Till Fi Sundsvalls årsmöte 2017-02-23

Ingrids Motion 1

Motion angående att vårt program ska vara lätt att förstå
och kännas inkluderande

Jag föreslår att årsmötet beslutar
att på varje ställe som ordet ”intersektionellt” förekommer så finns det en hänvisning
till första sidans första stycke där begreppet är förklarat.
Motivering:
De flesta som läser den politiska plattformen kommer att hoppa hit och dit och kan ha
missat definitionen i början. Den som inte förstår ett ständigt återkommande ord kan
känna sig utestängd.

att vi rent allmänt ska sträva efter att använda ett språk som gör att de flesta
människor känner igen sig, ett inkluderande språk.
Motivering:
Människor ska känna sig hemma hos oss, känna igen sig och känna att vi är ett parti för
typ alla. I ett radioprogram i P1 i början av februari diskuterades Kristdemokraterna:
att de behövde bli bredare, för de klarade sig inte bara på sina kärnväljare – kanske har
KD och Fi ca 2,9 % ”kärnväljare. Vi är ett feministiskt parti, det framgår av namnet
liksom, men vi är absolut inte ett enfrågeparti, för vi berör alla områden för alla
människor. För att visa vår bredd bör vi medvetet undvika att framstå som en exklusiv
klubb för de ortodoxa. Det är härligt att få tillhöra en gemenskap i en klubb med eget
språk och egna symboler, men utåt måste vi också visa att vi ändå är ”vanliga”.

Ingrid Möller

Styrelsens svar
Styrelsen håller med om att det är viktigt att människor både förstår och känner igen
sig i FI Sundsvalls politik. Ordet intersektionellt beskrivs som motionären uppger
endast på första sidan i FI Sundsvalls politiska dokument. Detta eftersom det är
grunden i den politik som drivs, men vi vill undvika hänvisningar fram och tillbaka i
dokumentet. Både ett inkluderande och lättläst språk bör användas då vi
kommunicerar vår politik. Styrelsen upplever att den politiska plattformen är skriven

utifrån ett inkluderade språk. En ordlista med sammanställning över de vanliga orden
som används inom FI:s politik skulle vara av nytta för medlemmar och allmänheten.

Styrelsen yrkar
-

-

Avslag på motionen
Att vid vidare arbete med den politiska plattformen, till exempel med att göra
den tillgänglig på hemsidan och vid bearbetning till utskick, valmanifest etc ge
politikgruppen och kommunikationsgruppen i uppdrag att alltid ha läsaren i
åtanke och använda sig av till exempel länkar till hänvisningar och ett så enkelt
språk som möjligt.
Att ge styrelsen i uppdrag att sammanställa en ordlista att göra tillgänglig för
medlemmar och andra intresserade.
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Ingrids Motion 2

Motion angående att skriva mer om barn i programmets avsnitt om
Hälsa, sjukvård och omsorg

Jag föreslår att årsmötet beslutar
att byta ut punkt 8 på sidan 4 i den politiska plattformen mot:
8. Fi Sundsvall ska verka för att skapa goda och trygga uppväxtvillkor för barn. Det
innefattar allt från förebyggande insatser till att det ska finnas akut hjälp när den
behövs.
9. Fi Sundsvall ska verka för ökat familjestöd och föräldrautbildning.
10. Fi Sundsvall ska verka för att det ska ges rätt bemötande av mångfalden av olika
barn. Ett barn som upplever förståelse för sin situation blir starkare och mindre sårbar.
11. Fi Sundsvall ska verka för trygghet i boendet. Barnfamiljer ska inte vräkas eller
behöva känna den osäkerheten. Det ska finnas bra budgetrådgivning. Det ska finnas
god tillgång på hyresrätter.

Motivering:
Den punkt 8 som står i ursprungsförslaget, om barnfattigdom och vräkning, känns
ensam och udda bland all äldrevård. Den har heller inget stöd i inledningstexten. Vi
vill ju massor med bra saker för barn, så vi kan ta in en del här.

Ingrid Möller

Styrelsens svar
Styrelsen håller med motionären.

