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Till
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Motion om att öka kvinnors organisering, makt
och inflytande
Svar på remiss från kommunstyrelsen (Dnr KS 2021/713)
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat en motion (KS 2021/401) från Lisa
Palm (Fi) och Maria Jansson (Fi) om att öka kvinnors organisering,
makt och inflytande.
Motionärerna vill inför valet 2022 öka valdeltagandet bland kvinnor
med fokus på utrikes födda kvinnor i ytterstadsområdena.
Motionärernas föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge
kommunstyrelsen i samverkan med stadsdelsnämnderna i uppdrag
att införa ett särskilt föreningsbidrag för att stärka kvinnors
organisering och genomföra insatser för att öka valdeltagandet i
områden där det idag är lågt.
Förvaltningen föreslår att insatser för att öka valdeltagandet inför
valet 2022 sker genom befintliga strukturer inom IOP och
föreningsbidrag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att överlämna
tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har remitterat en motion (KS 2021/401) från Lisa
Palm (Fi) och Maria Jansson (Fi) om att öka kvinnors organisering,
makt och inflytande.
I stadens budget för 2017 fick kommunstyrelsen i uppdrag att i
samarbete med civilsamhället utreda förutsättningarna för makt och
inflytande för flickor och kvinnor i ytterstaden samt att stärka
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kvinnors organisering med fokus på kvinnor i ytterstaden.
Uppdraget handlade i korthet om att genom föreningsbidrag till
kvinnoföreningar eller på annat sätt stärka kvinnors makt och
inflytande öka inflytandet i den lokala demokratin och
samhällsengagemang.
Uppdraget resulterade i olika typer av insatser som har varierat
beroende på stadsdelsnämndernas behov. Motionärerna menar dock
att det fortfarande finns mycket att göra innan kvinnors
handlingsutrymme ska bli likvärdigt männens i Stockholm.
I mars 2021 presenterade jämställdhetsmyndigheten på uppdrag av
regeringen en förstudie av kartläggning som visar att kvinnor i lägre
grad än män deltar och engagerar sig i den lokala demokratins och
lokalsamhällets formella och informella sammanhang och att
valdeltagandet är lägre bland kvinnor med utländsk bakgrund.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom staben.
Ärendet
Motionärerna vill inför valet 2022 öka valdeltagandet bland kvinnor
med fokus på utrikes födda kvinnor i ytterstadsområdena.
Motionärerna hänvisar till de positiva resultat som uppnåddes i
Rågsved för att öka valdeltagandet år 2018 där valdeltagandet bland
ökade från 56% (2014) till 61% (2018) bland både kvinnor och
män.
Motionärernas föreslår att kommunfullmäktige beslutar med
bakgrund av ovan:
 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 får 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.
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Synpunkter och förslag
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.
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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 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.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att överlämna
tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
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1. Motion om att öka kvinnors organisering, makt och
inflytande.
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