Feministiskt initiativ Gotlands

Skuggbudget
2019

Den här skuggbudgeten är skapad av ideella
aktivister som utan ersättning bidragit med sin
kunskap, sina idéer, sin tid, och sin kreativitet.
Feministiskt initiativ Gotland sitter för närvarande inte
regionstyrelsen, och har därför inte insyn eller delaktighet i
regionens budgetberedning. Detta är därför en skuggbudget
- en redogörelse för våra satsningar och besparingar 2019
utifrån det underlag vi för närvarande har att tillgå. Med en
plats i budgetberedningen under kommande mandatperiod
kommer också vår budget kunna bli betydligt mer
omfattande.
Vår skuggbudget svarar an mot vårt valmanifest för
2018-2022. I valmanifestet presenterar vi våra visioner för
hela mandatperioden, och i skuggbudgeten beskriver vi
vilka satsningar vi planerar att genomföra 2019, samt hur vi
finansierar det. För att finansiera reformerna har vi arbetat
med att omfördela medel från andra områden och på så vis
skapat en budget där vi inte behöver öka kommunalskatten.

Kan vi räkna?
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1. Inledning
Politik handlar inte i första hand om partier och mandat i
regionfullmäktige – utan om livet. För kvinnor som utsätts för mäns
våld är skyddat boende en fråga om liv eller död. För den som flytt
från krig och förföljelse är möjligheten att få trygghet och återgå till
ett normalt liv, att få rota sig och börja känna tillit till sin omgivning,
en fråga om liv och död. Feministiskt initiativ har en vision om ett
samhälle där alla individer kan färdas väl genom livet. För oss är
välfärd inte ett skyddsnät, utan ett verktyg för att bygga ett
demokratiskt samhälle fritt från diskriminering, våld och
exploatering av människor, djur och miljö.
För gotlänningar – barn och vuxna – är politiska beslut om miljö och
klimat avgörande för om framtiden på landsbygden ska fungera,
både nu och för kommande generationer. Med utgångspunkt i
mänskliga rättigheter, antidiskriminering och global solidaritet vill vi
vara med och skriva historia – för en hållbar politik som ser
sambanden och sätter människors lika värde, miljöhänsyn och
framtida generationer i fokus.
Vår skuggbudget utgår från följande fyra ledord:
Jämlikhet är mer än bara ett mål att sträva mot - det går att uppnå!
En feministisk budget som motverkar de strukturella orättvisor som
finns i samhället är vårt sätt att bana väg för ett Gotland där alla kan
färdas väl genom livet, och där ingen utsätts för förtryck, våld eller
diskriminering. Där lön, säkerhet, hälsa och valmöjligheter i livet
inte beror på könsidentitet, ålder, sexualitet, etnicitet, religion,
nationalitet, funktionalitet, bostadsort eller bakgrund.
Hållbarhet ser vi som ett av de absolut viktigaste områdena att
prioritera. Vi har en planet, denna enda jord. Ekologisk hållbarhet
utgör själva förutsättningen för att det ska finnas ett mänskligt
samhälle. Detta är grunden i vår miljöpolitik. Det innebär att vi sätter
ekologisk hållbarhet absolut först i de reella politiska besluten – helt
enkelt för att vi måste för att kunna fortsätta leva på planeten. Vi vill
se ett kontinuerligt förbättringsarbete för att Gotlands unika
naturvärden ska värnas och ett led i det arbetet är att underlätta för
människor att skapa en relation till den omgivande naturen.

