
 

 
 
 

 
 

FEMINISTISKT INITIATIVS valplattform för Östersunds kommun, valet 2018 
 

F! vill arbeta för ett inkluderande och välkomnande Östersund där alla känner sig 
delaktiga. Ett samhälle där alla kan färdas väl genom livet. Det kräver ett samhälle 

som i alla avseende beaktar de mänskliga rättigheterna. Ett samhälle där 
välfärdsbegreppet fylls med värden som baseras på solidaritet mellan människor och 

i samverkan med miljön. 
 

F! vill att Östersunds kommun ska vara en förebild bland arbetsgivare och visa 
omsorg om sin personal. Att Östersunds kommun tar ansvar och arbetar i solidaritet 
med - inte på bekostnad av - omkringliggande kommuner. F! vill se ett samhälle som 

bygger på pluralism och idén om att människor med skilda grundvärderingar och 
livsstilar ska kunna leva sida vid sida i ömsesidig respekt för varandra. 

 
Med ett feministiskt och antirasistiskt perspektiv omfördelar vi resurser, makt och 
privilegier för att uppnå ett jämställt, jämlikt och hållbart samhälle - i Sverige och i 
Östersund. Nu tar vi steget! Vi förändrar makten och förnyar politiken. Vi säkrar 
demokratin och tryggar allas rätt att ta plats. Östersund är redo för ett rosa parti. 

 
Kan vi göra Östersunds kommun öppen, jämställd, jämlik och fri från 
diskriminering? 
 
Kan vi säkra mänskliga rättigheter i Östersunds kommun? 
 
Kan vi skapa trygghet i Östersunds kommun? 
 
Kan Östersunds kommun bidra till att rädda miljön? 
 
 

Klart vi kan! 
 
 

 



 

Kan vi göra Östersunds kommun öppen, jämställd, jämlik och fri 
från diskriminering? (Liv och arbete) 
 

- Stegvis arbetstidsförkortning: Fortsätta det påbörjade arbetet med arbetstidsförkortning 
inom kommunala verksamheter, vilket behöver gå i takt med insatser för tryggad 
kompetensförsörjning. Verksamheter som bör prioriteras är arbeten som omfattar hög 
arbetsbelastning samt stor del obekväma arbetstider. 

- Jämställda löner: F! vill tillsätta en extern utredning av kommunens lönesättning för att 
säkerställa rättvisa och jämställda löner. Utredningen bör belysa dolda maktstrukturer och 
säkerställa att kommunens lönesättning inte är diskriminerande.  

- Värna barns och elevers hälsa: F! vill stärka och utöka Barn- och Elevhälsan för att på detta 
sätt öka förutsättningarna att arbeta förebyggande och långsiktigt i nära samarbete med 
skolorna. Stärka arbetet med att motverka sexuellt våld och trakasserier, stärka arbetet med 
minoriteters rättigheter och hälsa samt att sprida kunskap om metoder för att skapa lika villkor 
för alla elever samt synliggöra flera normer och maktstrukturer som ligger till grund för 
kränkande behandling.    

- Satsa på normkritik i skolan och förskolan: Kompetenshöjande utbildning i normkritik för 
alla som arbetar med och utvecklar skolans verksamhet. Ställa krav på att all personal som 
kommer i kontakt med barn i förskola och skola ska ha grundläggande kunskaper i 
inkluderande bemötande. Skapa förutsättningar för en inkluderande och tillgänglig miljö för 
alla barn och elever. 

- Barns och ungas fritid: Tillsätt en samordnare för fritidsgårdarna/hem/verksamheten i 
Östersunds kommun och ge utökade resurser till fritidsverksamheten i samtliga kommundelar 
med syftet att erbjuda en trygg, kreativ och inkluderande miljö för barn och unga på deras 
fritid. 

- Ökat stöd till ideell verksamhet som drivs av unga vuxna för att skapa fler avgiftsfria 
fritidsverksamheter med större variation för unga vuxna.  

- Äldrevården: En trygg äldreomsorg efter behov och önskan. Äldreomsorgen ska vara jämlik 
över hela kommunen. Antalet platser på äldreboenden och trygghetsboenden i hela 
kommunen ska öka. En grundläggande förutsättning är att förbättra villkoren för vård- och 
omsorgspersonal. Arbetsmiljön ska förbättras genom att minska antalet medarbetare per chef 
samt öka personaltätheten, lönerna ska höjas och möjligheterna för vidareutbildnings ska öka 
med fortbildning i tjänsten. Ökad normmedvetenhet hos kommunens biståndshandläggare, 
vård – och omsorgspersonal. 

- Bostäder: Öka antalet hyresrätter till rimliga priser i hela kommunen. Fler 
tillgänglighetsanpassade bostäder anpassade för personer med särskilda behov såsom 
normbrytande funktionsvariationer, våldsutsatthet, stora barnfamiljer, kollektivt boende. Bygga 
för olika sätt att bo och leva vilket innebär att skapa förutsättningar för kollektivboenden, 
trygghetsboenden samt tillsätta en utredning för att se över möjligheten att skapa mer flexibla 
boendeformer. 

