad styrning för att Stockholm ska bli en jämställd stad med tydlig politisk prioritet.
Borgarråd hänvisar även till kommunfullmäktiges mål om att skattemedel ska användas effektivt och till störst nytta för stockholmarna. Det är naturligtvis viktigt att
skattemedel används med försiktighet. Detta är också ett viktigt argument för den rapport som motionen föreslår att staden ska ta fram. Om man menar allvar med att man
vill nå de jämställdhetspolitiska målen måste man också lägga de resurser som krävs.
Vidare föreslår vi att staden ska stärka kvinnors makt och inflytande genom riktade
insatser genom två förslag: dels särskilt föreningsbidrag och dels ökat valdeltagande.
Att stärka kvinnors organisering genom riktade insatser är en vedertagen metod för att
öka kvinnors demokratiska handlingsutrymme. Oviljan till och avsaknaden av riktade
insatser från majoritetens sida riskerar nu istället förstärka de skillnader som finns och
medför att staden tappar fokus på att uppnå en jämställd stad. Med denna motion föreslår vi såväl uppföljning som riktade insatser för att kvinnor i Stockholm ska få större
handlingsutrymme och bättre livsvillkor.
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Remissammanställning
Ärendet
Lisa Palm och Maria Jansson (båda Fi) har till kommunfullmäktige inkommit
med en motion om att öka kvinnors organisering, makt och inflytande. Av motionen framkommer att rapporten "Kvinnors makt och inflytande” presenterades i mars 2018 utifrån ett uppdrag i kommunfullmäktiges budget för 2017 då
kommunstyrelsen fick i uppdrag att i samarbete med civilsamhället utreda förutsättningarna för makt och inflytande för flickor och kvinnor i ytterstaden.
Kommunstyrelsen fick även i uppdrag att, tillsammans med stadsdelsnämnderna, stärka kvinnors organisering, makt och inflytande, med fokus på kvinnor i ytterstaden, bland annat genom föreningsbidrag till kvinnoföreningar.
Motionärerna menar att rapporten visar på att kvinnors handlingsutrymme inte
är likvärdigt männens i staden, och lyfter det låga valdeltagandet bland utrikesfödda kvinnor som ett exempel. Motionärerna hänvisar även till en studie från
Jämställdhetsmyndigheten som visar att kvinnor i lägre grad än män deltar och
engagerar sig i den lokala demokratin och lokalsamhällets formella och informella sammanhang.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår motionärerna att kommunfullmäktige
beslutar
Att ge kommunstyrelsen i samverkan med stadsdelsnämnderna i uppdrag att
införa ett särskilt föreningsbidrag för att stärka kvinnors organisering
Att ge kommunstyrelsen i samverkan med stadsdelsnämnderna i uppdrag att
genomföra insatser för att öka valdeltagandet i områden där det idag är lågt
Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att årligen ta fram en rapport för att mäta
kvinnors makt och inflytande i Stockholms stad
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, Skarpnäcks stadsdelsnämnd,
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Södermalms stadsdelsnämnd, ASOV Stockholm, Kvinnocenter i Tensta Hjulsta och Sveriges Kvinnolobby.
ASOV Stockholm, Kvinnocenter i Tensta Hjulsta och Sveriges Kvinnolobby har inte inkommit med svar.
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Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 11 oktober 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Stadens arbete med föreningsbidrag, ökat valdeltagande och medborgarinflytande är
betydelsefullt för att nå kommunfullmäktiges mål 2.4 Stockholm är en modern kulturoch evenemangsstad med en stark besöksnäring samt mål 3.2. Stockholm använder
skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.
Staden använder jämställdhetsintegrering som strategi för att uppnå kommunfullmäktiges mål såväl som de globala målen i Agenda 2030 om jämställdhet. Detta innebär att samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska integrera ett jämställdhetsperspektiv
vid beslutsfattande, planering och utförande av verksamheten. Stadsledningskontoret
bistår i det strategiska och stadsövergripande arbetet genom styrning och uppföljning
samt stöd till verksamheterna. De senaste årets uppföljningar har visat på vikten av att
arbeta med kön tillsammans med andra faktorer som påverkar människors möjligheter,
exempelvis utbildningsnivå, hälsa, socioekonomisk bakgrund och ålder. Genom detta
arbete ska staden öka takten i arbetet för en jämställd stad och för att jämställdhetsarbetet ska bidra till uppfyllandet av de globala målen.