Styrelsen yrkar
-

Bifall till motionen
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Ingrids Motion 3

Motion angående programmets avsnitt Gles- och landsbygdspolitik:
Ändringar och tillägg under rubriken Infrastruktur
Jag föreslår att årsmötet beslutar
att lägga till ett tredje stycke i inledningen på sid 13:
Fi Sundsvall ser positivt på Sundsvalls nya Landsbygdsprogram 2021, som antogs av
kommunfullmäktige hösten 2016. Det har tydliga mål för utveckling av landsbygden,
med prioritering av service på nio utpekade orter.
Motivering:
Det vore egendomligt om vi inte nämner det i samma veva som vi skriver så mycket
om dess innehåll.

att byta plats på punkt 2 och 3, sid 13. Samt att förlänga meningen i nuvarande punkt
2 med: - i samarbete med bland annat länsstyrelsen. (Och ändra ”jämt” till ”jämnt” i
punkt 3).
Motivering:
Vård, skola och omsorg är typ kommunens, men vad gäller matbutiker mm måste vi ha
samarbete med näringsliv m fl. Det är bra om vi framstår som seriösa och realistiska.

att under punkt 4 på sid 13 byta ut ordet ”byskolor” mot ”mindre skolor”:
Motivering:
Den officiella definitionen av byskola är en skola med högst 50 barn i stadierna F-6. Vi
har ingen sådan skola i Sundsvall.
Det fanns en liten skola F-4 förut där det var mycket stora problem med att hantera
situationen med barn som på något sätt föll utanför ramen. Tidigare fanns också en F6-skola med 16 elever där det av olika skäl var svårt att tillgodose barns sociala behov.
För några år sedan var jag med och stöttade att Gångvikens skola F-6 skulle få vara
kvar, och den har 140 elever (med personalresurser för t ex antimobbnings-team). De
flesta små skolor är av den ungefärliga storleken. (I flera undersökningar har det
framkommit att i så här små skolor kan de äldre barnen vara missnöjda med den
sociala situationen, och då särskilt flickor, vilket bör uppmärksammas.)

Ingrid Möller

Styrelsens svar
Styrelsen tycker Landsbygdsprogram 2021 i stort går i linje med FI Sundsvalls politik
och att FI Sundsvall därför kan ställa sig positiv till det. Styrelsen anser dock att första
meningen räcker som tillägg till politikdokumentet.
Styrelsen håller med motionären angående attsats två och tre.

Styrelsen yrkar
-

Att första attsatsen bifalls med följande ändring: att endast första meningen
antas i politikdokumentet.
Bifall på andra och tredje attsatsen
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Ingrids Motion 4

Motion angående programmets avsnitt Kultur och fritid
Jag föreslår att årsmötet beslutar

att i den politiska plattformen lägga till en underrubrik ”Kultur” före de nio punkterna
om kultur på sidan 14.

att under underrubriken Sport och fritid lägga till en punkt på sidan 15:
4. Fi Sundsvall ska verka för att de spontanidrottsplatser som finns kompletteras med
ytor för andra aktiviteter runt omkring. Vi vill gärna att fler spontanidrottsplatser
byggs i olika områden men eftersom de idag nästan uteslutande används av killar
måste utformningen ändras. Där ska finnas aktivitetsytor för alla och de ska helst
fungera som inbjudande mötesplatser för alla åldrar.
Ingrid Möller

Styrelsens svar
En separat underrubrik för kultur skulle inte vara fel i sig, men då skulle också en
inledande text för huvudområdet behövas. Det vidare arbetet med det politiska
dokumentet är ett ständigt pågående arbete, och politikgruppen har det ständiga
uppdraget att tillsammans med medlemmarna utveckla politiken och det politiska
dokumentet.
Angående andra attsatsen anser styrelsen att det är viktigt att spontanidrottsplatser
finns tillgängliga för alla, styrelsen yrkar dock på en lite annorlunda formulering.

