Utlåtande 2015: RI+RIX (dnr 012-1556/2014)

Instruktion för kommunstyrelsens ytterstads- och
demokratiutskott

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Instruktionen för kommunstyrelsens ytterstads- och demokratiutskott
fastställs enligt bilaga till utlåtandet.
2. Utskottets ledamöter och ersättare har rätt till sammanträdesarvode
enligt Stockholms stads regler.

Föredragande borgarråden Karin Wanngård och Ann-Margarethe
Livh anför följande.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2014 om budget för 2015 med
inriktning för 2016 och 2017. I budgeten anges att ett ytterstads- och
demokratiutskott ska inrättas under kommunstyrelsen. I detta ärende föreslås
instruktioner för utskottet.
Beredning
Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.
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Våra synpunkter
För att bidra till att stadens mål om ett demokratiskt hållbart Stockholm ska
nås inrättas ett ytterstads- och demokratiutskott under kommunstyrelsen.
Utskottet ska vara pådrivande och följa upp nämnder och styrelsers arbete för
öka invånarnas delaktighet och stärka demokratin. Genom nya former ska den
representativa demokratin stärkas och valdeltagandet ska öka.
Invånarna ska veta hur de kan delta och hur de kan påverka politiska beslut.
Demokratin ska omfatta alla invånare, oavsett inkomst eller bostadsadress.
Stockholms kommunfullmäktige har beslutat att målet är att Stockholm är
en demokratiskt hållbar stad. För att utveckla det demokratiska deltagandet
finns 45 mnkr fördelade till stadsdelsnämnderna. De ska lokalt arbeta med och
stödja en utveckling där invånarna ökar sin delaktighet i den representativa
demokratin.
Målet om ett demokratiskt Stockholm ställer också krav på facknämnder
och stadens bolagsstyrelser som ska ta initiativ som stöder den demokratiska
utvecklingen av Stockholm.
Vi ser fram emot att kommunstyrelsens utskott för ytterstad och demokrati
kan börja sitt arbete och är pådrivande i att utveckla demokratin.
Bilaga
Instruktion för kommunstyrelsens ytterstads- och demokratiutskott
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Anna König Jerlmyr och Cecilia
Brinck (båda M) och borgarrådet Lotta Edholm (FP) enligt följande.
Stockholms stad har under Alliansens åtta år i majoritetsställning arbetat medvetet och
strategiskt med att utveckla ytterstaden. Det var varit ett mycket framgångsrikt arbete
där långsiktiga mål har kombinerats med konkreta handlingar i nutid. Detta har varit
möjligt tack vare att Alliansen tog ett helhetsgrepp om dessa frågor och lät visionsoch utvecklingsarbetet omfatta allt från utbildning till stadsplanering och
trygghetsfrågor. Dialogen med de boende har varit omfattande, vilket också har gett
resultat i form av ökad delaktighet och engagemang bland de boende lokalt.
Stadens bostadsbolag har varit särskilt viktiga aktörer i ytterstadsarbetet. Förutom
omfattande renoveringar av miljonprogrammets fastigheter så har bolagen även
investerat mycket tid och kraft i att förbättra den fysiska närmiljön och det interna
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arbetet inom bolagen. Resultaten har bland annat blivit nöjdare hyresgäster, en ökad
trygghet och en bättre samverkan med andra lokala eldsjälar och aktörer.
Att stadens ytterstadsarbete varit framgångsrikt bekräftas i ett antal
forskningsrapporter. Det är vår förhoppning att vänstermajoriteten, genom att inrätta
ett ytterstadsutskott, kan fortsätta stadens framgångsrika ytterstadsarbete samt förbättra
styrningen av detsamma. Vi noterar dock att majoriteten de facto har nedprioriterat
ytterstadsarbetet och allvarligt har underminerat de ekonomiska förutsättningarna för
fortsatta investeringar i ytterstaden genom sin rigida förvaltningspolitik för
bostadsbolagen.
Vidare ställer vi oss frågande till hur Stockholms stad ska kunna utveckla och
stärka demokratin genom att tillsätta ett ytterstads- och demokratiutskott och genom
att avsätta offentliga medel för så kallad demokratiutveckling. Tidigare erfarenheter
vittnar tydligt om att en svällande kommunal byråkrati – i form av diverse råd,
medborgarkontor och ombudsmän – inte är framgångsrika metoder för att stärka det
demokratiska engagemanget. Vi beklagar att vänstermajoriteten inte har dragit lärdom
av dessa erfarenheter från när de senast befann sig i majoritet, utan nu avser att
upprepa samma sak. Det är ett olyckligt hanterande av såväl skattebetalarnas pengar
som av stadens medarbetares tid.
Vi ställer oss avslutningsvis avvisande till utskottets uppdrag att utreda direktvalda
stadsdelsnämnder. Bortsett från de principiella invändningar som kan resas mot detta
är det ännu ett exempel på ett fullständigt onödigt utredningsuppdrag eftersom det
redan är känt att direktvalda stadsdelsnämnder knappast låter sig göras med mindre än
att kommunallagen ändras. En sådan utredning hör därmed rätteligen hemma på statlig
nivå.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Instruktionen för kommunstyrelsens ytterstads- och demokratiutskott
fastställs enligt bilaga till utlåtandet.
2. Utskottets ledamöter och ersättare har rätt till sammanträdesarvode
enligt Stockholms stads regler.
Stockholm den 5 mars 2015
På kommunstyrelsens vägnar:
KARIN WANNGÅRD