- Kultur: Lyfta kulturfrågorna. Stärka biblioteken och ge utrymme för kreativt skapande. Gratis 
kulturskola med särskild satsning på de kommundelar där deltagandet är lågt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kan vi säkra mänskliga rättigheter i Östersunds kommun? 
(Mänskliga rättigheter) 
 

-     Upprätta ett råd med tillhörande kansli för mänskliga rättigheter: Ett rådgivande organ för 
kommunstyrelsen som arbetar med att säkra mänskliga rättigheter i de beslut som 
kommunen tar och det arbete som kommunen gör. Mänskliga rättigheter berör frågor som 
jämställdhet, normkritik, antirasism och avkolonisering, icke-diskriminering och tillgänglighet. 
Rådet består av förtroendevalda och särskilt sakkunniga inom området. Kansliet ger 
utredningsstöd och administrativt stöd till rådet. 

-     Värna ensamkommandes mänskliga rättigheter: Ensamkommande ungdomar som har fyllt 
18 år, eller skrivits upp i ålder, ska få bo kvar i Östersund och få tillgång till insatser från 
socialtjänst på lika villkor som andra unga vuxna bosatta i staden. 

-     Utöka samarbetet med civilsamhället genom stöd till sociala rörelser som arbetar med 
målgruppen ensamkommande ungdomar, papperslösa och utsatta EU-medborgare tills dess 
att vi har lyckats med att inkludera alla invånare i sina egna verksamheter. Stöd kan omfatta 
ex ekonomiskt stöd, samordning, erfarenhetsutbyte, fortbildning eller rådgivning. 

-     Göra Östersund till en fristad: Östersunds kommun ska ordna skäliga boenden för utsatta 
EU-medborgare som vistas i kommunen, med tak över huvudet nattetid som minimikrav. Alla 
som har sin hemvist i Östersund ska få sina grundläggande behov tillgodosedda och 
rättigheter respekterade samt kunna ta del av kommunens skyddsnät (alt insatser från 
socialtjänsten). 

-     Kommunal urfolkspolitik: Så länge Sverige inte skrivit under FNs konvention ILO 169 om 
urfolks rättigheter ska Östersunds kommun själv arbeta enligt denna konvention i hela sin 
verksamhet. 

  

Kan vi skapa trygghet i Östersunds kommun? (Mänsklig säkerhet) 
 

-    Samtycke ska vara en självklarhet: Ge uppdrag till kvalificerade organisationer att utbilda i 
sexual-, samlevnads- och samtyckesundervisning i grund- och gymnasieskolan. 

-     Nolltolerans mot sexualiserad och rasistisk reklam på offentliga platser: I upphandlingar 
ska krav mot sexualiserad och rasistisk reklam ställas. 

-     Öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer och dubbelt 
utsatta för våld: Kompetensutveckling för  personal i kommunen i frågor om mäns våld mot 
kvinnor, våld i samkönade relationer och dubbelt utsatta för våld. Särskilt fokus på skolan så 
att det finns förutsättningar för att kunna identifiera de barn och unga vuxna som är offer för 
mäns våld mot kvinnor, våld i namn av heder, våld i nära relationer samt sexuella övergrepp, 
trakasserier och missbruk. 

-     Säkerställa bra arbetsvillkor och en rimlig arbetsbörda för anställda inom kommunen 
som möter våldsutsatta: Att ställa frågor om våld, kunna ge utrymme för samtal om våld och 
vidta lämpliga åtgärder för att hjälpa en våldsutsatt samt tid för debriefing ska gälla samtliga 
anställda inom kommunen som möter våldsutsatta i olika situationer.   

-    Kvinnojour, tjej- och transjour: Säkerställ en långsiktig finansiering med tillräckliga resurser 
som möjliggör finansiering av lönekostnader, hyra och andra löpande kostnader. 

-    Skyddat boende: Tillhandahålla skyddade (tillgänglighets)anpassade boenden för 
våldsutsatta kvinnor och barn samt skyddade boende för våldsutsatta med särskilda behov, 
ex missbruk eller fysisk, psykisk och kognitiv normbrytande funktionsvariation eller 
beroendesjukdom. 

-    Ökade resurser till Centrum mot våld: För att möjliggöra att ta emot våldsutsatta kvinnor, 
barn och hbtq-personer i behov av stöd utan lång väntetid, män som utövar våld och vill ha 
behandling samt möjlighet att ge handledning och stöttning till socialtjänstens personal som 
möter våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer.   



Kan Östersunds kommun bidra till att rädda miljön? 
 

-     Införa avgiftsfri kollektivtrafik: Fortsätta arbetet med att införa avgiftsfri kollektivtrafik för alla 
i kommunen. 

-     Införa lokala konsumtionsmål: Arbeta för att minska kommunens konsumtion med hänsyn 
till klimatavtrycket vi skapar, oavsett var vi skapar det. F! vill skapa en strategi och upprätta 
konsumtionsmål som innebär att utsläppen av växthusgaser per invånare i Östersund ska 
vara nära noll år 2040. 

- Ge i uppdrag till Miljöförvaltningen att i samarbete med universitetet redovisa 
utsläppsstatistik ur ett konsumtionsperspektiv nedbruten på tex inkomst, kön och bostadsort. 

-     Hållbar kost: i största möjliga mån använda lokalproducerade, ekologiska och rättvisemärkta 
livsmedel i all verksamhet kommunen bedriver. Andelen vegetarisk kost i kommunala 
verksamheter ska öka. Livsmedel med kortast möjliga transporter ska prioriteras.  

-    Mark och vatten: i mark- och vattenfrågor ska säkerställas att naturresurser inte 
överutnyttjas. 

-    Värna biologisk mångfald: Möjliggöra för bin och humlors överlevnad och pollinering genom 
fler blommor i stadsmiljö, ängsområden samt stadsodlingar med möjligheter till deltagande för 
invånare. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