4

Tillgänglighet är en viktig demokratifråga. Ju fler människor som
kan ta del av regionens arbete desto fler människor finns det som
kan vara med och påverka. I en demokrati är det människorna som
formar samhället tillsammans - vi vill att samhället ska formas av
alla människor. Att vara delaktig i samhällets demokratiska
processer ska inte begränsas av kulturell bakgrund, modersmål eller
funktionsvariation.
Framtid. Vi vill trygga Gotland som en region där alla människor
räknas, där ett antidiskrimineringsarbete genomsyrar varje aspekt av
regionens verksamheter och där våra unika miljövärden inte måste
stryka på foten för den billigaste lösningen. De reformer som
presenteras i den här årsbudgeten för 2019 strävar alla mot dessa
mål.
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2. Skola
Normkritisk pedagogik
Skolan ska möjliggöra för alla människor att utvecklas och kunna
vara delaktiga i samhällslivet på lika villkor, utifrån var och ens
unika behov. För att det ska kunna bli möjligt krävs att all personal i
skolan är medvetna om att ojämlika villkor drabbar barn och unga
med olika bakgrund, identitet, orientering, kroppar och
funktionalitet, och aktivt arbetar för att skapa strukturer i skolan som
kompenserar för dessa. Skolverket använder begreppet ”normkritisk
pedagogik” för detta arbete och uppmanar alla kommunala
huvudmän att se till att yrkesverksamma lärare utbildas i normkritik.
Normkritisk pedagogik är inte någonting lärare ska göra utöver
själva läraruppdraget, och skolans kunskapsmål är fortfarande
desamma. Vad normkritisk pedagogik gör att att säkerställa att
skolans verksamhet verkligen inkluderar alla barn och unga, ger alla
samma möjligheter, och förmedlar uppdaterad och
forskningsbaserad kunskap. Det är inget som sker av sig själv, visar
Skolverkets forskning, utan kräver aktiva och långsiktiga insatser
inom normkritik. Därför tillsätter vi 2019 en tjänst för att börja driva
detta utvecklingsarbete, och ta fram ett underlag för vilka
utbildningsinsatser som kommer krävas framöver.
Kostnad: 550 000 kr

Elevhälsa
Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga på Gotland, liksom i
hela riket. Bristen på skolpsykologer, kuratorer och skolsköterskor
gör ofta att lärare får ta ett ansvar för elevers psykiska hälsa som de
inte är kvalificerade att göra. Detta är både ett arbetsmiljöproblem
för lärare, och ett vårdproblem för barn och unga som självklart har
rätt till kvalificerad hjälp. En välfungerande elevvård är en
förutsättning för att skolans kunskapsuppdrag över huvud taget ska
kunna äga rum, både ur ett elev- och ett lärarperspektiv. Skolan är
också den plats där barn och elever vistas en stor del av dygnet, och
det är därför ofta här den psykiska ohälsan blir synlig. Därför är det
viktigt att hjälp finns tillgänglig just i skolan - inte bara för barn och
unga, utan också inom vuxenutbildningen. Många som söker sig till
vuxenutbildningen har skolmisslyckanden bakom sig, och det är inte
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ovanligt att psykisk ohälsa finns med i bilden. Ytterligare en stor
grupp inom vuxenutbildningen är människor som upplevt trauman
från krig och flykt. Vi tillsätter därför en kuratorstjänst i
vuxenutbildningen, samt ytterligare en elevvårdstjänst där behovet
är som störst.
Kostnad: 1 100 000 kr

Sex- och samlevnadsundervisning
Både lärare och unga vittnar idag om en sex- och
samlevnadsundervisning som är sporadisk, ostrukturerad och många
gånger saknar förankring i modern forskning. Sexuell och
reproduktiv hälsa är en viktig del av välfärden - att färdas väl genom
livet - och detta grundläggs i ungdomen. Det berör viktiga frågor
som samtycke, om könsidentitet, kärlek och närhet. Därför är det
viktigt med en gemensam riktning för all sex- och
samlevnadsundervisning på ön, med fokus just på samtycke, och
med ett normkritiskt perspektiv som utgångspunkt.
Kostnad: 0 kr
Arbetet inleds 2019 genom instruktion till berörda tjänstemän.

