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§ 14. Motion om att tillgängliggöra demokratin
Dnr 1.6-365/2020

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2020-08-27.
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.
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.
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.
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Förslag till beslut
Ordföranden Erik Slottner (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Ledamoten Kerstin Thelander m.fl. (V) och vice ordföranden
Mirja Räihä m.fl. (S) lade fram ett gemensamt förslag till beslut
och föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med detta.
Beslutsgång
Ordföranden Erik Slottner (KD) ställde de två förslagen om t
varande och fann att nämnden beslutat i enlighet med
förvaltningens förslag.
Reservation
Ledamoten Kerstin Thelander m.fl. (V) och vice ordföranden
Mirja Räihä m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet till förmån
för det gemensamma framlagda förslaget till beslut enligt
följande:
Tillstyrka motionen
I motionen lyfter vi att det uppskattas att cirka 20% av
befolkningen har någon form av funktionsnedsättning, vilket i
Stockholms fall innebär 194.000 personer. Detta vill säga en
ansenlig del av stadens befolkning. Vår motion riktar
sökarljuset mot, vad som i grunden är ett stort demokratiskt
underskott. Att det ens finns ett behov 2020 att behöva skriva
en motion där vi bland annat föreslår ett tillgänglighetsgörande
av stadens parlamentariska forum kan inte anses annat än
genant. Funktionsrättsfrågor är inte en politisk särfråga utan en
grundläggande del av en inkluderande demokrati.
Det funktionshinderpolitiska programmet som staden antog i
Kommunfullmäktige 2018 tar ansats att råda bot på flera av de
rättighetsbaserade frågor som vi adresserar i motionen. Som
nämns i motionstexten har staden genom antagandet av detta
program gett sig självt uppdraget att möjliggöra för alla, oaktat
vem man är, hur man ser ut, eller vilka hjälpmedel man kan
behöva, ska kunna deltaga i demokratin på samma villkor som
andra.
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Om staden menar allvar i sina avsikter med det
funktionshinderpolitiska programmet borde inte lätt åtgärdade
hinder i det fysiska rummet vara någonting som vi behöver
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skriva en motion kring. Utvecklingen av hjälpmedel såsom höj
och sänkbara talarstolar, ramper, tillgängliga rum etc. handlar
inte om att sätta människan på Mars, utan enkla installationer
som gör minimal åverkan på vårt vackra stadshus och dess
rådsal. I vår grannkommun Sundbyberg (och många andra
kommuner) har våra partikamrater initierat, drivit och
genomfört anpassningar av rådssalen, visserligen i ett nybyggt
hus, men även där fick politiska strider tas för att göra det
möjligt, som alla säger sig tycka.
Framförallt räcker det med något så enkelt som att vi
tillsammans beslutar att nu förverkligar vi delar av det
funktionshinderpolitiska programmet som vi är eniga om.
Partierna i fullmäktige må vara oense i en lång rad politiska
frågor, så ska det vara, men denna fråga är inte en sådan.
Ännu färre ursäkter finns det för att inte tillgängliggöra alla
nämnder, bolag och fullmäktiges handlingar för alla invånare
som vill ta del av dem. Goda argument mot detta skiner med
sin frånvaro. Som förvaltningen lyfter i sina synpunkter sitter vi
redan på svaren vad som behöver göras, men vi vet redan idag
att så inte är fallet. Det må vara förenat med såväl kostnader
som tidskrävande arbete, men vi menar att demokrati ska få ta
tid och kosta, och inkludera alla.
Att också skapa organisatoriska förutsättningar för deltagande,
av alla oaktat funktionsvariation, är likaledes självklart i våra
ögon. Vi vet redan att många organisationer inom
funktionsrättsrörelsen har varierande grad av svårigheter att
praktiskt möjliggöra för sina medlemmar att delta i de
demokratiska processerna, i detta har vi alla ett ansvar att
tillsätta de resurser som krävs för att göra demokratin i vår stad
verkligt representativ och tillgänglig.
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§ 15. Remiss av Överenskommelse Region Stockholm och
kommunerna i Stockholms län - IT-stöd inom
förvaltningsobjektet ”Samverkan vid vårdövergångar”
inför nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
Dnr 1.6-391/2020

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2020-08-13.
Under våren 2020 genomfördes en upphandling av ett nytt ITstöd för utskrivningsprocessen som ska ersätta nuvarande ITstöd WebCare. Region Stockholm upphandlar systemstödet
och överlåter nyttjanderätt för kommunerna till systemstödet,
vilket regleras i interimsavtalet. Produktionssättning beräknas
att ske under första halvåret 2021. Överenskommelsens syfte är
att förtydliga och skapa förutsägbarhet kring vilka åtaganden
respektive part har inför kommande implementering samt
förtydliga kommande ekonomisk modell för kostnader mellan
parterna. Äldreförvaltningen är positiv till överenskommelsen
och att det nya systemstödet ska komma på plats och
implementeras. Detta skapar nya utvecklingsmöjligheter för att
följa den gemensamma utskrivningsprocessen.
Förslag till beslut
Ordföranden Erik Slottner (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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