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FEMINISTISKT INITIATIV 
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INLEDNING
I valet 2010 var det första gången i Sveriges historia 
som ett ideologiskt självständigt feministiskt 
parti tog plats i kommunpolitiken. Feministiskt 
initiativ fick 8,93 % av rösterna i Simrishamns 
kommun och blev i och med det kommunens 
tredje största parti. Från januari 2011 har 
Feministiskt initiativ haft full representation i 
samtliga styrelser och nämnder.
 
Den kommunalpolitiska arenan är central i en 
vital demokrati och det är en viktig uppgift att 
bryta upp den tystnadskultur som finns i många 
kommuner. För att bryta föreställningen om 
att politik på kommunal nivå bara handlar om 
förvaltning, inte förändring, är det viktigt att 
förstå och att analysera hur det fungerar. När ett 
nytt parti träder in på den kommunalpolitiska 
arenan, med medlemmar som aldrig arbetat 
partipolitiskt tidigare, öppnas en unik möjlighet 
att för ett ögonblick se insidan utifrån.

Feministiskt initiativ i Simrishamn har fått 
mycket uppmärksamhet i media, på både lokal 
och nationell nivå. Arbetet i Simrishamn har 
fått agera skyltfönster och inspiration åt övriga 
lokalpolitiska grupper runt om i landet. När 
vi nu står inför ett nytt val har det efterfrågats 
information om vad Feministiskt initiativ 
åstadkommit i Simrishamns kommun under den 
senaste mandatperioden. Därför har vi skrivit 
den här rapporten, som tagits från Feministiskt 
initiativ Österlens verksamhetsberättelser, vår 
hemsida och våra egna anteckningar. Rapporten 
är skriven i maj-juli 2014 av Julia Falkman 
(ordförande Feministiskt initiativ Österlen 
2009-2013) och Gudrun Schyman (ordförande 
Feministiskt initiativ Österlen från 2013) samt av 
våra ledamöter i Simrishamns kommun.

FÖRENINGEN BILDAS
Redan 2005 bildades föreningen Feministiskt 
initiativ Österlen, och en handfull personer 
arbetade med att sprida affischer och valsedlar 
inför riksdagsvalet 2006.
 
Föreningen återuppstod på ett möte i november 
2009 varvid 20 personer närvarade och bestämde 
sig för att starta upp en lokal grupp. En styrelse 
tillsattes och sedan gick arbetet i en rasande fart. 
Under ett år gick Feministiskt initiativ Österlen 
från att bilda förening, till att fullborda valrörelse 
i två kommuner (Simrishamn och Tomelilla) 
och bli det tredje största partiet i Simrishamns 
kommun.

VALET 2010
Under vintern och våren 2010 arbetade 
föreningen med att rekrytera kandidater till listor 
i kommunfullmäktige i både Simrishamn och 
Tomelilla samt med att skriva en valplattform.

Våra kandidater i kommunvalet 2010 i Tomelilla:
Mattias Carlberg, Julia Falkman och Kåge Klang.
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Politiken gäller livet 
 
Politik handlar inte i första hand om partier och mandat i fullmäktige – 
utan om livet. För kvinnor som utsätts för mäns våld är skyddat boende en 
fråga om liv eller död. För den som flyr från krig och förföljelse är en 
solidarisk asylpolitik skillnaden mellan liv och död. För miljoner av 
människor kan politiska beslut om miljö och klimat fälla avgöranden om 
liv och död, både nu och för framtida generationer.  
 
Med utgångspunkt i mänskliga rättigheter, antidiskriminering och global 
solidaritet vill vi forma en hållbar politik som ser sambanden och sätter 
människors lika värde, klimathänsyn och kommanden generationer i fokus. 
 
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. 
 
 
 
Feministiskt initiativ ställer upp i kommunvalet 
 
Kommunpolitiken behöver fler feminister! I kommunen avgörs många av 
välfärdens viktigaste frågor – frågor som lägger grunden för möjligheterna 
att minska ojämställdheten mellan kvinnor och män. Kommunpolitiken 
domineras traditionellt av män och mäns perspektiv. Det behövs andra 
röster i fullmäktige – röster som tar sin utgångspunkt i allas mänskliga 
rättigheter och i icke-diskriminering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det här vill vi arbeta för 
 
Jämställd politisk organisation - Jämställt budgetarbete Aktiva 
åtgärder för att bryta mansdominans och maktkoncentration i kommunen. 
Tydligt genusperspektiv i budgetarbetet, könsuppdelad statistik och 
konsekvensanalyser av alla kommunala beslut. Får t.ex. flickor och pojkar 
lika mycket pengar, i förskolan, skolan, fritiden och inom kulturen?  

 
Jämställda löner och anställningsvillkor i kommunens verksamheter. 
Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet. Årliga lönekartläggningar 
och åtgärdsprogram ska garantera lika lön för likvärdigt arbete. 
 
Jämställd utbildning från förskolan upp till gymnasiet. Kön spelar roll. 
Alla pedagoger ska ha utbildning i genuskunskap. Målet är att alla skolor i 
kommunen ska vara jämställdhetsmärkta. 

 
Jämställd arbetstid Genom stegvis arbetstidsförkortning för alla anställda 
i kommunen, med målet 30 tim. arbetsvecka, kan både män och kvinnor 
arbeta heltid och hinna vara föräldrar. Samtidigt kan fler få jobb. 

 
Jämställdhet för hållbarhet För att nå hållbar utveckling krävs 
hushållning och omställning, bl.a. baserad på kvinnors erfarenheter, 
kunskaper och villkor. Materiell överkonsumtion och kortsiktig 
exploatering av jordens resurser, t.ex. gruvdrift på Österlen, måste stoppas. 
Värdefulla miljöer och naturområden får inte exploateras genom 
kortsiktiga beslut. Vi värnar om djurens rätt till ett värdigt liv. Utbyggnad 
och satsning på kollektivtrafik ska prioriteras för en levande landsbygd. 
 
Jämställdhet kräver frihet från våld Mäns våld mot kvinnor och våld 
och förtryck i namn av heder ska ges noll-tolerans. Kvinnor som flyr 
undan akut våld måste ha någonstans att ta vägen. Kommunen ska ha en 
kvinnojour. 
 
Jämställdhet för kvalitet och utveckling av Kulturen Vi vill se Österlen 
som kulturcentrum i Östersjöregionen, lyfta fram Österlen som ett 
kulturellt varumärke och garantera att Simrishamns tätort har konsthall 
(Valfisken) och biograf/teater (Grand). 
 

Vi ställer upp i kommunvalet i Simrishamn 
1. Gudrun Schyman 7. Charlotte Elm Ravn 
2. Stina Gustafsson 8. Irène Stenvatten 
3. Charlotte Rydell 9. Camilla Backman 
4. Jacques Öhlund 10. Göran Göransson 
5. Britten Dehlin 11. Gittan Jönsson 
6. Lena Ivarsson  
 
Vi vill bli fler! 
Medlemmarna bygger Feministiskt initiativ. Med fler medlemmar får vi 
större tyngd i vår opinionsbildning och vi får en roligare och bredare 
rörelse. Vill du bli medlem sätt in valfri medlemsavgift, 30 – 300 kronor, på 
vårt plusgirokonto 405753-5. Obs! skriv ”medlem” och ange namn, adress 
och e-postadress (om du har någon). 
 
Gå med i vår grupp på Facebook! 
På vår fanpage på Facebook hittar du vänner och där får du också 
information om vad vi gör på Österlen. Du hittar oss genom att söka på 
”Feministiskt initiativ Österlen” i Facebooks sökfunktion. 
 
Vi behöver pengar! 
Vi har inget partistöd och alltså varken pengar eller personal. Vi bygger vår 
valrörelse på gåvor och medlemsavgifter. Vill du stödja oss sätter du in 
valfri summa på plusgirokonto 405753-5. Skriv ”gåva”. 
 
Vill du veta mer? 
Gå in på www.feministisktinitiativ.se eller skicka ett mejl med dina frågor 
till osterlen@feministisktinitiativ.se 
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Valresultat
Feministiskt initiativ fick 8,93 % av rösterna 
i valet i Simrishamns kommun, blev det tredje 
största partiet i kommunen och fick fyra mandat 
i kommunfullmäktige.

Valresultatet Simrishamn kommun 2010

Parti Röster Procent Mandat
M 3648 28,64 14 (+2)
C 1023 8,03 4 (-2)
Fp 654 5,13 2 (-1)
Kd 298 2,34 1 (-1)
S 3336 26,19 13
V 272 2,14 1 (-1)
Mp 673 5,28 3 (+1)
Fi 1137 8,93 4 (+4)
Öp 974 7,6 4
SD 713 5,6 3 (+1)

Analys
Feministiskt initiativ blev tredje största parti i 
Simrishamn trots att det var första gången som 
Feministiskt initiativ ställde upp i kommunvalet. 
Framgången berodde på flera skäl, såväl politiska 
som personliga.