Växtbaserad och inkluderande skolmat
Region Gotland har de senaste åren gjort stora satsningar på
skolmåltiderna som generellt håller hög standard. Mer ekologiskt
och mer närproducerat är en utveckling vi gillar! Men vi vill utveckla
den ännu mer. Genom att övergå till en växtbaserad kost som norm,
och dessutom i möjligaste mån utesluta gluten och andra allergener,
kan vi erbjuda alla elever att äta samma mat. Inget förskolebarn, och
ingen skolelev, ska behöva känna sig annorlunda p.g.a. sin allergi
eller föräldrars kostval.
Vid det här laget ska det väl inte behöva påpekas att
animalieproduktionen, enligt Jordbruksverket, står för cirka 15
procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Konsumtionen av
kött är därför – oavsett var och hur det har producerats – förknippad
med stor klimatpåverkan. Därför borde en övergång till växtbaserad

7

kost som norm vara ett ganska självklart steg att ta. Därför tillsätter
vi tre nya tjänster för att driva denna utveckling.
En övergång till växtbaserad och allergenfri kost betyder, förutom
billigare råvaror, även att tillagningsköken inte behöver laga lika
mycket specialkost, utan alla kan äta samma mat. Detta leder till att
vi, utan att behöva minska på kvaliteten, kan sänka kostnaderna.
2017 beställdes 1.625.646 måltider på öns förskolor, grundskolor
och gymnasieskola. Vi tror att denna reform kan spara i alla fall ca
50 öre per måltid, vilket skulle ge en besparing på 800.000 kronor.
Kostnad: 850 000 kr
Tre tjänster kostnad 1 650 000 kr
Besparing vegetabilisk kost 800 000 kr

Satsningar i sammandrag

En tjänst normkritisk pedagogik
Två tjänster elevvård
Växtbaserad och inkluderande skolmat

550 000 kr
1 100 000 kr
850 000 kr

Totalt

2 500 000 kr
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3. Hälsa och sjukvård
Psykisk ohälsa bland unga
Unga med psykisk ohälsa och även unga som bereds vård med stöd
av tvångslagarna LPT, LVM och LVU har i flera fall vård på
heldygnsavdelningen vid vuxenpsykiatriska avdelningen. Det finns
ett omedelbart behov att under BUP skapa tre heldygnsvårdplatser,
eftersom den vuxenpsykiatriska slutenvården inte har den särskilda
kompetens som krävs för att vårda barn och unga. Dessutom är
miljön inom vuxenpsykiatrin inte är lämplig och säker för barn.
Vi uppskattar merkostnaden för dessa till 1 000 kr per dygn och
således årskostnaden för 3 x 1 000 x 365= 1 095 000 kr.
Kostnad: 1 100 000 kr

Vård för oförsäkrade EU-medborgare och papperslösa
Några av de mest utsatta personerna som vistas på vår ö har
regionen valt att neka rätt till primärvård - papperslösa och
oförsäkrade EU-medborgare. De tvingas gå sjuka med de risker det
medför, om de inte har tur och erbjuds vård inom ideella
välgörenhetsnätverk. Det faller ett orimligt ansvar på volontärer, och
människors grundläggande rättighet till vård görs osäker. Vi
uppskattar antalet personer som berörs på helårsbasis till 20. Enligt
Läkartidningen går en normalsvensk på 2,9 läkarbesök per år. enligt
uppgifter från Region Östergötland kostar ett genomsnittligt
läkarbesök 3 000 kr. Läkemedels- och eventuella
återbesökskostnader uppskattas till 100 000 kr. Kostnaden för
reformen uppskattas därför till 20 x 2,9 x 3000 + 100 000 = 274
000 kr.
Kostnad: 274 000 kr

Mobil ungdomsmottagning
I ungdomsmottagningens uppdrag ligger att vara tillgänglig för alla
unga. Vi ser ett utmärkt komplement till Ungdomsmottagningens
nuvarande verksamhet i en mobil enhet. Vi ser behov av en mindre
husbil med låsbar toalett för ändamålet. Vi budgeterar för en
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engångskostnad för inköp av fordonet och färdigställande med 250
000 kr och en merkostnad för driften med 100 000 kr per år.
Kostnad 2019: 350 000 kr
Utredning jämlik vård
Forskning visar på stora ojämlikheter i svensk hälso- och sjukvård
(se t.ex. Kommissionen för jämlik vård slutrapport 2015). Vi vill
utreda hur det ser ut på Gotland och inrättar en utredningstjänst på
ett år med målet att vid konstaterat behov permanenta utredningen
och inrätta ett hälsoombud. Vi budgeterar en lönekostnad på 542
000 kr.
Kostnad: 550 000 kr

