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§ 25
Remiss av Motion om tillgängligöra demokratin
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2020/766
SÖD 2020/532

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Reservationer
Charlotte Lilja Pittuco (V) och Elis Wibacke (V) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag (bilaga).
Särskilt uttalande
Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Anna-Klara
Müntzing (MP) och Lars Rottem Krangnes (C) lämnar ett särskilt
uttalande från majoriteten (bilaga).
Ersättaryttranden
Frida Bondesson (KD) ställer sig bakom det särskilda uttalandet
från majoriteten.
Antonia Simon (Fi) ställer sig bakom Vänsterpartiets förslag.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en
motion om att tillgängliggöra demokratin. I motionen lyfter
skribenterna stadens program för tillgänglighet och delaktighet för
personer med funktionsnedsättning och fokusområdet i programmet
som handlar om målgruppens rätt att delta i demokratin på samma
villkor som andra. Skribenterna vill att staden ska vidta ett antal
åtgärder för att i högre grad kunna leva upp till målen i detta
fokusområde.
Förvaltningens uppfattning är att det är angeläget att staden
kontinuerligt ser över och genomför insatser för att personer med
funktionsnedsättning ska ges möjlighet att delta i demokratin på
samma villkor som andra. Förvaltningen ser positivt på att staden
genomför en översyn på stadsövergripande nivå.
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Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Charlotte Lilja Pittuco (V) föreslår att nämnden beslutar enligt
Vänsterpartiets förslag (bilaga).
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut förvaltningens förslag och Vänsterpartiets förslag. Ordföranden
ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/532-2 Tjänsteutlåtande remiss av motion om att
tillgängliggöra demokratin
 SÖD 2020/532-1.1 Motion om tillgängligöra demokratin

Bilaga § 25 - eget förslag (V)
Södermalms stadsdelsnämnd
2020-09-24
Ärende 25
Remiss av Motion om att
tillgängliggöra demokratin
Dnr. SÖD 2020/532
Charlotte Lilja Pittuco m.fl.
(V)
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden föreslås besluta
1. Att tillstyrka motionen
2. Att därutöver anföra följande:
Det är av största vikt att vår lokala demokrati är tillgänglig för alla medborgare, oavsett
funktionsnedsättning. Motionärerna lyfter flera konkreta åtgärder som skulle tillgängliggöra
stadens demokratiska institutioner för fler medborgare, såväl kommunfullmäktige som
stadsdelens eget råd för funktionshinderfrågor.
Rådet för funktionshinderfrågor ställde sig vid sitt möte den 18 augusti också positiva till de
flesta förslagen i motionen och betonade därvid vikten av att skapa bättre förutsättningar för
deltagande genom flexibla mötestider och kompetensutveckling för rådens ledamöter. Det är
viktigt att rådets synpunkter tas i beaktande när förslaget blir verklighet.

Bilaga § 25 - särskilt uttalande majoriteten
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Ärende 25
Motion om tillgänglig demokrati
Särskilt uttalande
Christoffer Järkeborn m.fl., M
Anne-Lie Elfvén, L
Anna-Klara Müntzing, Mp
Lars Rottem Krangnes, C
Frida Bondesson, KD

En tillgänglig demokrati för alla i hela Stockholm
Vi i den grönblå majoriteten tycker att motionen på ett bra sätt påminner oss alla om frågor som är
viktiga för en inkluderande demokrati i staden. Vi ställer oss bakom förvaltningens tjänsteutlåtande
och förslag till beslut, men vil utöver detta anföra följande:
I funktionshindersråden representeras funkisrörelsen av paraplyorganisationer. Det är främst
paraplyernas medlemsorganisationer som möter enskilda medborgare och rekryterar nya
förtroendevalda till funkisrörelsen. På lokal och nationell nivå finns möjligheter att ansöka om bidrag
eller projektstöd som kan stärka organisationernas arbete med rekrytering, mångfald och
organisationsutveckling. Stadens och stadsdelarnas roll i sammanhanget, förutom att säkerställa en
civilsamhällesvänlig politik på alla verksamhetsområden, är att fortsätta utvecklingen av
funktionshinder- eller funktionsrättsråden som en relevant och meningsfylld arena för dialog och
medverkan mellan funkisrörelsen och stadsdelarna.
I verksamhetsplanen för 2020 har den grönblå majoriteten lagt in insatser för bättre utbildning och
stärkt dialog med funktionshindersrådet. Covid 19-restriktionerna har försvårat och försenat arbetet,
men vi avser att vidareföra insatserna i nästa års verksamhetsplan och fortsatt säkerställa ett
funktionshinderperspektiv i stadsdelens alla verksamheter.
Under 2021 flyttar förvaltningen till nya lokaler i Hammarby sjöstad. Det öppnar nya möjligheter att
göra lokalpolitiken i Södermalm till en ännu mer tillgänglig arena för alla, oberoende av om rollen är
lokalpolitiker, tjänsteperson eller besökande medborgare.