Feministiskt initiativ kanaliserade en stor önskan 
om förnyelse, öppenhet och demokratisk dialog 
i kommunen. Flera års styre med moderater 
i ledningen och en följsam borgerlig allians 
utvecklade en kommunledning som hade 
anpassats till ett företagstänkande. Centralisering 
av makten, nedläggning av nämnder och en 
maktkoncentration gick hand i hand med 
mansdominans och allt mindre transparens, 
vilket gjorde att många kommuninvånare kände 
sig alltifrån motarbetade till osynliggjorda. 
Aktiva och engagerade medborgare, bland annat 
kulturarbetare och egna företagare, av dessa 
många kvinnor, bemöttes inte med respekt och 
intresse utan snarare med ointresse och stelnad 

Valvakan i Tommarp i september 2010. 
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byråkrati. Diskussioner om (miss)förhållanden 
i kommunens verksamheter, både inom skolans 
område och inom vård/omsorg bemöttes med 
en försvarsinställd attityd. Kreativt nytänkande 
bemöttes med konservativa käpphästar.

”Det behövs någon som rör om i grytan!” var en 
vanlig kommentar när vi mötte medborgare på 
gator och torg. Och här kommer det personliga 
skälet in. Gudrun Schyman var välkänd i 
kommunen och hade högt förtroende just när det 
gällde att våga röra om i grytor. Schyman hade 
varit kommunpolitiker tidigare i Simrishamn och 
var fortfarande respekterad, både för sin politik 
och men också för sina professionella kunskaper 
kring jämställdhet.

Det tredje skälet till framgången var en liten men 
starkt engagerad medlemsgrupp på Österlen. 
Människor, som tidigare aldrig varit politiskt 
engagerade, men där många hade en gedigen 
feministisk utgångspunkt, tog för första gången 
steget in i partipolitiken. I förhållande till många 
andra partier och trots avsaknad av resurser 
genomförde Feministiskt initiativ en engagerad 
och kreativ valrörelse. Vi var märkbart synliga 
såväl i den politiska debatten som på gator och 
torg.

FÖRHANDLINGAR OCH 
GRUPPBILDNING
Vilka politiska partier som skulle bilda majoritet 
var oklart efter valet. Alliansen fick 21 mandat 
och de rödgröna 17. Feministiskt initiativ 
valde efter en del inledande förhandlingar, 
där vi bland annat tog upp vårt krav på att en 
jämställdhetsstrateg skulle anställas, att stödja de 
rödgröna. Tillsammans fick vi då 21 mandat.

Det lokala partiet, Österlenpartiet, fick med sina 
4 mandat en vågmästarroll och förhandlade med 
bägge grupperna. Efter detaljerade – och för oss 
i Feministiskt initiativ – orimliga krav, bland 
annat på ordförandeposter i specifika nämnder, 
valde Österlenpartiet att bilda majoritet med den 
borgerliga Alliansen.

Sverigedemokraterna ingick aldrig i några samtal 
med någon grupp. Feministiskt initiativ valde 
alltså att bilda en oppositionsgrupp tillsammans 
med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet. Vi gav i och med det också vårt stöd 
till att det socialdemokratiska oppositionsrådet 
skulle fungera som hela oppositionens företrädare. 
Detta kom att avslutas efter drygt två år, efter att 
Feministiskt initiativ, mot Socialdemokraternas 
vilja, men tillsammans med Moderaterna, 
och på revisorernas begäran, var med och 
avsatte hela barn- och utbildningsnämnden. 
Socialdemokraterna krävde lojalitet. Feministiskt 
initiativ tog ställning utifrån fakta.

En sympatisör tecknade Gudrun Schyman under 
ett torgtal i Simrishamn. 

Valframgången firas med tårtkalas för väljare, 
sympatisörer och gratulanter på Österlens museum.
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LEDAMÖTER I NÄMNDER
Åhörarplatserna tog snabbt slut när Feministiskt 
initiativ för första gången satt med i 
kommunfullmäktige. Det var mycket media på 
plats och fem feminister från Skövde hade rest 
ner tillsammans enbart för att bevittna detta 
historiska ögonblick.

Med fyra mandat i kommunfullmäktige fick 
Feministiskt initiativ också plats i samtliga 
nämnder och styrelser (se bild).

Kommun-
fullmäktige

(49)
4 ordinarie
2 ersättare

Valberedning
(5)

Revision
(6)

1 ordinarie

Kommun-
styrelsens

arbetsutskott
(5)

1 ersättare

Kommunstyrelse
(13)

1 ordinarie
1 ersättare

Valnämnd
(7)

Överför-
myndare

Myndighets-
nämnd

(7)
1 ersättare

Samhälls-
byggnadsnämnd

(11)
1 ordinarie
1 ersättare

Kultur- och
fritidsnämnd

(9)
1 ordinarie
1 ersättare

Socialnämnd
(11)

1 ordinarie
1 ersättare

Barn- och
utbildningsnämnd

(11)
1 ordinarie
1 ersättare

Individ och
familjeutskott

(5)

Arbetsutskott
(5)

Simrishamns
bostäder AB

(7)
1 ordinarie

Kommunala bolag

Simrishamns
industri-

fastigheter AB
(5)

1 suppleant

ORGANISATION
SIMRISHAMN
KOMMUN

Feministiskt initiativs representanter tar plats 
i Simrishamns kommunfullmäktige för första 
gången. ”Fi skriver historia” står det på ett 
anteckningsblock som Gudrun Schyman fått av 
sympatisörer frän Skövde. 
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KOMMUNPOLITISKT ARBETE
Efter valet 2011 träffade Feministiskt initiativs 
styrelse och kandidater alla förvaltningschefer i 
kommunen och har sedan dess gjort studiebesök i 
flertalet verksamheter som bedrivs av kommunen, 
men även lokala företag och föreningar bland 
annat:
Ungdomsgruppen (råd och stöd till ungdomar 
och deras föräldrar)
Kommunens hemtjänstarbetare som arbetar 
natt
Oasen (verksamhet dit personer med missbruk, 
i kris eller med psykosociala problem kunde 
vända sig anonymt utan att bli registrerade hos 
socialtjänsten) (Denna verksamhet existerar 
dock inte längre efter ett beslut som Fi motsatt 
sig)
Ledningen för Samhall i sydöstra Skåne
Österlengymnasiet (skolledning och elevråd)
Kostenheten i kommunen
Svinuppfödning
Österlen Kraft (elleverantör och ekonomisk
förening som ägs av ca 660 medlemmar på
Österlen)
Prologen (en insats från socialtjänsten för 
personer med missbruksproblematik)
Farmen (LSS-verksamhet)
Fritid Österlen AB (entreprenör för Simrishamns 
kommuns fritidsverksamhet såsom sporthall, 
utomhusbad och camping)
Nordic Sea Winery
Kiviks musteri

Feministiskt initiativ har också funnits 
representerade på kurser och seminarier i 
samband med kostutredning, framtidsverkstäder, 
visionsmöten och översiktplan. Alla inbjudningar 
från övriga intressenter och organisationer har 
hörsammats.

ARBETET I NÄMNDER OCH 
STYRELSER
Med fyra mandat i kommunfullmäktige fick 
Feministiskt initiativ också plats i samtliga 
nämnder och styrelser. Det är inte alltid lätt 
att, dessutom som ny i partipolitiken, komma 
in i befintliga mötesstrukturer och respektive 
arbetsordning. Men våra representanter har visat 
på både engagemang och tålamod och har fått 
stor genomslagskraft trots oppositionsläget. Här 
följer en kortare redovisning från några av de 
nämnder som Feministiskt initiativ suttit i under 
den senaste mandatperioden i Simrishamns 
kommun.

Kommunfullmäktige
Ordinarie ledamöter har varit Gudrun Schyman, 
Stina Gustavsson (2010-2011), Lena Ivarsson, 
Charlotte Rydell och Jacques Öhlund. Ersättare 
har varit Camilla Backman och Göran Göransson.

Fullmäktigegruppen träffas alltid en timme före 
fullmäktiges start, för genomgång av ärenden och 
fördelning av talaransvar. Feministiskt initiativ 
är det mest flitiga partiet i fullmäktige och den 
grupp där alla talar i olika frågor.

Den mest dramatiska händelsen var nog när 
vi, tillsammans med Moderaterna, röstade i 
enlighet med revisorernas förslag och därmed 
avsatte hela barn- och utbildningsnämnden. 

Våra ledamöter i kommunfullmäktige från vänster 
till höger: Gudrun Schyman, Lena Ivarsson, 
Charlotte Rydell och Jacques Öhlund.
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Socialdemokraterna talade i termer av ”en kniv 
i ryggen” och krävde lojalitet. Vårt självständiga 
agerande, som för övrigt följdes av Miljöpartiet 
och Vänsterpartiet, fick som konsekvens att 
den tidigare ”samlade” oppositionen inte längre 
var samlad. Rent praktiskt innebar det att vi 
inte längre hade förmöten tillsammans, med 
genomgång av ärenden.

Ett problem, som Feministiskt initiativ bland 
annat påtalat, i den av oss föreslagna och numera 
genomförda demokratiutredningen, är själva 
rummet för fullmäktigemötena. Rådsalen har 
samtliga patriarkala maktsymboler på plats 
(högt podie, särskilda talarstolar och alla tidigare 
farbröder på väggarna), ledamöterna ser varandra i 
nacken, akustiken är bedrövlig och åhörare får inte 
plats. Vi har föreslagit flytt till Österlengymnasiets 
tomma lokaler, där dessutom hela förvaltningen 
skulle kunna rymmas. Rådhuset med tillhörande 
påbyggnad skulle kunna bli ett kultur- och 
kunskapscentrum, den levande och kreativa 
byggnad mitt i stan som vi nu saknar.

Utan att överdriva kan vi konstatera att 
Feministiskt initiativ har vitaliserat debatten i 
kommunfullmäktige även om det är lång väg att 
gå innan vi får den spänst i den politiska dialogen 
som borde vara värdig en folkvald församling.