Ann-Margarethe Livh
Ulrika Gunnarsson
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Remissammanställning
Ärendet
Kommunfullmäktige inrättade i budget 2015 kommunstyrelsens ytterstadsoch demokratiutskott. Staden satsar på ett långsiktigt demokratiarbete för att
nå målet om en jämlik och hållbar stad fri från diskriminering.
Kommunstyrelsen inrättar ett ytterstads- och demokratiutskott som ska vara
pådrivande och följa upp nämnders och bolagsstyrelsers arbete i ytterstaden
och hur de arbetar med att stärka demokratin i hela staden. I central
medelsreserv avsätts medel för stadsdelsnämndernas demokrati- och
utvecklingsarbete.
I en jämlik och demokratisk stad är alla delaktiga och har inflytande,
oavsett kön, bakgrund eller var man bor. Kommunstyrelsen ska i
demokratiarbetet särskilt uppmärksamma grupper och områden som har ett
lågt deltagande, ungdomar, nationella minoriteter med flera. Genom nya
former ska den representativa demokratin stärkas och valdeltagandet ska öka.
Invånarna ska veta hur de kan delta och påverka politiska beslut.

Stockholmarnas delaktighet och inflytande över sin närmiljö ska
förstärkas. Staden ska utvecklas i dialog med invånarna.
Stadsdelsnämnderna tillförs resurser för att utveckla delaktigheten och
inflytandet i syfte att stärka demokratin och öka valdeltagandet.
Facknämnderna ska se över hur de kan öka tillgängligheten och kontakten med
stockholmarna. Direktvalda stadsdelsnämnder ska studeras. Kommunstyrelsen
ger ekonomiskt stöd till initiativ som utvecklar den lokala demokratin. Stadens
bostadsbolag medverkar aktivt i stadsutvecklingen utifrån kommunstyrelsens
beslut.
Beredning
Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 10 februari 2015 har i
huvudsak följande lydelse:
Ytterstads- och demokratiutskott föreslås vara ett beredande och i vissa frågor
beslutande organ under kommunstyrelsen. Utskottet ska vara pådrivande och följa upp
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nämnders och bolagsstyrelsers arbete i ytterstaden och hur de arbetar med att stärka
demokratin i hela staden.
Utskottet föreslår riktlinjer för nämnders och bolagsstyrelsers arbete med demokrati
och utveckling.
Utskottet beslutar, på kommunstyrelsens vägnar i den mån styrelsen inte delegerat
beslutsrätten till annan, om ekonomiskt stöd till initiativ som utvecklar demokratin.
Utskottet föreslås bestå av sju ledamöter och sju ersättare som utses av
kommunstyrelsen bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare, för den tid som
kommunstyrelsen bestämmer. Förslaget till instruktion för utskottet i sin helhet
bifogas.
Ledamöter och ersättare i ytterstads- och demokratiutskottet föreslås uppbära
arvode i likhet med kommunstyrelsens övriga utskott.
Stadsledningskontoret föreslår därmed att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till instruktion samt de i ärendet
förslagna reglerna för arvodering.
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