Styrelsen yrkar
-

Avslag på första attsatsen.
Att politikgruppen tar med sig synpunkten angående rubriker i dokumentet till
sitt vidare arbete med FI Sundsvalls politik.
Bifall på andra attsatsen med följande ändring: att punkten formuleras som
följande: FI Sundsvall ska verka för att fler spontanidrottsplatser byggs i olika
områden av kommunen med aktivitetsytor som är inbjudande och tillgängliga
för alla.
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Ingrids Motion 5

Motion angående diverse mindre ändringar i förslaget till politisk
plattform
Jag föreslår att årsmötet beslutar
att i avsnittet om Utbildning under rubriken Utbildningssystemet göra ändringar på de
sista punkterna, på sidan 7:
5. Ta bort mittenmeningen och behålla de andra två meningarna, som rör förskolan.
6. Fi Sundsvall ska verka för att kommunen fortsätter att tillhandahålla nattöppen
förskola efter behov. Eventuellt behov av kväll- och helgöppen förskola ska ses över.
7. Fi Sundsvall ska verka för att garanterad plats i fritidshem ska gälla från 6 till 12 års
ålder.
8. Fi Sundsvall ska verka för personalförstärkning på fritidshem samt sänkt avgift för
hushåll med låg inkomst.
9. = den punkt om SFI som förut hade nummer 7.
att i avsnittet om Utbildning under rubriken Hållbarhet på sidan 8, i punkt 6 precisera
hur stor del av maten som ska vara eko. Förslag:
6. Fi Sundsvall ska verka för att mer än hälften av maten som serveras i alla skolor ska
vara ekologisk (alternativt 60 % av ………..… år 2021). Andelen rättvisemärkt mat ska
också öka för varje år. I så hög utsträckning som möjligt bör maten vara
närodlad/närproducerad.
Motivering: Bara genom att ha ekomjölk kommer skolorna upp i ganska höga
procenttal så vi måste tala om att vi lägger ribban högre. (Samma mål ska gälla för
maten inom all kommunal verksamhet, se punkt 6 sidan 15.)
att i avsnittet Sexualpolitik på sidan 10 flyttas punkt 5 upp till platsen nr 3 i stället, för
den hör typ ihop med pkt 2. En ny punkt läggs därefter in:
4. Fi Sundsvall ska verka för att Ungdomsmottagningen och Ungdomsrådgivningen ska
finnas kvar med bra villkor i centralt belägna lokaler.
5. f.d. nr 3 om menskopp.
6. f.d. nr 4 om mensskydd.
att i avsnittet Miljö och hållbar utveckling på sidan 15 precisera andelen ekomat (som
s. 8):

6. Fi Sundsvall ska verka för att mer än hälften av maten som serveras i alla skolor ska
vara ekologisk (alternativt 60 % av ………..… år 2021). Andelen rättvisemärkt mat ska
också öka för varje år. I så hög utsträckning som möjligt bör maten vara
närodlad/närproducerad.

Ingrid Möller

Styrelsens svar
Angående första attsatsen tror styrelsen att motionären menar att det är den tredje
meningen i punkt fem, den om fritidshem som ska strykas och flyttas till en egen
punkt, den som motionären kallar punkt 7. Vilket styrelsen håller med om. Styrelsen
håller också med om de övriga punkterna i den attsatsen.
Angående andra attsatsen om konkreta mål för ekologisk mat så håller styrelsen med
att konkreta mål är bra, styrelsen vill dock utreda hur situationen ser ut i dagsläget
innan ett mål sätts. Styrelsen vill ge politikgruppen i ansvar att utreda detta så att ett
konkret mål kan sättas i politikdokumentet under nästa årsmöte.
Angående tredje attsatsen så är ungdomsmottagningen landstingets ansvar och faller
således ej under kommunpolitik.
Angående fjärde attsatsen se kommentar om andra attsatsen.

Styrelsen yrkar
-

Bifall på attsats 1
Avslag på attsats 2 och 4
Att Styrelsen och Politikgruppen får i uppdrag att arbeta vidare med konkreta
målsättningar för ekologisk mat.
Avslag på attsats 3
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Ingrids Motion 6

Motion angående att i den politiska plattformens kapitel om Migration
lägga till vad Fi vill göra för flyktingar och asylsökande
Jag föreslår att årsmötet beslutar

att i den inledande texten i avsnittet Antirasism och migration på sidan 16 i den
politiska plattformen ordet ”skapas” i andra raden byts ut mot ”har det skapats”.
Motivering: Med ”skapas” låter det som om rasism definieras så, att det tvunget
måste bli just den hierarkin.