Kommunstyrelsen
Gudrun Schyman har varit ordinarie ledamot 
i kommunstyrelsen hela mandatperioden. 
Ersättare var först Stina Gustavsson och sedan 
(och för närvarande) Lena Ivarsson. Allt gediget 
arbete som Feministiskt initiativs ledamöter gör 
i de olika nämnderna kommer så småningom 
till kommunstyrelsen, innan ärendena går till 
kommunfullmäktige för beslut. Eftersom våra 
ledamöter är aktiva och pålästa i nämnderna, 
och att vi därtill har en bra kommunikation på 
våra styrelse- och medlemsmöten om vad som 
händer i nämnderna, har det varit lätt att följa 
upp diskussioner och eventuella reservationer i 
kommunstyrelsen.

Ansvaret för att driva budgetarbetet ligger på 
kommunstyrelsen och upptar under våren en 
stor del av ledamöternas tid, med deltagande i 
budgetberedningar m.m. Sedan tre år tillbaka 
lägger Feministiskt initiativ fram en egen budget 
för kommunen.

En ny politisk organisation, som ska passa 
en omorganisation inom förvaltningen, allt i 
syfte att få en bättre styrning, genom politisk 
målformulering, har vi försökt att entusiastiskt 
driva på, men motståndet hos de andra partierna, 
både inom majoriteten och inom oppositionen, 
har varit stort. Eller snarare kanske det beror på 
ett ointresse.

Det faktum att den styrande alliansen aldrig 
lade fram någon gemensam politisk plan för 
mandatperioden, och att sedan alliansen vittrat 
sönder allt mer, har gjort beslutsförslagen otydliga 
och sammanträdena onödigt långa på grund av 
ständiga ajourneringar där partierna försöker 
prata ihop sig. En tydligare politisk ledning 
efterlyses!

Gudrun Schyman och Lena Ivarsson, ordinarie och 
ersättare i kommunstyrelsen.
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Revisionen
Ingegerd Clementson har representerat 
Feministiskt initiativ i kommunens revision. 
Revisionen är ingen nämnd i vanlig bemärkelse. 
Där tar man inga politiska beslut, utan granskar 
de andras politiska beslut. Revisionen arbetar på 
uppdrag av kommunfullmäktige, och granskar de 
övriga nämnderna samt kommunstyrelsen. 

Revisionen är också ”oberoende”. Det innebär att 
trots att dess ledamöter är utsedda av respektive 
parti, ska de granska nämndernas beslutsgång, 
implementering och måluppfyllelse i sin helhet 
samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt över 
nämnderna. 

Det handlar helt enkelt om att säkerställa att det 
som beslutas fullföljs, och att de mål som sätts 
upp i januari har blivit uppfyllda i december. 
Då sammanställer revisionen en årsgranskning 
för varje nämnd där den ger kommentarer 
kring det gångna året, samt rekommenderar 
kommunfullmäktige att antingen ”ge 
ansvarsfrihet” till nämndens politiker, eller ”icke 
ansvarsfrihet”.

Revisionen träffas cirka två gånger i månaden, och 
har då delat upp sig i olika bevakningsgrupper. 
Ingegerd Clementson sitter i bevakningsgruppen 
för barn- och utbildningsnämnden tillsammans 
med en moderat, samt för kultur- och 
fritidsnämnden ihop med en socialdemokrat. 
Mellan möten läses kallelser, protokoll och 
handlingar för respektive nämnd. På revisionens 
möten diskuteras styrning och ledning, 
relationen mellan politiker och tjänstemän, och 
medborgarnas insyn i politiken.

Varje år genomför även revisionen fyra eller fem 
så kallade djupgranskningar, inom områden som 
revisionen gemensamt kommit fram till behöver 
utredas ordentligt. Bland annat har revisionen 
granskat ”Kränkningar och trakasserier i 
skolan”, ”Landsbygdens vattenförsörjning” och 
”Barn och Unga placerade enligt LVU”. I dessa 
granskningar görs djupintervjuer med tjänstemän 

och politiker, besök i verksamheterna och 
slutligen sammanställs en rapport som innehåller 
rekommendationer. Den aktuella nämnden får 
därefter svara på granskningen. Många nämnder 
ser dessa djupgranskningar som en hjälp i det 
fortsatta arbetet. Mycket av arbetet i revisionen 
handlar om att bygga upp ett förtroende från 
tjänstemannahåll.

Ingegerd Clementson: ”Det är mycket 
intressant att sitta i revisionen! Man får en 
helhetssyn av kommunens verksamheter, från 
högsta beslutsorgan till de som arbetar med att 
implementera besluten. Jag tycker att revisionens 
styrka är att vi är medborgarnas demokratiska 
garant, vi är deras ögon och öron, som märker om 
något inte är som det ska, eller behöver förbättras. 
Man får en otrolig insyn i hur en kommun är 
organiserad, alltifrån upphandlingsavtal till 
nyanländas situation. Under denna mandatperiod 
har Feministiskt initiativ varit en ögonöppnare i 
Simrishamns kommun, det parti som ifrågasätter 
de rådande strukturerna och som strävar efter 
medborgardialog, jämställdhet, insyn och 
transparens i den politiska processen. Det har 
varit mycket intressant att följa hur detta tas 
emot på olika håll i kommunen från revisionens 
håll, otroligt lärorikt! Jag har som egenskap av 
’politiskt neutral’ – hur man nu kan vara det 
– fått förtrolig respons från tjänstemannahåll, 
och det är ingen tvekan om att många ute i 
verksamheterna upplever att Feministiskt initiativ 
behövs, är viktiga och gör stor skillnad trots vår 
oppositionsposition!”

Ingegerd Clementson, revisionen.
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Barn- och utbildningsnämnden
I barn- och utbildningsnämnden har Fredrik Öster 
varit ordinarie ledamot för Feministiskt initiativ 
och Elisabet Åslund ersättare. Feministiskt 
initiativ har lämnat en rad reservationer och 
protokollsanteckningar under mandatperioden. 
Feministiskt initiativ har exempelvis motsatt 
sig nedläggningar av byskolor, kämpat för 
att kommunen ska vara en del av AV-media 
(utlåningscentral för pedagogiska hjälpmedel), 
aktivt bevakat skolhälsans uppgifter under 
pågående omorganisering, föreslagit bildande 
av en arbetsgrupp för progressivt arbete med 
byskolorna, arbetat med att lyfta frågor kring 
kostenhetens ansvar för att servera närproducerad 
och ekologisk kost.

En viktig uppgift har varit att ”öppna upp” 
nämnden för konstruktiva diskussioner över 
blockgränser, ställa frågor angående nämndens 
verksamhetsområden och att ifrågasätta de 
kraftiga nedskärningar som majoriteten beslutat 
om. Feministiskt initiativs ledamöter har även 
träffat de föräldragrupper som varit aktiva i 
arbetet med att skapa friskolor där byskolorna 
varit hotade av nedläggning.

Socialnämnden
I socialnämnden har Margarethe Müntzing varit 
ordinarie ledamot för Feministiskt initiativ, 
och Fredrik Öster, Inga Dahlati och Hanna 
Dahl har alternerat som ersättare. Feministiskt 
initiativ har lämnat en rad reservationer och 
protokollsanteckningar under mandatperioden. 

Bland annat har våra ledamöter reserverat sig mot 
höjda taxor och avgifter, ett införande av Lag om 
valfrihetssystem (LOV) i hemtjänst och delegerad 
hemsjukvård samt ett stimulansbidrag för att 
förbereda och utveckla detta valfrihetssystem, 
konkurrensutsättning i verksamheter Vård och 
Omsorg (VoO) och Lagen om stöd och service 
(LSS). 

En annan reservation gällde ett förslag om 
anställningsstopp som drabbar personal inom 
hemtjänst och äldreomsorg som redan går på 
knäna.

Feministiskt initiativ motsatte sig även 
nedläggningen av Oasen, en verksamhet 
dit personer med missbruk, i kris eller med 
psykosociala problem kunnat vända sig anonymt 
utan att bli registrerade hos socialtjänsten. Trots 
reservationer, protester, insändare och aktivt 
deltagande i debatter, har verksamheten dock 
lagts ner.

Under våren 2014 har majoriteten påbörjat en 
utförsäljning av personliga assistenter, vilket 
Feministiskt initiativ är emot. Detta leder till 
att de assistentberättigade, som är helt beroende 
av assistenter med stor kunskap om deras 
funktionsnedsättning, får börja om och lära 
upp helt nya assistenter. Majoriteten har inte 
tagit någon hänsyn till eller kommunicerat med 
brukarna, som blir av med hela sin trygghet.

Fredrik Öster och Elisabet Åslund, ordinarie och 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Margarethe Müntzing, ordinarie i socialnämnden.
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Kultur- och fritidsnämnden
Charlotte Elm Ravn var ordinarie ledamot i 
kultur- och fritidsnämnden 2011-2013. Camilla 
Backman var då ersättare, men har under 2014 
varit ordinarie med Matilda Pyk som ersättare.

Feministiskt initiativ tog plats i kultur- och 
fritidsnämnden med ambitionen om att 
förbättra och förenkla villkoren för kommunens 
kulturarbetare, för att skapa ett rikare och mer 
tillgängligt kulturutbud för alla. Simrishamn 
kallar sig gärna en kulturkommun, men kulturen 
kommer långt ner på prioriteringslistan när det 
gäller majoritetspolitikernas resursfördelning. 
Kulturlivet i Simrishamn drivs i stort sett helt 
av ideella föreningar och privata aktörer och 
villkoren för dessa har dessutom försämrats. 
Feministiskt initiativ har på alla sätt försökt att 
stoppa den negativa utvecklingen.