I enlighet med kommunfullmäktiges budget 2021 ska kommunstyrelsen i samarbete med berörda nämnder och bolagsstyrelser föreslå åtgärder för att stärka förtroendet för myndigheter och offentlig verksamhet hos medborgare i stadens särskilt utsatta områden. I detta arbete har det genomförts en stadsövergripande dialog med civilsamhället, inklusive kvinnoorganisationer, om vad staden behöver utveckla för att
vara en hållbar stad. Hållbarhetsrapport 2021 (dnr KS 2019/1480) verkade som underlag för att identifiera ett nuläge och hur samverkan med staden bidrar till måluppfyllelse om att vara en stad som lever upp till de mänskliga rättigheterna. Under dialogen framkom bland annat att agendan anses vara ett bra verktyg för organisationerna
att identifiera hur de kan samverka med staden men även med andra organisationer för
att flytta fram positionerna och nå målet om en mer jämlik, jämställd stad.
Av Hållbarhetsrapport 2021 framkommer även att stadens arbete med Agenda
2030 inkluderar att verksamhetsplaneringen ska ta sikte på att bidra till förverkligandet
av de mänskliga rättigheterna, med fokus på ökad jämställdhet och egenmakt för kvinnor och flickor, social inkludering samt minskad ojämlikhet och klimatpåverkan. Principen att ingen lämnas utanför tydliggör en gemensam riktning som samtliga verksamheter kan förhålla sig till, där beslut bör föregås av analys och reflektion om huruvida
arbetet bidrar till denna princip. I detta arbete är arbetet med jämställdhet och minskad
ojämlikhet särskilt viktigt för alla verksamheter att beakta. De tre Agenda 2030-målen,
5, 10 och 11, är därför särskilt relevanta i stadens hållbarhetsarbete och bedöms i särskilt hög utsträckning träffa samtliga av stadens inriktningsmål.
Angående samverkan med civilsamhället så arbetar staden för att alla invånare i
staden, oavsett kön, ålder, funktionsförmåga och bakgrund i övrigt, ska ha möjlighet
att delta i föreningsliv och utöva inflytande över den lokala demokratin på lika villkor.
För att ge förutsättningar för ett aktivt föreningsliv beviljar ett flertal av stadens nämnder föreningsbidrag till föreningar som kompletterar eller stödjer stadens verksamhe-
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ter. Respektive nämnd beslutar om ändamålet för det egna föreningsbidraget utifrån
lokala prioriteringar.
Valdeltagandet till kommunvalet ökade 2018 i jämförelse med 2014. Även om valdeltagandet 2018 ökade i samtliga valkretsar sedan föregående val så finns det dock
fortsatt skillnader mellan valdistrikten inom staden. För att öka valdeltagandet i de valdistrikt med lägst valdeltagande föreslås valnämnden i kommunfullmäktiges budget
2022 få i uppdrag att bland annat särskilt beakta förutsättningar att rösta i områden
med historiskt lågt valdeltagande.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 23 september 2021 följande.
Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 30 augusti
2021 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen delar motionärernas uppfattning att det är av stor vikt att valdeltagande,
organiseringsgrad och andra former av inflytande i samhället präglas av jämlikhet och
jämställdhet. Staden ska arbeta för att alla invånare i staden, oavsett deras kön, ålder,
funktionsförmåga och bakgrund i övrigt ska ha möjlighet att delta i föreningsliv och
utöva inflytande över den lokala demokratin på lika villkor.
