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Sammanfattning
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har för år 2015 tilldelats
2,6 mnkr för arbete med lokal demokratisk hållbarhet. I detta ärende
föreslås att delar av dessa medel används för
kommunikationsinsatser, stärka bemötande, genus och normkritik,
stärka ungas inflytande och delaktighet, Sommarmobilen, fritid för
alla, Respekt och självrespekt, demokratisamordning och
stadsodling. Förvaltningen avser att återkomma till
stadsdelsnämnden med ytterligare förslag om fördelning av
demokratimedel under 2015. Hägersten-Liljeholmen
stadsdelsförvaltning föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
stadsdelsförvaltningens redovisade planering och fördelning av del
av medel för demokrati- och utvecklingsarbete för 2015.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom den administrativa avdelningen i samråd
med förvaltningens övriga avdelningar. Ärendet behandlas i
samverkansgrupp den 27 maj och i förvaltningsgrupp den 2 juni.
Bakgrund
Ett demokratiskt hållbart Stockholm
I budget 2015 för Stockholms stad ges demokratifrågor en
framträdande plats. Att skapa en demokratiskt hållbar stad är ett av
de fyra övergripande inriktningsmålen för stadens verksamheter.
Den representativa demokratin ska stärkas och valdeltagandet öka.
Stadens invånare ska känna till sina möjligheter att kunna påverka.
Stadsdelsnämnderna lyfts i det sammanhanget fram som viktiga
verktyg för att utveckla den lokala demokratin.
Demokrati- och utvecklingsmedel
Kommunfullmäktige har reserverat 45 mnkr i central medelsreserv
för stadsdelsnämndernas arbete med att utveckla delaktighet,
inflytande och social sammanhållning i syfte att stärka demokratin.
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd tilldelades 2,6 miljoner
kronor av medlen. De medel som stadsdelsnämnderna erhåller för
demokratiutveckling ska användas för drift. Medlen kan inte
användas till investeringar eller till arbete inom ordinarie
verksamhet som saknar finansiering. Enligt uppgift från
stadsledningskontoret kommer fortsatta medel att fördelas för
kommande år under mandatperioden. Stadsdelsnämnderna beslutar,
i dialog med stadsledningskontoret, om genomförande och
finansiering av åtgärder som på ett långsiktigt och uthålligt sätt
gynnar demokratisk hållbarhet. Detta avser både åtgärder som
stimulerar deltagande i representativ demokrati och åtgärder som
stimulerar olika former av demokratiskt inflytande i vardagen.
Arbetet med att nå målen stöds och följs upp av stadens ytterstadsoch demokratiutskott, rådet för mänskliga rättigheter och genom
Kansliet för mänskliga rättigheter och demokrati.
Indikatorer för verksamhetsmålen ett demokratiskt hållbart
Stockholm, ett Stockholm fritt från diskriminering och en stad som
lever upp till mänskliga rättigheter tas fram av
stadsledningskontoret under 2015 och fastställs i samband med
budget för 2016.
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Ytterstads-och demokratiutskott
Ett ytterstads-och demokratiutskott har inrättats under
kommunstyrelsen. Utskottet ska vara pådrivande och följa upp det
arbete som utförs av nämnder och styrelser för att utveckla
ytterstaden och stärka demokratin i hela staden. Arbetet leds av
bostads-och demokratirotel under ledning av borgarråd
Ann-Margarethe Livh (V).
Råd för mänskliga rättigheter
Kommunstyrelsen har inrättat ett råd för mänskliga rättigheter med
uppgift att bevaka hur staden tar ansvar för de internationella
konventioner och deklarationer som Sverige har anslutit sig till.
Rådet ansvarar för utbildning av förtroendevalda och anställda och
ska även utgöra ett forum för dialog mellan civilsamhället och
stadens politiker. Rådet ska vara en resurs när verksamheterna
utvecklar ett jämställt, normkritiskt, antirasistiskt och tillgängligt
arbetssätt.
Kansliet för mänskliga rättigheter och demokrati
Kansliet för mänskliga rättigheter och demokrati stödjer det
fortlöpande demokratiarbetet som planeras av nämnderna. Kansliet
bjuder bland annat in till workshops och utbildningar inom området
och följer upp arbetet i dialog med nämnderna.
Ärendet
Ett demokratiskt hållbart Hägersten-Liljeholmen
I nämndens verksamhetsplan för 2015 och tertialrapport 1
preciseras arbetet för att nå målet om ett demokratiskt hållbart
Hägersten-Liljeholmen. De planerade demokratiinsatserna för
Hägersten-Liljeholmen bygger på de övergripande målen för staden
med särskilt fokus på insatser för unga. Delar av de insatser som ska
genomföras presenteras nedan.
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Kommunikationsinsatser
Förvaltningen har en viktig roll att ge information och förmedla
kunskaper om hur den demokratiska processen och hur allmänna
val fungerar. Alla invånare ska få information om hur de kan delta i
och påverka. Det är viktigt att stärka det civila samhället och hitta
former för hur samverkan ska ske mellan civilsamhället och lokala
beslutsfattare samt stadsdelsförvaltning. Detta kan exempelvis ske
genom dialog och samråd on-line för att skapa dialog mellan
invånare och politiker där möjlighet skapas för att ta tillvara
invånares åsikter, intressen och idéer. Det kan handla om
invånarens upplevelse av stadens utmaningar, fritidsaktiviter,
diskriminering eller om nämndens verksamheter. Här ingår
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annonsering, mediabevakning samt framtagande av
presentationsmaterial om exempelvis ”Vägar till demokrati”.
Stärka bemötande, genus och normkritik
Nämndens kompetens och kunskaper för att bemöta och
kommunicera normkritiskt och genusmedvetet ska öka genom
föreläsning och konsultation av expertis på området. Tillgänglig
könsuppdelad statistik om verksamheterna, brukarundersökningar,
feriearbete, besök samt personal ska sammanställas och analyseras.
Använda nätet för att stärka ungas inflytande och delaktighet
Att ge ungdomar möjlighet att engagera sig i den vardagliga och
långsiktiga demokratiprocessen är särskilt viktigt. I dialog med
ungdomar, utvecklar förvaltningen en dialog med ungdomar, där
frågeställningar de önskar få mer inflytande över kan fångas upp
och diskuteras. En undersökning med fokusgrupper kan bli aktuell
för att få mer information om vilka frågor som engagerar och vilka
frågor de vill vara mer delaktiga i. Fältare på nätet fortsätter att
utvecklas.
Sommarmobilen - ta reda på hur unga vill ha sin fritid
Sommarmobilen kommer att finnas i de utemiljöer i stadsdelen där
unga samlas. En prioriterad uppgift för de sommarjobbande
ungdomarna är att testa frågor för att reda på hur ungdomar vill
utforma nämndens fritidsaktiviteter för att på sikt kunna anpassa att
utbudet svarar mot ungas efterfrågan. En breddad undersökning blir
nästa steg.
Fritid för alla
Demokratiutveckling och utveckling av fritidsaktiviter i dialog för
ungdomar med funktionsnedsättningar. Bygger på arbetet ovan och
kan behöva särskilda hjälpmedel.
Respekt och självrespekt
Under koncepten Trygg hela veckan och Respekt och självrespekt,
arbetar samverkansparterna idag. Målet är att öka den förebyggande
kapaciteten hos såväl vårdnadshavare, ideellt engagerade vuxna
som den personal som möter barn och ungdomar i sin dagliga
verksamhet.
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Demokratisamordnare
Demokratisamordnaren ska samordna insatser och följa upp
stadselsnämndens lokala demokratiarbete. Samordnaren ska
kontinuerligt initiera och delta i planering av aktiviteter på individ,
organisations och på strukturell nivå som långsiktigt stärker
invånarnas inflytande i den lokala demokratin. Viktigt är också att
kartlägga, utbilda och skapa möjligheter för erfarenhetsutbyte om
delaktighet, inflytande och social sammanhållning. Utifrån
informationen ta fram en handlingsplan för att öka (val)deltagandet.
Stadsodling som skapar gemenskap
Utöka försöket med stadsodling som idag finns i Enbacksparken till
andra platser. Fortsätta med skräpplockardagar tillsammans med
skolor och föreningar.
Budget
Aktivitet

