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Motion om att öka kvinnors organisering, makt
och inflytande
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2021/713
Förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.
Bakgrund
Lisa Palm (Fi) och Maria Jansson (Fi) har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige om att öka kvinnors organisering, makt och
inflytande. Kommunstyrelsen har skickat motionen på remiss till
stadsledningskontoret, föreningen ASOV Stockholm, Kvinnocenter
i Tensta Hjulsta, Sveriges Kvinnolobby samt Skarpnäcks, SpångaTensta och Södermalms stadsdelsnämnder. Remissen ska besvaras
senast 2021-10-26.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen och har behandlats i
pensionärsråd och förvaltningsgrupp 2021-09-16.
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Ärendet
I motionen beskrivs rapporten "Kvinnors makt och inflytande” som
togs fram utifrån ett uppdrag i stadens budget för 2017 och
presenterades i mars 2018. Uppdraget var att i samarbete med
civilsamhället utreda förutsättningarna för makt och inflytande för
flickor och kvinnor i ytterstaden. Kommunstyrelsen tillsammans
med stadsdelsnämnderna fick även i uppdrag att 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. De framhåller att en satsning som genomfördes i Rågsved
inför valet 2018 bidrog till ökat valdeltagande.
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Mot bakgrund av detta 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.
Synpunkter och förslag
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.
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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
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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. 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 riksdags- och 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.
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