Stadsdelsnämnden beviljar årligen föreningsbidrag till lokala föreningar. För att
kunna beviljas stöd från Skarpnäcks stadsdelsnämnd ska föreningarna främja jämställdhet, delaktighet, lika rättigheter och folkhälsa. Det ligger därmed väl i linje för
ansökande föreningar att till exempel arbeta för ett ökat valdeltagande eller ökad organisering. Förvaltningen anser därför inte att det behövs ett separat föreningsbidrag för
detta ändamål.
Av den jämställdhetsanalys som förvaltningen gjort i samband med beslutet om
föreningsbidrag framgår att av det totala antalet medlemmar i ansökande föreningar
finns fler kvinnor än män, eller personer som varken identifierar sig som kvinna eller
man. Sammantaget består de föreningar som föreslås få föreningsstöd 2021 av 58 procent kvinnor, 37 procent män och 5 procent med annan könstillhörighet. Förvaltningen har dock inga sammanställda uppgifter angående representation i styrelser eller på genomförda aktiviteter.
När det gäller valdeltagandet inom stadsdelsområdet är det överlag högt, men varierar mellan olika valdistrikt. Lägst valdeltagande, 69,57 procent har valdistriktet Bagarmossen S och högst, 93,25 procent har valdistriktet Skarpnäcks trädgårdsstad, enligt Valmyndighetens statistik från valet 2018. I analyser av valdeltagandet 2018 på
nationell nivå var skillnaden mellan könen mycket liten, enligt Statistiska Centralbyråns rapport ”Deltagandet i de allmänna valen 2018”. I riksdagsvalet röstade 87,8 procent av kvinnorna och 86,5 procent av männen. Enligt SCB har valdeltagandet ett betydligt starkare samband med personers utbildningsnivå, inkomstnivå och födelseland.
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Ju längre utbildning personer har, och ju högre inkomst, desto större är benägenheten
att rösta. Skillnaden i valdeltagande mellan utrikes födda och inrikes födda var nära
16 procentenheter, 74 procent jämfört med 90 procent.
Samma mönster framkommer när det gäller valdeltagandet i Stockholms stad. I
den rapport som hänvisas till i motionen finns en analys av valdeltagandet i riksdagsoch kommunvalet 2014. Den visar att skillnaderna mellan kvinnor och män är små,
men att kvinnor röstar i något högre utsträckning än män i båda valen. Det är däremot
stor skillnad mellan utrikes och inrikes födda, där inrikes födda har högre valdeltagande än utrikes födda. Utrikes födda kvinnor har något högre valdeltagande än utrikes födda män.
Förvaltningen delar skribenternas uppfattning att det är viktigt att staden arbetar
för att öka valdeltagandet i områden där det idag är lågt, och i grupper med lägre valdeltagande. Statistik från tidigare val visar dock att kvinnor som grupp inte har lägre
valdeltagande utan att fokus bör ligga på andra faktorer som har större påverkan.
Förvaltningen delar också skribenternas uppfattning att det är viktigt att kartlägga
och analysera olika människors och gruppers möjligheter till makt och inflytande i
staden. Även här anser dock förvaltningen att jämställdhetsperspektivet inte är det
enda som bör beaktas utan att analysen bör göras från ett bredare intersektionellt perspektiv, där även andra maktordningar som exempelvis socioekonomi, ålder och funktionsförmåga vägs in.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 28 oktober 2021 följande.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna tjänsteutlåtandet som
svar på remissen.
Reservation anfördes av Rashid Mohammed m.fl. (V) och Anna Jonazon m.fl.
(S), bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Karin Ploen (Fi), bilaga 1.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 28 september 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen delar den problematik som motionärerna beskriver avseende bland annat lågt valdeltagandet i ytterstadsområdena och ser det önskvärt att valdeltagandet
ökar bland både kvinnor och män.
Stadsdelsnämnden samverkar idag med civilsamhället genom Idéburet Offentligt
Partnerskap (IOP) för att stärka kvinnors organisering, makt och inflytande. Arbetet
sker genom uppsökande verksamhet för att nå kvinnor i utanförskap och öka deras
möjligheter att delta i samhällsliv och arbetsliv. Föreningarna erbjuder mötesplatser
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för kvinnor med bland annat språkkurser, seminarier, studiebesök, föreläsningar och
olika former av vardagsstöd. Även de föreningar som i huvudsak riktar sig till barn
och unga med verksamhet diskuterar frågor som stimulerar till samhällsengagemang.