Detta har bland annat hänt: Den tidigare enda 
kommunalt drivna teater- och biografscenen 
Grand drivs numera privat, upprustad men med 
högre taxor för ideella dans- och teaterföreningar. 
Denna övergång skedde redan innan 
mandatperioden började, men Feministiskt 
initiativ har tydliggjort vad övergången inneburit 
för de barn- och ungdomsföreningar (där 
majoriteten av medlemmarna är flickor) som 
man säger sig vilja prioritera.

Kommunens konsthall Galleri Valfisken 
stängdes under förra mandatperioden. 
Majoritetspolitikerna har visserligen öppnat 
den igen, men nu helt utan budget. Konstnärer 
ombeds att ställa ut utan ersättning och praktisk 
hjälp med hängning, passning och vernissage, 
men med krav på meriter och mantalsskrivning 
i kommunen. 

Galleriet används även av ideella föreningar, som 
konstnärerna dessutom måste ta hänsyn till vad 
gäller tidsperioder och utformning av utställningar. 
Detta har lett till en mycket marginaliserad 
utställningsverksamhet. Feministiskt initiativ 
krävde – utan att få gehör – en intendent och 
att MU-avtalet skulle följas (medverkans- och 
utställningsersättning). Alternativt att galleriet 
omvandlades till ett medborgarrum för kultur, 
det vill säga en gratis plats för alla kommunens 
invånare att utöva kultur på olika sätt i, och 
att en konsthall upprättades i en ny lokal. 
Majoriteten lade däremot fram ett förslag på ett 
hällristningscentrum, vilket Feministiskt initiativ 
stöttade som en del av nödvändigheten med ett 
nytt magasin för Österlens museums samlingar. 
Feministiskt initiativ såg en spännande möjlighet 
att skapa ett rum för nutidskonst i förbindelse med 
kulturhistorien och lade fram ett tillägg om att 
plats även skulle beredas för nutida kulturuttryck. 

Tyvärr fick nämndens majoritetspolitiker 
till sist inte igenom hällristningscentrumet 
överhuvudtaget hos sina partikamrater i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Kulturhuset Valfisken, Simrishamn.

Charlotte Elm Ravn och Camilla Backman.
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Däremot har de drivit igenom att en ny 
gymnasieskola ska trängas in i kulturhuset 
Valfisken, vilket innebär att konstnärerna och 
det ideella kulturlivet framöver även ska dela 
galleriet med gymnasieskolans scenkonstlinje. 
Detta har inneburit att Feministiskt initiativ nu 
har fått igenom att en utredning ska göras för att 
undersöka möjligheterna till en ny konsthall.

Den andra stora utmaningen har varit att 
försöka rädda filialbiblioteken ute i byarna. 
Feministiskt initiativ motsatte sig naturligtvis 
nedläggningen av samtliga filialbibliotek som 
majoriteten katastrofalt nog till slut fick igenom. 
Den könsuppdelade statistik, som Feministiskt 
initiativ drivit fram, visar på att majoriteten av de 
som lånar böcker är kvinnor.

Förutom dessa stora frågor har Feministiskt 
initiativ bland annat sett till att förenkla 
bidragsreglerna och fört in målformuleringar 
som ska förhindra diskriminering på grund av 
kön, sexualitet, etnicitet och funktionalitet. 
Feministiskt initiativ har ifrågasatt och skapat 
debatt, samt om och om igen pekat på vikten av 
konsekvensanalyser och dialog med medborgarna. 
Men kulturen har trängts ut ur kulturhuset och 
alla filialbibliotek har lagts ner. Samtidigt har det 
investerats i en ny konstgräsplan för fotboll.

Samhällsbyggnadsnämnden
Carina Bredberg var inledningsvis ordinarie 
ledamot för Feministiskt initiativ i 

samhällsbyggnadsnämnden och Jacques Öhlund 
var hennes ersättare. Efter ungefär ett år gick 
Jacques Öhlund in på ordinarie plats och Ingmarie 
Jacobsen kom in som ersättare. Våra ledamöter 
i samhällsbyggnadsnämnden har bland annat 
bidragit till att man började diskutera tydligare 
mål för nämnden, då det tidigare inte funnits 
några direkta mål. 

När samhällsbyggnadsnämnden år 2012 skulle ta 
beslut kring internkontrollen, lade Feministiskt 
initiativ fram ett förslag på hur den kunde 
förbättras. Nämnden beslöt dock att det var av 
största vikt att klubba igenom internkontrollen 
och att beakta Feministiskt initiativs förslag i 
arbetet med nästkommande års internkontroll 
istället. I protokollet från mötet finns följande 
protokollsanteckning från Feministiskt initiativ: 

För att genomföra och säkerställa en god 
internkontroll är det nödvändigt att nämnden 
har dokumenterade uppgifter och goda kunskaper 
om bland annat CEMR-deklarationen*, så att 
inte internkontrollen enbart kopplas samman med 
olika former av ekonomiska uppföljningar. Därför 
har Feministiskt initiativ tagit fram ett förslag 
till internkontroll med fokus på just ovan nämnd 
dokumentation.
* En Europeisk deklaration för jämställdhet 
mellan kvinnor och män på lokal och regional 
nivå.

Feministiskt initiativ har fått igenom en motion 
gällande ett bostadsförsörjningsprogram som 
ska tas fram som ett tillägg till översiktsplanen. 
I arbetet med detta program ska jämställdhet 
inbegripas i enlighet med CEMR-deklarationen, 
som kommunen undertecknat. Likaså ska 
könsuppdelad statistik få en central roll 
under arbetet, allt för att skapa ett jämställt 
bostadsförsörjningsprogram.

Feministiskt initiativ har också reserverat sig mot 
beslutet om att inte anta Miljöpartiets motion som 
syftade till att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i 
samarbete med grannkommuner och företrädare 

Ingmarie Jacobsen och Jacques Öhlund, 
samhällsbyggnadsnämnden.
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för företagande och bevarandeintressen 
påbörja arbetet med att få Österlen utsett till 
biosfärområde.

Feministiskt initiativ reserverade sig även mot ett 
beslut om att höja VA-taxan (vatten och avlopp), 
då våra ledamöter ansåg höjningen vara för låg. 
Utbyggnadstakten är väldigt låg, Simrishamns 
invånare dricker i många fall otjänligt vatten, 
eller vatten med anmärkning. Feministiskt 
initiativ reserverade sig mot VA-taxan också 
för att ledamöterna inte fått underlaget förrän 
mindre än 12 timmar innan nämndsmötet, vilket 
är alldeles för kort tid för nämndens ledamöter 
att läsa in sig på helt nya taxor. 

Feministiskt initiativs motion om att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
uppdatera kommunens energiplan, tillstyrktes av 
nämnden.

I samband med en hastighetsöversyn för 
gatorna i Skillinge godkändes följande 
protokollsanteckningar från Feministiskt initiativ:

Planen måste kompletteras:
- tillägga att hastigheter ska kopplas till nödvändigt 
ögonkontakter mellan bilister, cyklister och gående. 
Detta innebär skyltning och kommunikation på 
mötet bland annat.

- Tillgänglighetsfrågor: tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning måste beaktas, till 
exempel genom förbättrade trottoarer längs gatan 
till Skillinge skola.

Feministiskt initiativ har i en motion angående 
en effektivare fastighetsförvaltning yrkat:

- att kommunen bildar en gemensam fastighetspool 
för kommunens samtliga fastigheter.

- att verksamheten blir heltäckande: köp-, sälj-, 
uthyrnings-, underhåll-, ombyggnadsverksamheterna 
ska ligga i en och samma avdelning.

I protokollsanteckningarna av godkännande 
av översiktsplanen för 2013 har Feministiskt 
initiativ skrivit:

Översiktsplanens arbete är inte redovisad och det är 
mycket märkligt att man kan säga att ”det är svårt 
att definiera genusperspektiv inom markfrågor” 
utan förklaring. Feministiskt initiativs ledamöter 
föreslog att använda sig av checklistor för att 
nå målet, till exempel de som Länsstyrelsen i 
Halland, SKL och Boverket har tagit fram.

Vidare så påminner Feministiskt initiativ om 
medborgardialogen så fort det ges tillfälle, liksom 
den årliga träffen med ungdomsrådet, som 
uteblivit och skjutits upp.

Myndighetsnämnden
Göran Göransson från Feministiskt initiativ har 
varit ersättare i myndighetsnämnden och gått in 
som ordinarie ledamot när miljöpartisten Thomas 
Hansson varit förhindrad att närvara. Förmötena 
har det sista året har varit mellan Feministiskt 
initiativ och Miljöpartiet, efter brytningen med 
Socialdemokraterna. Görans insats som ersättare/
ledamot har inneburit ett antal reservationer 
tillsammans med Socialdemokraterna. För övrigt 
har många beslut i bygglovsärenden skett i 
samförstånd med majoriteten.

