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Regionens budgetprocess revideras för stunden, i syfte att skapa en tillräckligt god process. 
Att i detta skedet komplicera budgethanteringen är inte önskvärt. 

Vidare. Att bifalla att ta från styrelsens kostnadsställe “oförutsedda medel” för detta än-
damål är prejudicerande. Men detta beslutet kommer upp i regionstyrelsen efter budget-
fullmäktige. Detta är olämpligt. Rimligen gick dessa kostnader att förutse förutsatt att So-
cialdemokraterna hade ambitionen i juni. Men i regionplanen återfinns inte ambitionen. 

Mycket forskning finns kring skillnader i vårdkonsuption mellan könen, där man bland annat 
visat att kvinnor står för cirka 20% större vårdkonsumtion än män1.
Forskningen är vidare specifierad. Problemställningar är uppställda av forskare, och även 
lösningsförslag. Socialstyrelsen har att ta ställning till befintlig forskning.

Att fokusera gender-budgeting från forskning till att istället inkorporera vårdprocesser är 
ytterst vanskligt då det snarast bidrar till ytterligare administration, och rimligen inte bör 
kunna rucka på vårdprioriteringarna. Det vill säga att man får vård efter behov oavsett kön 
eller vad man identifierar sig som. 
 
Rimligen ger mer resurser till vård och vårdpersonal också mer vård till våra medborgare, 
likväl som ytterligare satsningar på en kvinnodominerad verksamhet – till skillnad från ytter-
ligare medel på administration. 

EU har tidigare uttryckt sig positivt till gender-budgeting i offentlig verksamhet, vilket också 
kommit att inkluderas i CEMR-deklarationen2. Detta har föranlett att SKR ställt kravet att man 
måste skriva under deklarationen för att kunna få möjligheten att titulera sig själv för “mod-
ellregion”. Även att ingå i samarbete för att jämställdhetsintegrera delar av verksamheten 
medför också allenast värdesignalering.

Det är emellertid Sverigedemokraternas uppfattning att självtitulering och värdesignalering 
knappast bör sättas före resurser till vården, vilka frigörs genom att hålla nere de administra-
tiva kostnaderna – istället för att utveckla dem. 

Förslag till beslut:
Avslag
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1. https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/nyhet/stora-skillnader-mellan-mans-och-kvinnors-sjukvardskonsumtion 
https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/vardens-kunskapsstyrningsnamnd/2019/2019-12-17/4---sjukvardskostnader-och-lakemedelskonsumtion-hos-kvinnor-och-man-i-region-stockholm.pdf
2. https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/jamstalldhet/modellkommunerregioner.10200.html