Stadsdelsnämnden prioriterar även föreningsbidrag till föreningar som rör kvinnors
organisering och har som krav att bidragsberättigad organisation ska ge kvinnor och
män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att dela inflytande och ansvar.
Föreningen ska ha, eller ska eftersträva, en jämställd styrelse.
Förvaltningen föreslår att arbetet för att öka valdeltagandet inför valet 2022 sker
genom befintliga strukturer inom IOP och föreningsbidrag.

Södermalms stadsdelsnämnd
Södermalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 21 oktober
2021 följande.
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen
2. Beslutet justeras omedelbart.
Reservation anfördes av Anders Göransson m.fl. (S) och Birgitta Sevefjord
m.fl. (V), bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Antonia Simon (Fi), bilaga 1.
Södermalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 13 augusti
2021 har i huvudsak följande lydelse.
Motionen stödjer bland annat stadens hållbarhetsmål 5 minskad ojämställdhet och mål
16 att arbeta för fredliga och inkluderade samhällen (Agenda 2030). Förvaltningen delar därför skribenternas bild att högt valdeltagande är viktigt för demokratin. Det finns
områden där kvinnligt deltagande är lågt men i Södermalms stadsdelsområde finns inte
den problematiken i lika stor utsträckning.
Statistiska centralbyråns (SCB) rapport visar att valdeltagandet generellt har ökat
till landsting och kommunfullmäktige. Nivån är hög men andel röstande varierar mellan olika delar av befolkningen och mellan olika delar i landet. Kvinnors valdeltagande
är generellt något högre än mäns. Unga och äldre röstar i lägre grad än övriga åldersgrupper. Utrikesfödda röstar i lägre grad än inrikesfödda. Det gäller även valdeltagande för personer med funktionsnedsättning där skillnaden är 6 procentenheter lägre
jämfört med övriga befolkningen. Utbildningsnivå påverkar liksom när i tid en utrikesfödd person fick sitt medborgarskap (Källa: Deltagande i allmänna valen 2018, SCB).
Stadsdelsnämnderna har i uppdrag att varje år betala ut föreningsbidrag till ideella
föreningar och organisationer verksamma inom stadsdelsområdet. Föreningens verksamhet ska vara demokratisk och komplettera någon av stadsdelsförvaltningens kärn-
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verksamheter, som finns inom socialtjänst, äldreomsorg, förskola och fritidsverksamhet. Syftet med föreningsbidraget är att stötta det ideella föreningslivet, stärka civilsamhällets arbete och erbjuda invånarna på Södermalm ett brett utbud av kultur- och
fritidsaktiviteter. Förvaltningen anser att föreningar med syfte att stärka kvinnors organisering kan ansöka om bidrag inom denna årliga process. Civilsamhällets organisationer kan med fördel bidra i genomförandet av insatser för att öka valdeltagandet.
Förvaltningen ställer sig frågande till hur en årlig mätning av kvinnors makt och
inflytande skulle genomföras. Förvaltningen anser att den mätning av valdeltagande,
som SCB genomför vart fjärde år, ger en tillräcklig indikation på, bland annat, kvinnors valdeltagande som underlag för insatser för att nå en långsiktig förändring.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Rashid Mohammed m.fl. (V) och Anna Jonazon m.fl.
(S) enligt följande.
1. Bifalla motionen
2. Därutöver anföra följande:
Motionen föreslår att kommunstyrelsen i samarbete med stadsdelsnämnderna gör särskilda satsningar på kvinnors organisering, dels för att stärka kvinnors makt och inflytande och dels för att öka valdeltagandet bland kvinnor, särskilt i områden med lågt
valdeltagande. Motionen föreslår även att en utredning av kvinnors makt och inflytande genomförs.