Göran Göransson, myndighetsnämnden.

http://korta.nu/l0jzi
http://korta.nu/l0jzi
http://jamstall.nu/wp-content/uploads/2014/01/Checklista-for-jamstalldhetsanalys-fortroendevalda-2.pdf
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2006/jamna_steg_uppl_2.pdf
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Styrelsen för Simrishamns 
bostäder AB
Gudrun Schyman har under hela mandatperioden 
varit ordinarie ledamot i styrelsen för Simrishamns 
bostäder AB (SIMBO). Mycket av arbetet har 
handlat om att driva fram en planering för fortsatt 
byggande av fler hyreslägenheter. En av de första 
frågorna var att få styrelsen att ställa sig bakom 
en begäran om en bostadsförsörjningsplan från 
ägaren, dvs kommunen. Passivitet hos ägaren har 
varit ett återkommande problem. Att försvara 
allmännyttan (det som finns kvar i lagen) har 
varit en prioriterad fråga liksom att få bindande 
skrivningar om jämställdhet och frihet från 
diskriminering i bolagets samtliga policy och 
måldokument.

Styrelsen för Simrishamns 
industrifastigheter AB
Jacques Öhlund har suttit som ersättare i 
Simrishamns industrifastigheter AB (SIFAB) och 
har där varit en aktiv frågeställare och påtryckare.

Jacques Öhlund: ”Flera samtal med Kent Zerath, 
före detta VD i SIFAB, om en mer effektiv 
fastighetsförvaltning resulterade i en motion till 
kommunfullmäktige i juni 2012. Den kommer 
nu upp i kommunfullmäktige igen, efter två 
års haltande. Vår medverkan har alltid varit 
målinriktad och strategisk, även om mycket 
tröghet består i beslutsprocesserna. Jag hänvisar 
här till alla turer i samhällsbyggnadsnämnden, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
Motionen har vid varje beslutstagande fått 
avslag. MEN! Det händer saker som möter våra 
problemformuleringar om fastighetsförvaltning. 
Det finns nu förslag på kommunefullmäktigenivå 
att ta ett helhetsgrepp om fastighetsförvaltningen 
med en bättre behovsanalys (efter valet?). Vi i 
Feministiskt initiativ har ställt följande krav:

• Bostadsförsörjning kopplas närmare till 
förvaltning av skolor och fritidsanläggningar.

• Omflyttningar, ombyggnader, brukar-

anpassningar, underhåll av fastigheter och 
energiplanering blir centraliserad till en 
fastighetskoncern med bättre överblick, kontroll 
och större rationalisering. Behovsanalyserna ska 
alltid backas mot våra jämställdhetsmål. (Vi har 
en bra referens med CEMR-deklarationen för 
jämställdhet på lokal nivå att luta oss mot.)

• Hyressättningar kan bättre styras enligt 
fastigheternas ändamål: allmännyttiga krav och 
marknadsmässiga mål.

• Helhetsgreppet innebär att näringslivs-
incitament, bostadsförsörjning och serviceutbud 
administreras från en enda pool som blir en 
viktig ’verktygslåda’ som kommunen styr 
över och därmed får större kontroll av både 
fastighetsetablering som förvaltning.

Vår inställning har alltid varit inkluderande för 
alla typer av fastighetsförvaltningar för att koppla 
ihop arbetsmarknads- och bostadsförsörjning. 
Frågan om kompetensförsörjning och utbildning 
är en central fråga som ännu inte fått några 
konkreta svar. Ett bra exempel på ett aktivt 
agerande i SIFAB och i kommunen är när vi 
lyckades att få kommunen och SIFAB att säga 
ja till inköp av Lyckeby Constructions tomt på 
Skansen (för kommande hyresbostadsprojekt 
nära Simrishamns tågstation). Lyckeby som 
tillverkar klister och fogmassor flyttar till Perlite 
Concrete på Fabriksgatan i Simrishamn. Lyckeby 
stannar då i Simrishamn. Jättekul!

Vi har aktivt medverkat i näringslivsfrågor och 
konstaterat hur otillfredsställande problemen 
angående arbete/bostad/skola i sin helhet 
hanteras i kommunen. Ännu har inget 
bostadsförsörjningsprogram lagts fram med bland 
annat fokus på ungdomar och ensamstående 
mödrar. Det ska göras under varje mandatperiod! 
För att få fart på den demokratiska processen 
önskar vi att en arbetsmarknadsnämnd skapas 
efter valet (det finns ett bra exempel på detta i 
Trelleborg).”
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Motioner, interpellationer, 
remissvar, frågor och förslag
Under mandatperioden har en rad motioner, 
interpellationer, remissvar samt frågor och förslag 
lämnats in från Feministiskt initiativ.

Motioner (skriftligt förslag från en eller 
fler ledamöter)

Uppdatering av kommunens energiplan 
(feb 2011)
Att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag 
att uppdatera kommunens energiplan och ge 
kommunfullmäktige underlag för ett beslut 
om en tydlig energipolitisk målsättning.
Kommentar: Samhällsbyggnadsnämnden 
tillstyrkte motionen.

Inrättandet av ett Jämställdhetsråd och 
anställning av en Jämställdhetsstrateg 
(mars 2011, tillsammans med Socialdemo-
kraterna och Vänsterpartiet)
Kommentar: Kommunstyrelsen 
återremitterade ärendet med uppdrag till 
kommundirektören att redovisa förslag om hur 
SKL:s utvecklingsmedel bäst kunde användas 
för att uppnå syftet med motionens förslag.

Bostadsförsörjningsprogram - byggande 
boende och en väl fungerande 
bostadsmarknad är centrum för en regions 
långsiktiga utveckling (mars 2011)
Att ett bostadsförsörjningsprogram, som 
ett tillägg till översiktsplanen, tas fram. Att 
arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet 
inbegriper jämställdhet i enlighet med 
Europeiska deklarationen för jämställdhet 
mellan kvinnor och män (CEMR) som 
Simrishamns kommun skrivit under. Att 
könsuppdelad statistik får en central roll under 
arbetet.
Kommentar: Bifall.

Rätten till heltid ett måste för en modern 
arbetsgivare  (mars 2011)
Att anställda i Simrishamns kommun ska 
erbjudas heltid, med deltid som en möjlighet.
Kommentar: Bifall.

 

Angående omställningen av fiskenäringen i 
Simrishamn (maj 2011)
Att kommunstyrelsen snarast får i uppdrag 
att ta fram en fiskenäringsplan som 
ger fullmäktige underlag för en tydlig 
fiskenäringsstrategi och att Sydkustens 
Fiskeområde får klara förslag till åtgärder.
Kommentar: Den 24 februari 2014 skickade 
Fi:s ledamot i kommunfullmäktige Jacques 
Öhlund en skrivelse till kommunstyrelsen som 
underströk att Simrishamn har ett brådskande 
behov av en strategisk plan för att bemöta 
en orolig utveckling av fiskenäringen. Vi har 
väntat i tre år på att få motionen besvarad! 
Situationen i Östersjön är sådan att torskfisket 
måste minskas (slutsats i en rapport från 
Internationella Havsforskningsrådet, ICES). 
Det innebär att det kustnära fisket står inför en 
stor utmaning i omställningen av fiskenäringen 
för att jobb ska behållas. Nya jobb kan skapas 
i ett läge då det behövs nya kopplingar mellan 
fisket, fiskeberedning, hantering av fiskrens 
(biogas), konsumenterna och nya utbildningar 
som bör startas med likabehandling av 
ungdomar och äldre oavsett kön, etnicitet, 
funktionsnedsättning. Målet är att uppvärdera 
Österlens fisk. Det är möjligt men det fattas 
den politiska viljan inom majoriteten!

Angående könsuppdelad statistik över 
fördelningen av kultur- och fritidsnämndens 
resurser (mars 2011)
Kommentar: Bifall. Relevanta områden för 
könsuppdelad statistik togs under våren 2012 
fram av samtliga förvaltningar.
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Öppen demokratiprocess för 
föräldraföreningar och föräldrar (juni 2012)
Att verka för ett ökat inflytande för 
föräldraföreningar och föräldrar med 
barn i grundskolan genom att barn- och 
utbildningsnämnden en gång per år bjuder in 
till ett öppet möte där tjänstemän och föräldrar 
och representanter från föräldraföreningar kan 
lyssna på varandras synpunkter och förklara 
sina olika ställningstaganden.
Kommentar: Barn- och utbildningsnämnden 
föreslog kommunfullmäktige att avslå 
motionen då beslut i frågan ligger hos barn- 
och utbildningsnämnd respektive rektor.

