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Sammanfattning
Äldrenämnden har fått en motion från Alexandra Mattsson
Åkerström och Robert Mjörnberg (båda V) att besvara om att
tillgängliggöra demokratin. I motionen yrkas på
• Att stadens funktionshindersråd byter namn till
funktionsrättsråd.
• Att stadshusets rådssal tillgängliggörs fysiskt.
• Att staden gör en översyn för att säkerställa hur vi på bästa
sätt kan tillgängliggöra stadens handlingar för alla.
• Att föreningarna från funkrörelsen som utser representanter i
råden tilldelas medel att genomföra rekryteringsinsatser i
olika stadsdelsförvaltningar för att bredda deltagandet
oavsett bakgrund i funktionshindersråden.
Äldreförvaltningen
Administrativa avdelningen
Storforsplan 36
12347 Farsta
Telefon 08-508 36 208
anders.hakansson@stockholm.se
stockholm.se

Vad gäller de två första förslagen anser äldreförvaltningen att de i
första hand är en intern fråga för kommunstyrelsen och förutsätter
att synpunkter kring detta lämnas i stadsledningskontorets svar på
remissen.
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Vad gäller yrkandet om att tillgängliggöra stadens dokument anser
förvaltningen att den snabba takten på digitaliseringen, bland annat
genom stadens ärendehanteringssystem eDok, har förutsättningarna
och formerna för hur handlingar tillhandahålls förändrats. Det finns
därför anledning att arbeta vidare med denna fråga för att säkerställa
att de direktiv som finns inom området följs.
Det fjärde yrkandet är att föreningarna från funkrörelsen ska
tilldelas medel för att genomföra rekryteringsinsatser i olika
stadsdelar för att bredda deltagandet i funktionshindersråden.
Äldreförvaltningen anser att detta kan vägas in i kommande
budgetförhandlingar.
Bakgrund
Äldrenämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en motion
om att tillgängliggöra demokratin. Motionen är skriven av
Alexandra Mattsson Åkerström och Robert Mjörnberg (båda V).
Motionen har även remitterats till stadsledningskontoret,
fastighetsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden,
kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor, DHR Stockholm,
Funktionsrätt Stockholms län, Synskadades Riksförbund
Stockholms stad samt till stadsdelsnämnderna Skarpnäck, SpångaTensta och Södermalm. Remissvaret ska vara kommunstyrelsen
tillhanda senast den 6 oktober 2020.
Ärendet
I motion 2020:766 föreslår Alexandra Mattsson Åkerström och
Robert Mjörnberg (båda V) att demokratin ska tillgängliggöras.
I motionen nämns stadens program för tillgänglighet och
delaktighet för personer med funktionsnedsättning där det framgår
att Stockholms stad ska arbeta rättighetsbaserat med frågor rörande
funktionshinder och aktivt motverka diskriminering. Programmet
bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning (CRPD), Agenda 2030, Europakonventionen
och den nationella funktionshinderspolitiken. Ett av de åtta
fokusområdena i programmet är rätten att delta i demokratin på
samma villkor som andra.
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Motionärerna anser att staden har en del att arbeta med för att kunna
leva upp till målen i detta fokusområde samt att detta mål riskerar
att ses som ett sidouppdrag för stadens funktionshindersråd. Vidare
menar motionärerna att personer med funktionsnedsättning, precis
som andra, inte bara aktivt ska delta i funktionshindersråden utan
också ha en självklar plats i våra olika nämnder och bolag. Detta
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bör vara målet men är ett ansvar för de politiska partiernas interna
arbeten. En viktig del gällande deltagandet i funktionshindersråden
är däremot att bredda deltagandet över hela staden och bland olika
åldrar.
Ungefär 20 procent av alla människor beräknas ha någon form av
funktionsnedsättning, vilket i stadens fall innebär cirka 194 000
personer. Därmed anser inte motionärerna att detta är en sidofråga
utan en fråga som berör många.
Med utgångspunkt från ovanstående yrkar Vänsterpartiet
i Stockholm på:
•
•
•