Motivering till andra att-satsen nedan: Efter de två styckena som informerar om
rasism har jag föreslagit två texter ur Fi riksprogram, kapitel O.1 Migrationspolitik, för
att ge en vidgad syn på vad Fi vill vad gäller migration, flyktingar och asyl.

att efter den inledande texten i avsnittet Antirasism och migration på sidan 16-17 i
den politiska plattformen läggs till två stycken:
Så länge världen är uppdelad och präglad av orättvisor – krig, tortyr, miljökatastrofer,
statligt förtryck, förföljelse, fattigdom, våld, hot, sexuella övergrepp och rättslöshet –
kommer det att finnas människor som väljer att resa över gränser eller fly för att söka
skydd och ett värdigare liv i ett annat land. Fi Sundsvall anser att detta ska vara varje
människas rättighet.
Den svenska asylprocessen lider av stora generella brister, som också förvärras av
bristen på genusperspektiv. Liv sätts på spel för att Migrationsverket saknar insikt och
förståelse för kvinnors och hbtq-personers asylskäl. Fi Sundsvall anser att människors
säkerhet aldrig får sättas på spel.

att punkterna i avsnittet Antirasism och migration på sidan 17 i den politiska
plattformen ändras till vissa delar:
1. Stryk ”varje del av”. (Motivering: Vi har från riks’ text lagt till kommunal-politiska
och därmed nere på en mer detaljerad nivå. Vi vill slippa tråkiga diskussioner.)
3. Byts till texten från Fi riks, kapitel O.1 Migrationspolitik: Fi Sundsvall ska verka för
att papperslösa ska ha möjlighet att ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen och prövas
på lika villkor som övriga kommuninvånare, samt verka för papperslösas trygghet i
kontakt med välfärdsinstitutioner. (Kan göras till två punkter)
Motivering: För att vi inte ska trassla in oss i detaljer i komplicerade lagar. Fi riks har
valt den här nivån i sin formulering.

6. Ta bort punkten, som bara handlar om utbildning. Finns redan på sidan 7, pkt 1.

Ingrid Möller

Styrelsens svar
Styrelsen anser att med formuleringen ”skapas” poängteras att det är ett pågående
strukturellt problem som är aktuellt i Sverige och Sundsvall idag. Styrelsen vill därför
inte ändra till en mer passiv formulering.
Styrelsen håller med motionären angående attsats två.
Angående attsats tre anser styrelsen att det är viktigt att poängtera just vikten av att
all politik färgas av ett intersektionellt perspektiv. Styrelsen anser också att det är
viktigt att fler än papperslösa inkluderas i texten i punkt tre. Punkt sex under attsats
tre håller styrelsen med om.
Styrelsen yrkar
-

Avslag till attsats ett
Bifall till attsats två
Avslag på attsats tre punkt 1 och 3
Bifall på attsats tre punkt 6

Motion om stadgeändring av Henric Grubbström
Till Fi Sundsvalls Årsmöte 2017

Jag yrkar på att nedanstående mening förs in i stadgarna efter sjunde punkten under
fjärde paragrafen.

"I ärenden och sakfrågor som inte är av lokal eller kommunal karaktär ska Feministiskt
initiativ Sundvall endast undantagsvis och efter det att medlemsmöte hållits uttala sig
eller ta ställning."

Detta leder till att paragraf fyras sjunde punkt får lydelsen:

"Feministiskt initiativ Sundvall ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de
kommunpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller kommunal
karaktär. I ärenden och sakfrågor som inte är av lokal eller kommunal karaktär ska
Feministiskt initiativ Sundvall endast undantagsvis och efter det att medlemsmöte
hållits uttala sig eller ta ställning."

Styrelsens svar
Styrelsens mandat att uttala sig angående FI Sundsvalls synpunkter i frågor utanför
kommunpolitik är komplex och behöver beredas vidare av styrelsen och
medlemsgruppen.

Styrelsen yrkar
-

Avslag
Att styrelsen får i uppdrag att föra diskussionen om ämnet vidare med
medlemmarna.