VI uppskattar det arbete som förvaltningen redan gör i samarbete med civilsamhället främst i form av IOP och föreningsbidrag som prioriterar verksamhet för kvinnors
organisering. Med en större satsning på kvinnors organisering, som motionen föreslår,
skulle det här arbetet kunna både fördjupas och breddas till att nå flera kvinnor.
Eftersom vi vet att särskilt kvinnor som inte är födda i Sverige står längre från arbetsmarknaden än andra grupper och att de också i lägre utsträckning än andra är engagerade i organisationer och har svårare att göra sina röster hörda i samhället, menar
vi att det är av vikt att göra en särskild satsning på kvinnor.
För att ha en levande demokrati krävs betydligt mer än valdeltagande. Även med
en mycket snäv definition av demokrati krävs att människor har möjlighet att hålla sig
informerade om vad som sker i samhället för att kunna bilda sig egna uppfattningar.
En lite vidare förståelse innebär att människor också ska kunna artikulera sina egna
problem och kunna kommunicera dem till beslutsfattare, och ja, kanske till och med
själva kandidera till olika poster i civilsamhällets organisationer eller i partier.
Vi ser ett behov av en utredning om kvinnors makt och inflytande för att förstå
vilka hinder det finns för olika grupper av kvinnor att få lika mycket makt och inflytande över sina liv och över politiken som män har.
I slutet av 1990-talet genomfördes en omfattande kvinnomaktutredning som inte
stannade vid att undersöka de formella aspekterna av kvinnors makt och inflytande,
utan beaktade flera viktiga områden. Inte minst borde processen att ta fram direktiv för
en sådan utredning ge viktiga påminnelser om att högt valdeltagande är en aspekt, men
att ett Stockholm med en levande demokrati kräver betydligt mer än så".

Ersättaryttrande gjordes av Karin Ploen (Fi) enligt följande.
Instämde i den gemensamma reservationen från S och V.
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Södermalms stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Anders Göransson m.fl. (S) och Birgitta Sevefjord
m.fl. (V) enligt följande.
1.
2.

Bifalla motionen
Därutöver anföra följande:

Vi föreslår att kommunstyrelsen i samarbete med stadsdelsnämnderna gör särskilda
satsningar på kvinnors organisering, dels för att stärka kvinnors makt och inflytande
och dels för att öka valdeltagandet bland kvinnor, särskilt i områden med lågt valdeltagande. Motionen föreslår även att en utredning av kvinnors makt och inflytande genomförs.
I svaret från förvaltningen så görs en snäv tolkning av motionens innebörd och fokuserar nästan uteslutande på valdeltagande. För att ha en levande demokrati krävs betydligt mer än valdeltagande. Även med en mycket snäv demokratisyn så krävs exempelvis att människor har möjlighet att hålla sig informerade om vad som sker i samhället för att kunna bilda sig egna uppfattningar. En lite vidare förståelse innebär att människor också ska kunna artikulera sina egna problem och kunna kommunicera dem till
beslutsfattare, och ja, kanske till och med själva kandidera till olika poster i civilsamhällets organisationer eller i partier.
Eftersom vi vet att särskilt kvinnor som inte är födda i Sverige står längre från arbetsmarknaden än andra grupper och att de också i lägre utsträckning än andra är engagerade i organisationer och har svårare att göra sina röster hörda i samhället, menar
vi att det är av vikt att göra en särskild satsning på kvinnor.
Vi menar vidare att rösträttsmätningar knappast räcker för att förstå vilka hinder
det finns för olika grupper av kvinnor att få lika mycket makt och inflytande över sina
liv och över politiken som män har. I slutet av 1990-talet genomfördes en omfattande
kvinnomaktutredning som inte stannade vid att undersöka de formella aspekterna av
kvinnors makt och inflytande, utan beaktade flera viktiga områden. Inte minst borde
processen att ta fram direktiv för en sådan utredning ge viktiga påminnelser om att
högt valdeltagande är en aspekt, men att ett Stockholm med en levande demokrati kräver betydligt mer än så.

Ersättaryttrande gjordes av Antonia Simon (Fi) enligt följande.
Instämde i den gemensamma reservationen från S och V.
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