•

Att stadens funktionshindersråd byter namn till
funktionsrättsråd.
Att Stadshusets rådssal tillgängliggörs fysiskt med höj/sänkbara talarstolar, ramp till talarstol osv.
Att staden gör en översyn för att säkerställa hur vi på bästa
sätt kan tillgängliggöra alla nämnder, bolag och
fullmäktiges handlingar för alla.
Att föreningarna från funkrörelsen som utser representanter
i råden tilldelas medel att genomföra rekryteringsinsatser i
olika stadsdelar för att bredda deltagandet oavsett bakgrund
i funktionshindersråden.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom äldreförvaltningen. Samverkan med de
fackliga organisationerna har skett i förvaltningsgruppen den 23
september 2020. Kommunstyrelsens pensionärsråd har tagit del av
ärendet den 22 september 2020.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Det har under en längre period blivit allt svårare att engagera
medborgarna politiskt, det gäller både nationellt och inom
kommunerna. På sikt kan detta bli ett problem om inte tillräckligt
många personer engageras för politiska uppdrag. Detta problem
finns även vad gäller engagemanget inom stadens
funktionshindersråd. Motionärerna pekar därmed på en viktig fråga.
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Det första yrkandet om att stadens funktionshindersråd ska byta
namn till funktionsrättsråd åligger kommunstyrelsen att bestämma
om. Även om det finns ett antal kommuner som använder sig av
termen funktionsrättsråd anser äldreförvaltningen att ordet kan ge
en mer vag bild av vad funktionen arbetar med än vad den
nuvarande beteckningen funktionshindersråd gör.
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I motionen yrkas även på att stadshusets rådssal ska tillgängliggöras
fysiskt med höj-/sänkbara talarstolar, ramp till talarstol och så
vidare. Äldreförvaltningen har ingen kunskap om lokaliteterna i
stadshuset och vilka ändringar som är möjliga att göra utan hänvisar
därmed detta yrkande till stadsledningskontorets remissvar.
I motionen yrkas vidare på att staden ska göra en översyn för att
säkerställa hur vi på bästa sätt kan tillgängliggöra alla nämnder,
bolag och fullmäktiges handlingar för alla.
I och med den snabba takten på digitaliseringen, bland annat genom
stadens ärendehanteringssystem eDok, har förutsättningarna och
formerna för hur handlingar tillhandahålls förändrats. Även om den
pågående pandemin har fört upp den digitala tillgängligheten på
dagordningen så har det i första hand handlat om tillgängligheten
när nämnder och bolagsstyrelser genomför digitala sammanträden
i Skype.
Som stöd inför en eventuell genomgång av tillgängligheten av
stadens dokument kan EU:s webbtillgänglighetsdirektiv från 2016
vara till hjälp. Den innebär bland annat att alla typer av handlingar,
såsom PDF-dokument, filmer etcetera. som publiceras ska vara
tillgängliga för alla, särskilt för personer med funktionsnedsättning
(till exemepl) nedsatt syn, hörsel eller rörelseförmåga). Även
Myndigheten för digital förvaltningens (DIGG) information på
www.digg.se/digital-tillganglighet kan vara till hjälp.
Det fjärde yrkandet är att föreningarna från funkrörelsen som utser
representanter i råden tilldelas medel för att genomföra
rekryteringsinsatser i olika stadsdelsförvaltningar för att bredda
deltagandet oavsett bakgrund i funktionshindersråden. För att inte
skillnader i respektive stadsdelsnämnds ekonomi ska påverka
möjligheterna att kunna genomföra rekryteringsinsatser anser
äldreförvaltningen att en stadsövergripande finansiering är mest
lämpad för detta ändamål. Om kommunstyrelsen anser detta vara ett
prioriterat område kan detta inkluderas i kommande
budgetförhandlingar.
Bilaga
Motion om att tillgängliggöra demokratin
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