Satsningar i sammandrag

Tre heldygnsvårdplatser på BUP (Merkostnad)
Primärvård till papperslösa och oförsäkrade
EU-medborgare
Mobil ungdomsmottagning (merkostnad)
Utredning jämlik vård

1 100 000 kr
274 000 kr
350 000 kr
542 000 kr

Totalt

2 266 000 kr
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4. Omsorg
Sex timmars arbetsdag
Forskning kring försök med 6 timmars arbetsdag visar att sex
timmars arbetsdag med bibehållen lön och skapar en mer hållbar
arbetssituation med mer tid för återhämtning. Det kan även minska
kostnader för sjukskrivningar. Arbetsplatsen blir dessutom mer
attraktiv vilket minskar rekryteringsproblemen och de
arbetsmiljöproblem som följer med det.
Vi vill initiera ett pilotprojekt med 6 timmars arbetsdag för all
personal inom enheten Barn och familj på Socialförvaltningen. Det
har under flera års tid varit ett stort problem att få alla tjänster
tillsatta samt att få personal att stanna kvar på enheten, och antalet
vakanta tjänster är stort. Detta medför en orimlig arbetsbelastning
för att kunna utföra jobbet inom lagstadgad tid. Dessutom är allt
utvecklingsarbete bortkastat om personalen ständigt byts ut.
Genom att införa 6 timmars arbetsdag skapar vi en mer attraktiv
arbetsplats och med minskade rekryteringsproblem minskar också
pressen på personalen. På sikt vill vi även öka antalet tjänster i
verksamheten, men ser att arbetsplatsen först måste bli mer attraktiv
för att detta ska kunna bli möjligt. Vårt förslag utgår från modellen
för de framgångsrika försök som redan gjorts runt om i landet.
Kostnad: 0 kr

Tak över huvudet-garanti
För Feministiskt initiativ är det väldigt enkelt - på Gotland ska ingen
människa sova utomhus utan alla ska garanteras tak över huvudet.
Vi vill att socialförvaltningen arbetar fram en praxis för detta i ett
offentligt finansierat partnerskap. När det gäller utsatta EUmedborgare på Gotland ansvarar Röda Korset, kyrkan och Regionen
idag gemenast för ett härbärge. Detta anser vi vara en lyckosam
lösning vi vill fortsätta stötta. Vi anser att regionen på liknande sätt
bör stötta Birkagården i Visby.
Kostnad: 600 000 kr
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Grön garanti i äldreomsorgen
För Feministiskt initiativ är det viktigt att alla människor får
möjlighet att vistas utomhus och när det är möjligt - att kunna få
jord under naglarna, skotta snö, räfsa och dricka kaffe i en berså,
eller kanske att aktiveras i en ”sinnenas trädgård”. Bara fantasin
sätter gränser för vilka insatser som kan göras för att skapa en
verksamhet som hålls igång året runt. För att förverkliga detta måste
personal med lämplig kompetens anställas samt kompetenshöjning
för all personal genomföras så att förståelse för hur vistelse i naturen
påverkar såväl den fysiska som psykiska hälsan. Som en uppstart för
projektet föreslår vi att två boenden i ett första skede involveras där
en tjänst tillsätts vardera, och efterföljande år utbildning och
resurser för att bygga upp verksamheten i befintliga trädgårdar
tillhandahålls.
Kostnad: 1 miljon kr