Budget

Kommunikationsinsatser

360 000

Stärka bemötande, genus och normkritik

200 000

Stärka ungas inflytande och delaktighet

250 000

Sommarmobilen

200 000

Fritid för alla

150 000

Respekt och självrespekt (4 mån)

160 000

Demokratisamordning

950 000

Stadsodling som skapar gemenskap

0

SUMMA

2 280 000

Uppföljning
Uppföljning sker genom enkäter som staden genomför samt genom
att undersöka hur invånare upplever sitt inflytande inom olika
områden.
•
•
Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1
to the text that you want to appear here.

Dialog om ungdomar om upplevelser & nytta med
förvaltningens närvaro i sociala medier
Medborgarundersökning, begränsad till ca 300 personer,
årlig.
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•
•
•
•
•
•

Trygghetsmätningen, enkätundersökning, ca trettio tusen
invånare, 16-79 år, vart tredje år
Stockholmsenkäten, totalundersökning om ungdomars
normbrott, avvikande beteende, vartannat år.
Dialog med stadsledningskontoret
Valdeltagande (vart fjärde år)
Medarbetarundersökning, totalundersökning, årlig.
Återrapportering i samband med verksamhetsberättelsen.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har för år 2015 tilldelats
2,6 mnkr för arbete med lokal demokratisk hållbarhet. I detta ärende
föreslås att delar av dessa medel används för
kommunikationsinsatser, stärka bemötande, genus och normkritik,
stärka ungas inflytande och delaktighet, Sommarmobilen, fritid för
alla, Respekt och självrespekt, demokratisamordning och
stadsodling, Förvaltningen avser att återkomma till
stadsdelsnämnden med ytterligare förslag om fördelning av
demokratimedel under 2015.
Förvaltningen föreslår att Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
godkänner stadsdelsförvaltningens redovisade planering och
fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete för 2015.
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