Effektivare fastighetsförvaltning (juni 2012)

Interpellationer (fråga som ställs i 
kommunfullmäktige till ordförande i 
nämnd eller styrelse för skiftligt svar)

Angående registrerade föreningars möjlighet 
att utnyttja lokalerna, inklusive salongen, 
på Grand, Simrishamn (Kultur- och 
fritidsnämnden, nov 2011)

Angående nedläggningen av verksamheten vid 
Oasen (Socialnämnden, nov 2011)

 

Angående tillgänglighet (kommunfullmäktige, 
nov 2011)

 
Arbetsmarknadsfrågor (mars 2012)

Jämställdhetskrav vid upphandling (september 
2012)

Remissvar (synpunkter på en motion, ett 
förslag eller en utredning)

Angående jämställdhetsplanen (2011)
Angående vindkraft (2011)
Angående visionsarbetet (2011)
Angående bildandet av Destination Ystad-
Österlen AB (maj 2012)

Frågor (fråga i kommunfullmäktige till 
ordförande i nämnd eller styrelse för 
muntligt svar)

Egen el på gården för Mandelmanns (till 
kommunstyrelsens ordförande, januari 2012)
Destinationsbolaget (till kommunstyrelsens 
ordförande, april 2012)
Byskoleverksamhet (till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande, mars 2012)
Var ska besluten om skolornas organisering 
fattas? (till kommunstyrelsens ordförande, 
mars 2012)

 

Förslag

Förslag till kultur- och fritidsnämnden hur en 
konstnärlig verksamhet kan ta plats i Galleri 
Valfisken (maj 2011)
Feministiskt initiativ har också arbetat 
aktivt för att få till ett samarbete kring 
kvinnors företagande och det resulterade i 
ett heldagsprogram under 2013, med syftet 
att belysa kvinnors situation som företagare. 
Feministiskt initiativ kom dock inte att stå som 
medarrangörer, eftersom kommunstyrelsen 
stoppade detta och istället kom nätverket 
Qlara och NyföretagarCentrum att stå som 
arrangörer. Feministiskt initiativ höll i ett 
mycket lyckat program med möten mellan nya 
och gamla näringar. Bonde mötte glasbrukare, 
fiskare mötte vandrarhemsföreståndare osv.
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FÖRENINGEN
Föreningens medlemsantal har ökat stadigt i 
våra medlemskommuner Simrishamn, Tomelilla, 
Ystad och Sjöbo från sex medlemmar 2010 till 
161 medlemmar i skrivande stund (juli 2014).

2010 28 medlemmar
2011 48 medlemmar
2012 42 medlemmar
2013 68 medlemmar
2014 161 medlemmar

Under 2013 bildades även en aktivistgrupp, 
Fenomenala feminister, med unga feminister från 
Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla.

Aktiviteter och arrangemang
Feministiskt initiativ värnar om folkbildningen 
och har de senaste åren kontinuerligt arrangerat 
evenemang på olika teman, ofta i samarbete med 
andra organisationer. Här är några exempel:
 
Ses i baren
Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i 
Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN) framförde 
sin föreställning Ses i baren på Teaterhallen i 
Tomelilla (2010). 

Rasist eller bara rädd?
Föreläsning med Alexander Bengtsson från 
stiftelsen EXPO på Grand i Simrishamn.

Alexander var även på Kastanjeskolan i Tomelilla 
samma dag och föreläste för högstadiet (februari 
2011).

Feminist vad då? Hallå! 
Föreläsning med Gudrun Schyman på Tomelilla 
Konsthall (mars 2011).
 
FeminismAntirasism = sant
Seminarium med Alexander Bengtsson från 
stiftelsen EXPO och Gudrun Schyman på 
Biografteatern Scala i Ystad (maj 2011).
  
Vad är jämställdhet i en kommun?
Föreläsning med jämställdhetskonsulten Anna 
Jutterdal i Rådhuset i Simrishamn (maj 2011).

Manifestation
Manifestation mot mäns våld mot kvinnor på 
Stortorget i Simrishamn (november 2011).

Fenomenala feminister från Simrishamn, Sjöbo och 
Tomelilla.

Manifestation mot mäns våld mot kvinnor.
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Workshop
Budgetworkshops om kommunal ekonomi och 
genderbudgeting under ledning av Ulrika Eklund 
(december 2011 och januari 2012).

Studiecirkel
Studiecirkel i samarbete med ABF i Simrishamn 
som utgick från boken Feminism av Lena Gemzöe 
(oktober 2011 till maj 2012)

Vad är egentligen QUEER?
Öppet soffsamtal på biblioteket i Simrishamn 
med Alexander Chamberland, Sofie Thorild och 
Gudrun Schyman (februari 2012).

Vintermys
Gudrun Schyman läste barnböcker på biblioteket 
i Simrishamn (februari 2012).

Att gå på gatan: Ett samtal om stads-
planering och genusperspektiv
Kulturgeografen Marre Ahlsén föreläste. Sontag i 
Hammenhög (mars 2012).

Sjukt mycket genus
Heleneholms systerskapskör. Kortfilmer 
”Utan kön, inget stön” av Anna Sundström, 
”Don’t Mention the Music” av Magdalena 
Dziurlikowska och ”Work in Progress” med Katja 
Wik. Monologen ”Feminismens moral” framförd 
av Annika Elmqvist. Folkhemmet i Östra Hoby 
(mars 2012).
 
Feminism utan gränser
Gudrun Schyman och Sissela Nordling Blanco 
samtalade om normer och maktmönster som 
påverkar våra liv. Helene Granqvist ledde samtalet. 
Kafé Helsa På i Ystad (april 2012).
 
Föreläsning
Föreläsning med Vanja Hermele, genusvetare, 
i samarbete med Österlenskolan för konst och 
design och Simrishamns riksteaterförening 
(september 2013).

Vad är egentligen QUEER?

Alexander Chamberland

Naomi Gruszka 

Sofie Thorild

Gudrun Schyman

Öppet soffsamtal

Onsdag 22 februari klockan 19.00
Biblioteket i Simrishamn
Samtalsledare Julia Falkman
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Samtal pågår
I samarbete med Svenska Kyrkan och Borrby 
Bokby har Feministiskt initiativ Österlen 
upprepade gånger arrangerat Samtal pågår, ett 
samtal mellan Gudrun Schyman och prästen 
Jonas Ahlner på teman som Kärlek, äktenskap 
och skilsmässa, Demokrati, Hållbarhet, Makten 
att kunna styra ”sanningen” – media som 
verklighetsförmedlare, ”En bättre framtid” – vad 
betyder det nuförtiden?, Lojal, neutral eller i 
union – hur skapar man personligt engagemang 
samtidigt som man är en del av en grupp?, ”Vi 
och dom”, svenskhet och solidaritet, Makt – vad 
gör makt med oss människor?

Fika med Fi
Feministiskt initiativ bestämde tidigt att vi skulle 
besöka flertalet av byarna i Simrishamns kommun 
och la upp ett schema för den byabesökskampanj, 
som kom att kallas för Fika med Fi. Vi har bjudit 
på fika, mingel, en presentation av partiets 
ledamöter, demokratisk dialog, frågestund och 
ibland någon slags underhållning i 13 byar i 

Simrishamn kommun: 
S:t Olof, Medborgarhuset
Östra Vemmerlöv, KIN:s bageri
Borrby, Kulturgjuteriet
Vitaby, Medborgarhuset
Simris, Galleri Thomas Wallner
Gärsnäs, Norrmans konditori
Baskemölla, Tjörnedalagården, ÖSKG
Kivik, Kiviks Lilla Råa
Östra Tommarp, Skånefrö
Rörum, Gunilla Mann
Gladsax, Medborgarhuset
Skillinge, Skillinge Emalj
Hammenhög, Sontag

Kiviks marknad 
Feministiskt initiativ Österlen och Feministiskt 
intiativ Skåne har varje år ett eget stånd på 
Kiviks marknad i juli månad med försäljning av 
bullar, lotteri, politisk dialog och utdelning av 
informationsmaterial.
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PRESS OCH MEDIA
Feministiskt initiativ Österlen har under de 
senaste åren omnämnts i en mängd nyhetsartiklar 
och inslag, bland annat i Ystads Allehanda, 
Österlenmagasinet, Sydnytt, TV4 Nyheterna, 
Sydsvenskan, Feministiskt Perspektiv, Malmö/
Skåne Fria och Göteborgsposten.
 
Medlemmar i Feministiskt initiativ Österlen har 
under åren skrivit upp emot 100 debattartiklar i 
Ystads Allehanda.
 
Feministiskt initiativs representanter i Simris-
hamns kommun har regelbundet publicerat 
skriftliga rapporter från nämnds- och styrelse-
möten samt studie- och verksamhetsbesök på vår 
egen hemsida. (http://fiosterlen.wordpress.com/)

Feministiskt initiativ Österlen har också bjudit in 
till egna pressträffar vid ett flertal tillfällen.

POSITIVA EFFEKTER

Rätten till heltid för kommunalt anställda
Könsuppdelad statistik i fler kommunala 
verksamheter har införts
Ordentlig jämställdhetsplan i kommunen
En demokratigrupp har tillsatts i kommunen
Ökat politisk intresse bland invånarna
Ökad medborgardialog
En aktivare debatt med ett bättre debattklimat 
i både kommunfullmäktige och nämnder
Jämställdhetsfrågan har lyfts inom alla politiska 
områden
Öppen dialog med byborna (Fika med Fi i 
samtliga orter)
Invånarna har fått ökad insyn i det politiska 
livet genom Feministiskt initiativs rapporter 
från varje nämndsmöte
Folkbildning med ökat antal studiecirklar, 
föreläsningar, semiarier, workshops med mera 
i kommunen

Feministiskt initiativ har uppenbarligen uppfattats 
som en frisk fläkt i den kommunala politiken av 
många i Simrishamn, med möjligheter att röra 
om i grytan och att sätta gubbarna på plats!
 
I den omfattande verksamheten under de 
fyra senaste åren, på både parlamentariska 
och utomparlamentariska arenor, lyser 
demokratiambitionen starkt. Att upprätta forum 
för demokratiska dialoger och medborgerliga 
samtal går som en röd tråd genom alla aktiviteter.
 