Satsningar i sammandrag
Birkagården
Grön garanti

600 000 kr
1 000 000 kr

Totalt

1 600 000 kr
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5. Miljö
Idag råder ett tillväxtparadigm – ekonomisk tillväxt betraktas som
något inneboende gott, som alla samhällen ska sträva efter. Vi
menar att tillväxt är bra till en viss nivå då det bidragit till en
samhällsutveckling. Idag lever vi i Sverige som att det finns 4,2
jordklot, men för en fortsatt ekonomisk tillväxt måste vi alltså
konsumera och producera mer. Efter en viss nivå bidrar helt enkelt
inte tillväxt till mer välfärd, utan till en ekologiskt och social ohållbar
situation. Gotland har idag en hög ekonomisk tillväxt, med tredje
plats i Sverige bland regioner. Det är dags att ställa om från
tillväxtfokus, till hållbarhetsfokus.
Hållbar utveckling
Det som utvecklas, byggs och produceras på Gotland ska vara sådant
som verkligen behövs och som har minsta möjliga påverkan på
miljön - inte bara på Gotland utan på hela planeten. Det gäller alla
branscher som energiproduktion, turism och självklart vår
livsmedelsproduktion. Därför vill vi att Region Gotland gör en
livscykelanalys på varje planerat ingrepp i naturen, såsom vid
planerade byggnader, militärens anläggningar, broar och
vindkraftverk. Detta är avgörande för att på sikt skapa
förutsättningar för ett hållbart samhälle
Kostnad: O kr
Fortbildning och utveckling av livscykelanalyser inom befintlig
budgetram.
Hållbarhetscentrum
Feministiskt initiativ vill se Gotland som en ledande region gällande
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. För att öka medvetenhet,
inspirera och främja en hållbar samhällsutveckling vill vi att ett
hållbarhetscentrum etableras på Gotland med fokus på att ta fram,
visa upp och motivera till hållbara lösningar. Innovation i
kombination med bevarande av miljövänlig traditionell kunskap ska
främjas, demonstreras, och spridas via konkreta modeller, media,
kurser och samarbetsformer. Vi ser att ett hållbarhetscentrum skulle
främja den hållbara utvecklingen på Gotland på kort och lång sikt,
samt bidra med pedagogiska insatser riktat mot medborgare,
näringsliv och andra aktörer. Ett hållbarhetscentrum bör vara
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beläget i en ort utanför Visby för att främja samhällsutvecklingen på
hela Gotland.
Kostnad: 200 000 kr
Utredning om hållbarhetscentrum
Grön Garanti i skolan – satsning på barns rätt till sin kontakt
med och kunskap om naturen
Sju av tio barn mellan 11 och 15 år oroar sig för klimatförändringar.
Samhället bör ta ett ansvar för att ta barnens oro på allvar och
genom pedagogiska insatser främja barns lärande, engagemang och
kunskap om naturen, hållbarhet och ekologi. Att få kunskap om det
levande, om den biologiska mångfalden, är viktigt för en framtida
utveckling av ett hållbart samhälle. Om barn och unga tidigt får
möjlighet att känna sig hemma i naturen, är chansen större att de
bär med sig den känslan och engagemanget upp i vuxen ålder.
Det finns dessutom forskning som visar på förbättrade resultat
genom utomhuspedagogik. Dessutom bidrar frisk luft och mer
utrymme och rörelse till både friskare och mindre stressade elever.
Därför tillsätter vi två tjänster för att driva denna utveckling.
Kostnad: 1,5 milj
Vegetabilisk norm och ekologiska produkter
Animalieproduktionen - produktionen av kött, ägg och mjölk – står
för 15 procent av världens utsläpp av växthusgaser. Det gäller i de
allra flesta fall även svenskt kött eftersom det inte är transporten
som är avgörande när det gäller klimatpåverkan utan hur
produktionen går till – djurproduktion är helt enkelt långt mer
klimatbelastande än produktion av grönsaker. Att kraftigt minska
animalieproduktionen framhålls av flera ledande miljöorganisationer
och forskare som en central åtgärd för att vända den skenande
klimatutvecklingen. Produktionen av animaliska livsmedel är också
en av de stora källorna till övergödning av Östersjön, ett
miljöproblem som bland annat syns i form av algblomningar på
somrarna.
Kostnad: 0 kr
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Som ett första steg ger vi ett uppdrag till serviceförvaltningen att ta
fram en plan för vegetabilisk och ökad andel ekologiska,
närproducerade produkter inom nuvarande budgetram för alla
verksamheter inom Region Gotland.
Gotland som plastfri zon
Plast är en fossil petroleumprodukt som redan i tillverkningsskedet
påverkar klimatet negativt. Det tar dessutom fyrahundra år för en
plastpåse att brytas ner i naturen. Plastrester blir mikroplaster som
orsakar stor skada i havet, i vattendrag, för djur och natur och i
slutändan för människan. Som en ö med höga miljöambitioner
behöver Gotland sätta fokus på att på sikt bli en plastfri zon.
Vi vill utreda möjligheten att förbjuda plastpåsar, precis som många
länder och regioner i världen redan gör. I ett andra steg kan Region
Gotland gå i täten för att kraftigt begränsa användandet av
engångsprodukter av plast och ensilageplast. Vi anser vidare att
Region Gotland ska arbeta för att höja medvetandegraden om
plastens skadeverkningar hos medborgare genom upplysning och
informationskampanjer.
Insats 250 000 kr
Utredning: inom budgetram
Kostnad för kampanj: 250 000 kr

Satsningar i sammandrag
Grön garanti i skolan
Kampanj plast
Utredning hållbarhetscentrum

1 500 000 kr
250 000 kr
200 000 kr

Totalt

1 950 000 kr
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6. Kultur och fritid
Det första och viktigaste i vår budget för kultur och fritid är att inga
fler besparingar får göras för att frigöra medel till reformer inom
andra områden och nämnder. Kulturen är en nödvändighet och
tillgången till en meningsfull fritid är en rättighet enligt FN:s
konvention för barns rättigheter. För att Gotland ska kunna vara den
blomstrande kulturö vi är stolta över måste vi skapa förutsättningar
för en utveckling av det lokala kulturlivet. På så vis tryggar vi inte
bara aktiviteter i form av föreningsengagemang utan främjar även
den positiva effekten som ett stort kulturellt kapital har på
människors hälsa. Ett rikt kulturliv på jämställd grund kan även
locka fler att bli bofasta och öka välbefinnandet hos de som redan
lever här. Vi vill se en verksamhet där arbetet för att främja trygghet,
tillgänglighet och jämställdhet sker fortlöpande och prioriteras högt.
Vi vill även se att hållbarhet och miljöpåverkan blir en faktor i
upphandling av tjänster och varor.
Tillgängliga anläggningar
Kartläggning och åtgärdsprogram för att uppfylla samtliga av
diskrimineringslagarna.
Kostnad: 300 000 kr
En projektanställning heltid på ett halvår inkl. reseomkostnader för
en första översyn
Mentorskap för oetablerade konstnärer
Inom dans, drama, musik, litteratur och visuell konst i likhet med
Uppsalas mentorskapsprogram för författare (www.lul.se/sv/kultur/
litteratur/Mentorsprogram-for-forfattare). Reformen genomförs
genom att fem tjänster à 20% tillsätts och att de ligger under
kulturkonsulenterna.
Kostnad: 600 000 kr
Satsning på bokbil
Biblioteken får ökat anslag för att nå ut till de som har svårast att ta
sig utanför det egna hemmet. Genomförandet ska ske genom att
bokbilen åter tas i bruk på samma sätt som tidigare.
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Kostnad: 421 000 kr
Leasing av bokbilen 121 000 kr
Merkostnad personal 300 000 kr

Satsningar i sammandrag

Översyn anläggningar
Mentorskap för oetablerade konstnärer
Bokbil

300 000 kr
600 000 kr
421 000 kr

Totalt:

1 321 000 kr
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7. Teknik och samhällsbyggnad
Avgiftsfri kollektivtrafik
Feministiskt initiativ arbetar för en avgiftsfri kollektivtrafik för att
främja tillgänglighet och inkludering i samhället. En avgiftsfri och
utökad kollektivtrafik är positiv ut ett klass-, ungdoms- och
funktionalitetsperspektiv, men även ur miljösynpunkt. En avgiftsfri
kollektivtrafik är en utgift för regionen men en vinst för samhället.
Det är en reform för att främja den levande gotländska landsbygden
och öka människors delaktighet i samhället oavsett bostadsort.
Reformer för en avgiftsfri kollektivtrafik har genomförts i tre svenska
kommuner (Avesta, Kiruna och Hallstahammar) - reformer som
inneburit att fler utnyttjat kollektivtrafikens tjänster och även att
miljöpåverkan minskat radikalt. En avgiftsfri kollektivtrafik leder till
ökat resande och att fler utnyttjar kollektivtrafiken. Därför vill vi på
sikt även arbeta med att bygga ut kollektivtrafiken och göra den mer
tillgänglig, inkluderande, trygg och användarvänlig. Vi vill lägga om
busslinjer, öka antalet trafiklinjer och anpassa fordonsstorleken för
att möta reella behov.
Kollektivtrafiken är morgondagens resemedel. Därför vill vi även
tillsätta en regional utredning med uppdrag att undersöka
kollektivtrafikens utvecklingsmöjligheter, samt rusta upp busskurer
på landsbygden, bland annat genom att förse dem med belysning.

Satsningar i sammandrag

Kompensation för tidigare biljettintäkter
Besparing biljettsystem- och administration
Strateg och utredning (en deltid)
Busskurer
Finansiering förstärkningsbussar
Totalt:

13 000 000 kr
+ 1 000 000 kr
313 000 kr
500 000 kr
2 500 000 kr
15 313 000 kr
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8. Regionstyrelsen
Regionstyrelsen är central i det politiska arbetet på Gotland. Det är
en församling med ett stort ansvar, men likväl stora möjligheter –
möjligheter som kan lägga grunden för ett rättvisare och mer
jämställt Gotland. Vi ser därför att Regionstyrelsen behöver hålla
fanan högt för att säkerställa att barn och andra särskilt utsatta
grupper får göra sin röst hörd och att antidiskriminering och
mänskliga rättigheter sätts högst upp på dagordningen.
Jämställdhet och antidiskriminering
Grunden för all demokrati är respekten för varje människas lika
värde. Därför måste jämställdhet och antidiskriminering definieras
som ett strategiskt utvecklingsområde. Jämställdhetsarbetet måste
bli en integrerad del av regionens totala verksamhet. Alla människor
oavsett kön, etnicitet, sexualitet, funktionalitet och ålder ska kunna
mötas av jämställda verksamheter och inte behöva oroa sig för att bli
diskriminerade. Vi vill därför satsa på en antidiskrimineringsstrateg i
kombination med ett regionfullmäktigevalt råd för mänskliga
rättigheter som kan fungera som politisk ledning för det fortsatta
arbetet.
Kostnad: 600 000 kr
Barnombud
I Sverige ska alla ha samma rättigheter när det gäller utbildning,
skydd mot våld och möjlighet att utvecklas i sin fulla potential. Men i
dagsläget råder det på Gotland stor ojämlikhet bland barn och
ungdomar i form av ekonomisk och social utsatthet, konflikter samt
problem med droger och kriminalitet. För att skapa ett underlag som
spänner över regionens alla verksamhetsområden och för att
möjliggöra effektiva insatser behöver Region Gotland ett barnombud
som kan utbilda kring och se till att alla beslut tas utifrån FN:s
barnkonvention. Ett barnombud kan också ge underlag för effektiva
förebyggande insatser inom de områden som är särskilt utsatta.
Kostnad: 550 000
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Satsningar i sammandrag

Jämställdhet och antidiskriminering
Barnombud

600 000 kr
550 000 kr

Totalt:

1 150 000 kr
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9. Omfördelningar
Det här avsnittet handlar om de omfördelningar och
inkomstbringande reformer vi vill införa.
Nya regler för bygglovsansökning
En höjning av avgiften för bygglovsansökningar utanför planlagt
område samt inom strandskydd ser F! som en möjlighet för regionen
att ta bättre betalt för de mer krävande ansökningar som inkommer.
Intäkt: 700 000 kr
Tillfälliga serveringstillstånd
De företag och lobbyister som besöker ön under Almedalsveckan
skall bidra till hållbar politiker- och lobbyistturism. Därför höjer vi
kostnaden för tillfälliga serveringstillstånd för verksamheter som ej
driver verksamhet året runt på ön med 100%, vilket tillför drygt 400
000. Dessa höjningar skall bland annat användas till att finansiera
heldygnsboende för BUP, och därmed kommer en grupp till nytta
som ofta far illa av alkoholmissbruk.
Intäkt: 400 000 kr
Marknadshyror Almedalen
Almedalsveckan är en av de mest attraktiva och därmed
exploaterade företeelser vi har på ön. Genom en höjning av
markhyran för vinstdrivande verksamheter så hjälper vi lobbyister
och företag att bidra till att Gotland förblir ett hållbart samhälle även
när de inte är på plats.
Intäkt: 1 000 000 kr
Näringslivsnära utveckling
Genom omprioriteringar vill vi spara in 10 miljoner på visst
företagarstöd i form av det budgeterade näringslivsnära
utvecklingsstödet, här ser vi att visst stöd kan utgå till förmån för de
satsningar vi vill göra på samhället. I och med Peter Larsson-
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utredningen ser vi att här redan tillförts 100 miljoner i
utvecklingsstöd från statligt håll.
Intäkt: 10 000 000 kr
Ökade skatteintäkter
Med medborgaranpassade reformer som 6 timmars arbetsdag och
gratis kollektivtrafik ökar vi Gotlands attraktionsvärde. Därför räknar
vi med ökade skatteintäkter till följd av befolkningsökning.
Intäkt: 15 000 000 kr

Intäkter i sammandrag

Nya regler för bygglovsansökning
Tillfälliga servieringstillstånd
Näringslivsnära utveckling
Ökade skatteintäkter

700 000 kr
400 000 kr
10 000 000 kr
15 000 000 kr

Totalt:

26 100 000 kr
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10. Uträkningar och resultat
Intäkter +
Nya regler för bygglovsansökning

700 000 kr

Tillfälliga servieringstillstånd

400 000 kr

Näringslivsnära utveckling

10 000 000 kr

Ökade skatteintäkter

15 000 000 kr

Besparing biljettsystem- och
administration kollektivtrafik
Totalt:

1 000 000 kr
27 100 000 kr

Kostnader En tjänst normkritisk pedagogik
Två tjänster elevvård
Växtbaserad och inkluderande skolmat
Tre heldygnsvårdplatser på BUP

550 000 kr
1 100 000 kr
850 000 kr
1 100 000 kr

Primärvård till papperslösa & EUmedborgare
Mobil ungdomsmottagning

274 000 kr

Utredning jämlik vård

542 000 kr

Birkagården

600 000 kr

350 000 kr

Grön garanti äldreomsorg

1 000 000 kr

Grön garanti i skolan

1 500 000 kr

Kampanj plast

250 000 kr

Utredning hållbarhetscentrum

200 000 kr

Översyn anläggningar

300 000 kr

Mentorskap för oetablerade konstnärer

600 000 kr

Bokbil

421 000 kr

Kompensation för tidigare biljettintäkter
Strateg och utredning

13 000 000 kr
313 000 kr

23

Busskurer
Finansiering förstärkningsbussar

500 000 kr
2 500 000 kr

Jämställdhet och antidiskriminering

600 000 kr

Barnombud

550 000 kr

Totalt

SUMMA:

27 100 000 kr

0 kr
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Kontakt
Hemsida: figotland.se
Mail: gotland@feministisktinitiativ.se
Lokal: Söderväg 1, Visby
Facebook: Feministiskt initiativ Gotland

Vill du veta mer om Fi:s politik?
Gå in på vår nationella hemsida och lär dig mer!
feministisktinitiativ.se

Bli medlem?
Du betalar minst 50 kr/år och du får så klart gärna betala mer!
Här blir du medlem: feministisktinitiativ.se/bli-medlem
Har du skyddade personuppgifter kontakta oss på
medlem@feministisktinitiativ.se så hjälper vi dig med ditt
medlemskap.
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Ett oändligt stort tack till alla som på
olika sätt varit med och gjort den här
skuggbudgeten möjlig. Tillsammans
kan vi förändra världen!
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