Feministiskt initiativs aktiva medverkan i det 
direkta kommunalpolitiska arbetet har burit frukt. 
I kommunfullmäktige har jämställdhetsfrågorna 
fått en belysning som tidigare totalt saknats och i 
nämnderna gör Feministiskt initiativs ledamöter 
skillnad genom att konsekvent lyfta frågor som 
har bäring på demokrati, mänskliga rättigheter, 
jämställdhet, hållbarhet och antidiskriminering. 
Tidigare tomma ord har klätts i nya politiska 
målformuleringar. Det kommer att ta tid innan 
all politik på ett självklart sätt genomsyras av 
genusperspektiv men det går framåt. Vi ska inte 
ta åt oss hela äran för detta, men vi har satt tunga 
patriarkala stenar i rullning.
 
Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 
har varit kreativa och konstruktiva i arbetet med 
att formulera mål för verksamheterna och envist 
hävdat att det är de politiska målen som ska styra 
verksamheterna, inte pengarna.

 

Fika med Fi i S:t Olof.

http://fiosterlen.wordpress.com
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Samma resonemang ligger till grund för 
de budgetar som Feministiskt initiativ har 
presenterat. Politiken ska styra, inte pengarna, 
dvs. det är medborgarnas röster som ska höras 
i utformningen av kommunens samtid och 
framtid. Olika medlemmars engagemang i frågor 
också utanför den regelrätta partipolitiken (kultur, 
skola, flyktingar, m.m.) har gett Feministiskt 
initiativ en folklig förankring som i sin tur har 
lagt grunden för ökat förtroende för vår politiska 
kapacitet.

 

De gångna fyra åren har präglats av en hög 
aktivitet. Feministiskt initiativs medlemmar 
och representanter har varit aktiva och starkt 
engagerade i samtliga diskussioner som rör 
kommunen: kring skolorna, på föräldramöten, 
i visionsarbetet, i arbetet med att färdigställa 
en översiktsplan, på medborgarmöten, på 
opinionsmöten och mot en nedläggning av 
biblioteksfilialerna.

Där Feministiskt initiativ funnits har det blivit 
diskussion och debatt. En klar vitalisering av 
demokratin och ett viktigt steg på vägen att 
bryta den politiska tystnadskultur som vi har 
mött. Fullmäktigemötena har blivit mer debatt- 
och diskussionsfyllda och antalet personer från 
allmänheten (som vill lyssna) har ökat.
 
Feministiskt initiativs inträde på den 
kommunalpolitiska arenan har följts med intresse 

långt utanför kommungränsen i både nationell 
och internationell media.
 
Genom Feministiskt initiativs systematiska 
utåtriktade arbete med bl. a. föreläsningar och 
seminarier, byabesökskampanjen Fika med Fi och 
en levande hemsida vinner Feministiskt initiativ 
allt större förtroende bland medborgarna, 
vilket också syns i det ständigt växande antal 
medlemmar.

Maud Eduards, professor i statsvetenskap vid 
Stockholms universitet, har sedan 2012 studerat
Feministiskt initiativ som kommunalpolitisk 
aktör i Simrishamn i ett forskningsprojekt som 
finansieras av Vetenskapsrådet, Critical Studies on 
Gender Equality - Theorising Politics and Practice.

UTVÄRDERING
Drygt ett år efter att Feministiskt initiativ börjat 
arbeta kommunpolitiskt i Simrishamns kommun 
samlades Feministiskt initiativ Österlens styrelse 
och våra samtliga kommunala ledamöter för att 
utvärdera vårt första år. Utifrån anteckningarna 
från denna utvärdering skrev Gudrun Schyman 
en sammanfattning som beskrev en del av det 
motstånd vi hade mött som nytt parti och som 
feminister. Denna sammanfattning (se nedan) 
återger också några av våra ledamöters erfarenheter 
och reflektioner från det första året.

Gruppmöte på Furuboda folkhögskola.

Panelsamtal med våra ledamöter på Förfest med Fi 
- ett år innan valet, september 2013.
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2012-03-01 
 
 
 
 
Ett år efter valet – att för ett ögonblick se insidan utifrån. 
 
– Det första intrycket var att det var extremt strukturerat, inget dödsnack, väldigt effektivt och 
ändamålsenligt. Men det visade sig att det snarare handlade om att det mesta var uppgjort i 
förhand. 
– Det mest slående är tystnaden. Kommunens enda direktvalda politiska arena saknar politisk 
debatt. Kommunalrådet och oppositionsrådet håller i taktpinnen och i övrigt är det ett ytterst 
fåtal ledamöter som överhuvudtaget yttrar sig. 
– Vårt förhållningssätt har varit att det är här debatten ska vara, det är här medborgarna ska 
kunna höra hur de personer de röstat på diskuterar, det är här ansvaret ska utkrävas, det är 
här demokratin ska visa upp sig.  
– Man måste vara envis. Men en del av mig mår illa av denna omoderna struktur när vi 
egentligen har rätt avancerade nutida sätt att kommunicera på. Att ingå i detta föråldrade 
sammanhang känns faktiskt pinsamt för mig. 
 
Det här är citat från helt nya kommunpolitiker, ett år efter valet. Det är inte tänkt som någon 
nidbild. Det är tänkt som ett underlag för en seriös diskussion om kommunpolitikens vilja och 
villkor. 
 
I valet 2010 var det första gången i Sveriges historia som ett ideologiskt självständigt 
feministiskt parti tog plats i kommunpolitiken. Feministiskt initiativ fick 8,93 procent av 
rösterna i Simrishamns kommun och blev i och med det kommunens tredje största parti med 
representanter i så gott som samtliga kommunala styrelser och nämnder. 
 
Det här väcker intressanta frågor som kan vara spännande för fler, särskilt i perspektiv av att 
kommunpolitiken generellt präglas av hög medelålder, en majoritet män i maktcentra och lågt 
medborgarintresse för kommunala uppdrag. Den närmast perversa mediala fixeringen vid 
riks(dags)politiken försvagar kommunpolitiken, trots att det är just på den kommunala nivån 
som demokratin ska bli verklighet och vardag.  
 
Att lokalisera makten 
 
Sanningen är den att riksdagen de senaste decennierna har avlövats på makt – den har 
antingen flyttat till Bryssel (EU) eller ut till kommunerna. Kommunalskatten t.ex. är betydligt 
mer kännbar för de flesta än den statliga skatten. Skoldebatten, den ideologiska, förs i 
riksdagen men det är kommunen som har huvudansvaret. Kvaliteten på äldreomsorgen 
debatteras livligt i riksdagen men det är i kommunen den ska säkras. Jämställdhet och 
mänskliga rättigheter har särskilda debatter i riksdagen men det är i kommunens verksamheter 
som de vackra orden ska bli verklighet. Bara för att ta några exempel.  
 
I takt med att makten flyttat ut till kommunerna ställs allt större krav på kunskaper och 
beställarkompetens. Men samtidigt som makten har ökat har antalet förtroendevalda minskat. 
Kommunsammanslagningar, sammanslagningar av nämnder och en avsaknad av politiska 
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sekreterare gör att folkvalda fritidspolitiker förväntas besitta både egna utredningsresurser och 
ett stort mått av fackkunskaper för att klara sitt ansvarsområde. Saknas detta, vilket inte sällan 
är fallet, riskerar politiken att bli prisgiven åt förvaltningens tjänstemän/kvinnor. Personalen 
gör oftast ett fantastiskt arbete men helhetsperspektiv, långsiktighet och politiskt grundade 
ställningstaganden uteblir. Budgetmålen tar över. Förändring blir förvaltning. Kvar är 
kommunen som koncern. 
 
En talande tystnadskultur 
 
Den kommunalpolitiska arenan är central i en vital demokrati och det är en viktig uppgift att 
bryta upp den tystnadskultur som finns i många kommuner. Det finns ofta en föreställning om 
att man ska vara ”överens”, med följden att den som påtalar brister hos styrande majoriteter 
ses som ”förrädare” och som en ”svikare” som talar illa om kommunen. Om den typen av 
attityd dessutom sprider sig inom förvaltningarnas personal och verksamheter så stoppar den 
effektivt kreativa förändringsförslag. Resultatet blir ”tysta” arbetsplatser. 
 
För att bryta ointresset och föreställningen om att politik på kommunal nivå bara handlar om 
förvaltning, inte förändring, är det viktigt att analysera hur det fungerar. Och att tala öppet om 
det. När ett nytt parti träder in på den kommunalpolitiska arenan, med medlemmar som aldrig 
arbetat partipolitiskt tidigare, öppnas en unik möjlighet att för ett ögonblick se insidan utifrån.  
 
Vi har samtalat och sammanställt vår bild av hur vi bemötts som nytt parti med nya 
ledamöter. Hur har arbetet fungerat? Hur har våra frågor tagits emot? Hur har vår feministiska 
utgångspunkt uppfattats? Vi vill dela med oss av våra intryck. Vi tror att mycket av det vi 
upplevt är generella erfarenheter, särskilt i mindre kommuner. Vår förhoppning är att våra 
erfarenheter kan vara underlag för en vital diskussion om den kommunala demokratins 
ställning och villkor.   
 
Förändringslust möter förvaltarleda 
 
– Det tar tid att få en helhetsbild. Som det är nu finns inte utrymme för diskussioner om 
beslutet. 
– Det är oklara beslutsgångar. Den enda viljan är att hålla budgeten.  
– Det finns inga styrdokument och då sitter förvaltningschefen på hela makten och all 
information. Luddigt formulerade underlag skapar onödig frustration och frågor möts med en 
försvarsinställning, vilket gör att det bli svårt att få svar.  
– Det är väldigt mansdominerat. Man vill inte ha någon debatt och man vill inte motivera 
sina ställningstaganden. Det finns en stumhet och en brist på engagemang. En del verkar 
uppfatta F! som ett hot mot den invanda ordningen. Fler beslutsförslag blir nu ifrågasatta. 
Mötena blir nu längre. Allt går inte längre som på räls. 
– De som oftast säger något är F!. Från andra kan det komma inlägg på detaljnivå, för att 
man möjligen känner den det berör. Intrycket är att det finns en väldig trötthet som gränsar 
till leda. Man vill bli klar och gå hem. Den känsla som förmedlas är att inget går att 
förändra.  

 
Vad vi tillsammans sett är en rad brister som visar att arbetet fungerar så dåligt att nya 
politiker kan skrämmas bort, att det politiska systemet är självtillräckligt och exkluderande, 
samt att strukturerna föga förvånande är patriarkala. Situationen är lika allvarlig som ohållbar. 
Följden blir att människor inte får utlopp för sitt engagemang, att man upplever det som 
pinsamt att medverka på en så låg nivå, att man blir generad över bristen på sammanhang och 
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helhetssyn, att kritik och frågor uppfattas som hot, att man som ny blir mottagen med ett 
starkt ifrågasättande, att revirpinkande och blockpolitik faktiskt dödar demokratin. 
 
Frågor möts med en försvarsinställning - eller tystnad 
 
– Frågorna som vi ställer verkar upplevas som angrepp.  
– Det är en väldigt tyst nämnd. Det är mest vi som ställer frågor, då suckas det högt, och vi 
kan bli tillrättavisade och till och med uppläxade. Men det ändrar sig. Det känns inte lika 
laddat längre.  
 
– Mottagandet har varit bra men då och då kommer ett leende som signalerar att man kanske 
inte alltid blivit tagen på allvar.  
– Det är frustrerande att inte få någon omedelbar ”utdelning” på allt vårt engagemang men 
det finns hopp och en stor förändringspotential. Det finns definitivt mer öppningar för oss ju 
längre vi håller på. 
– Jag tycker det är en styrka att kunna reflektera och ändra åsikt. Det hierarkiska, partipiskan 
passar mig inte. Hade man haft högre i tak (i nämnderna) hade det säkert getts utrymme till 
positiv förändring. Det är viktigt att man orkar stå ut med allt detta, och det är jag inte säker 
på att jag gör.  
 
Olika ambitionsnivåer – eller kunskapsluckor 
 
– Vi har haft rätt höga ambitioner. Vi vill verkligen förändra saker och ting och få fram en 
fördjupad kunskap (i nämnden). Det är svårt att hantera motståndet (i nämnden) . Man blir 
rädd och irriterad på samma gång. Det är svårt att hantera känslan av att de andra (i 
nämnden) tycker att jag är jobbig. 
– Det tar lång tid att bli insatt och jag känner att jag vill veta vad jag pratar om. Det är 
väldigt svårt att få den tiden som yrkesarbetande fritidspolitiker. Att delta under sin egen 
ambitionsnivå känns inte bra.  
 
Svårt att lära gamla hundar debattera 
 
Vad vi sett är att kommunen som organisation, både den förvaltande delen och den politiska 
delen, och särskilt samspelet dem emellan, fungerar mycket, mycket sämre än vad de flesta 
hade föreställt sig. Kombinationen av brist på politiska mål, en fixering vid budget, en 
informell mansdominerad maktkoncentration med ett tillhörande paternalistiskt 
förhållningssätt till både politik, personal och medborgare, är problematisk.  
 
En nybliven kommunpolitiker, utan tidigare parlamentarisk erfarenhet, kan lätt känna sig 
dum. Man förstår tydligen inte allt det som alla andra, genom sitt tysta medgivande, ger 
uttryck för att förstå. Det skapar obehag. Ställer jag för många frågor blir jag obekväm i 
andras ögon. Fattar jag beslut utan att veta tillräckligt stannar obehaget kvar hos mig själv. 
Reaktionen kan bli att jag överhuvudtaget inte vill vara med i sammanhang som jag själv 
upplever som kunskapsmässigt torftiga och där jag inte får utrymme att verka i enlighet med 
min egen ambitionsnivå.  
 
Det politiska engagemang som ligger till grund för ett beslut om att kandidera till kommunen 
måste kunna få utlopp och all den tid som krävs av en fritidspolitiker måste upplevas som 
meningsfull. Få personer har sin tid för att ”sitta av” möten, även om det verkar vara vanligare 
högre upp i åldrarna, och med en klar övervikt inom gruppen män. 
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Det sitter i väggarna! 
 
Inte allt förstås. En hel del sitter i huvudena också. Framför allt möjligheterna till förändring. 
En enkel förändring vore just att byta lokal för fullmäktiges möten. Den domstolsliknande 
inredningen med en sittning som gör att alla tittar varandra i nacken och att åhörare varken ser 
eller hör, inbjuder inte direkt till vital debatt. 
 
Men viktigast av allt är att vi får en bred och öppen diskussion om hur vi vill att 
kommunpolitiken ska fungera. Hur ska dialogen se ut mellan medborgare och 
förtroendevalda? Var ska vi mötas och diskutera i ett generöst och öppet klimat? Hur ska 
kommunens kvinnor och män förvissa sig om att det finns politiker som företräder dem på ett 
representativt sätt? Hur ska fler medborgare engageras i det viktiga demokratibygge som den 
kommunalpolitiska arenan erbjuder? 
 
En bra början kan vara att Kommunfullmäktige tillsätter en ”fullmäktigeberedning”, dvs. en 
arbetsgrupp med någon från varje parti, som börjar nysta i frågorna och bjuder in till en 
allmän diskussion. 
 
Gudrun Schyman 
Ledamot i KS och KF för Feministiskt initiativ 
Simrishamns Kommun 
 
P.S. 
Det här är inte ett dokument att bli deprimerad över. Tvärtom – det ger oss möjligheter att 
kreativt föreslå förändringar. Våra erfarenheter är också att klimatet förändras under resans 
gång. Vi/F! får numera också uppmuntran för våra demokratiambitioner, också i nämnderna 
men särskilt från väljarna! Och – på kommunfullmäktigemötet i februari i år beslutade en 
majoritet, på F!:s initiativ, att tillsätta just en ”Demokratiberedning”! D.S. 
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Österlen

ÖSTERLEN
ovERgRouNd

www.fiosterlen.se
osterlen@feministisktinitiativ.se
FB: Feministiskt initiativ Österlen

Bli medlem i F! Österlen.
Du betalar minst 50 kr/år men får gärna betala mer! 
www.feministisktinitiativ.se/bli-medlem/ 
SMS? Skicka: fimedlem förnamn efternamn kommun epost till 72550 

ÖSTERLEN OVERGROUND
– MED BYARNA SOM BAS

• HÅLLBARHETSLINJEN
Simrishamns kommun ska vara ledande i arbetet 
för en omställning till ett hållbart jordbruk, 
använda förnyelsebara energikällor och säkerställa 
vattenförsörjningen. Vi ska öka vår andel av 
lokalproducerad, ekologisk och näringsriktig mat i
verksamheterna.

• KULTURLINJEN
Fi Österlen vill bygga ett kulturhus med plats för 
samtida konst och Simrishamns unika samlingar 
och kulturarv. Vi ökar anslagen för kommunens 
kultur- och föreningsliv. Vi ska återställa alla 
filialbibliotek.

• DEMOKRATILINJEN
Etablera byhus som plats för medborgardialog och 
möten. Öka insynen i kommunens arbete genom 
exempelvis transparent budgetarbete och möjliggör 
websändning av alla kommunfullmäktigemöten.

• JÄMSTÄLLDHETSLINJEN
Kommunen ska ha en jämställdhetsstrateg som 
arbetar långsiktigt med att uppfylla de nationella 
jämställdhetsmålen: nolltolerans mot mäns våld 
mot kvinnor, jämn representation, rättvisa löner 
och pensioner samt delat ansvar i föräldraskapet.

• UTBILDNINGSLINJEN
Bevara byskolorna – de är avgörande för en levande 
kommun. Vi ska etablera högskoleutbildningar och 
förlägga vuxenutbildning och SFI i kommunen.

• KOMMUNIKATIONSLINJEN
Cykelvägar ska byggas mellan alla byar. Alla 
hushåll ska ha tillgång till fibernät. Utveckla 
möjligheterna att åka kollektivt mellan byarna.

• OMSORGSSLINJEN
Äldreboenden ska vara flera mindre enheter 
och en del av byarnas gemenskap. Öka sociala 
investeringar för barn och unga. Etablera 
verksamhet för rådgivning och kvinnojour.

• ARBETSLINJEN
Kommunen som arbetsgivare ska korta arbetstiden 
från 40 till 35 timmars arbetsvecka, med slutmålet 
30 timmar. Utveckla Företagscentrum och satsa på 
kulturella och kreativa näringar.

• BOSTADSLINJEN
Öka och stimulera det visionära, nyskapande och 
ekologiska bostadsbyggandet. Vi ska garantera 
unga människor, ensamhushåll, ensamstående 
föräldrar och nyanlända rätt till en bra bostad till 
rimlig kostnad.

• SOLIDARITETSLINJEN
Utveckla flyktingmottagningen och strukturen för 
ett välfungerande integrationsarbete. Nolltolerans 
mot hemlöshet.

OCH NU DÅ...
Feministiskt initativ ställer på nytt upp i kommunvalet i Simrishamn 2014.
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