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Moderaternas vision för Sundsvall
Vi tror på ett Sundsvall som är lika för alla med rättigheter, skyldigheter och möjligheter.
Politikens uppgift är att stärka varje människas förutsättningar genom att ge samma rättigheter,
skyldigheter och möjligheter till egna val. Vi moderater står upp för lika förutsättningar men inte
lika utfall. Utfall ska avgöras genom egen insats, egen ambition och egna val. I Moderaternas
Sundsvall är det viktiga var du vill inte var du kommer ifrån. Genom att se varje människa skapar
vi ett samhälle där alla får plats. Det gäller såväl nya medborgare likväl som de som är födda här.
Grunden för människors frihet är för de allra flesta eget arbete. Genom eget arbete får människor
möjlighet att påverka sin livssituation och göra sina livsval. Att förverkliga sina mål och drömmar.
Vi moderater vill se ett Sundvall där alla som kan och vill arbeta ska få det.
Vi eftersträvar full sysselsättning i Sundsvall. Ett jobb är så mycket mer än en egen försörjning.
Det innebär arbetskamrater och känslan av att vara behövd, att bidra till det gemensamma och
att få ge uttryck för sin drivkraft. Ett Sundsvall där alla som vill och kan, arbetar är också en
kommun där alla kan tas tillvara och omhand.
Vi moderater vet att varje arbetad timme innebär resurser till vår gemensamma välfärd där kärnan
består av vård, skola och omsorg. I vårt framtida Sundsvall genomsyras välfärden av kvalité,
valfrihet och mångfald där medborgarnas olika behov står i centrum. Genom Moderaternas
arbetslinje garanteras medborgarna välfärd och trygghet. Barn och ungdomar rustas med
kunskap inför framtiden och ingen behöver möta problem och utmaningar ensam. Sundsvall ska
genom arbetande medborgare stå förberett och starkt att hjälpa de som har behov.
För att nå full sysselsättning behöver vi välmående och växande företag. Företagen är välfärdens
finansiärer. I Moderaternas Sundsvall har vi ett näringslivsklimat i toppklass där företagen
anställer människor. Vi har företag som trivs, växer och som etablerar sig i Sundsvall.
Kommunen har kunskap om och respekt för företagens villkor och företagarens
behov. Vi jobbar ständigt med att få våra företag och företagare att trivas och utvecklas. Nyckeln
till framgång innebär att kommunens attityd till företag och företagare är god.
Vi handlar så mycket vi kan av det lokala och regionala näringslivet. Närodlat ska eftersträvas.
Vi moderater vill se ett Sundsvall där våra gemensamma utmaningar löses gemensamt för
samhällets och individens bästa. I Moderaternas Sundsvall är det kommunens uppgift att behov
tillgodoses utan för den skull själv lösa behoven. Vi vill där det är möjligt se en mångfald av
aktörer som löser medborgarnas och samhällets behov. Där kvalité på vad som ska lösas står i
centrum. Ett hållbart Sundsvall byggs när fler får möjlighet att hitta lösningar, där fler får
möjlighet att bidra med kunskap och innovation. När fler får chansen ökar kvalitén, valfriheten och
mångfalden. Inte bara för Sundsvalls medborgare utan också för kommunens anställda. För oss
moderater är vem som gör underordnat vad som ska göras. Gemensamma behov löser vi bäst
gemensamt där kommunen är en aktör bland många.
I Moderaternas Sundsvall är skolans främsta uppgift att förmedla kunskap. Kunskap jämnar ut
förutsättningar och alla får goda förutsättningar att lyckas väl i livet. Lärandet börjar redan i våra
förskolor där vi ser små enheter och små grupper som en nyckel till framgång. Svenska språket
och mattematik ska stimuleras tidigt. Gymnasiet ska förbereda våra ungdomar för arbetslivet och
högre utbildning där samverkan med näringslivet ska vara välintegrerat i alla utbildningar och
mest i våra yrkesförberedande utbildningar. I vårt Sundsvall ska yrkesväxling möjliggöras genom
en flexibel och modern vuxenutbildning som är öppen för alla. Vi vill se fler möjligheter till deltidsstudier vid sidan om annan sysselsättning. Mittuniversitetet ska fortsätta utvecklas och ha en
lika självklar plats i Sundsvall som universiteten i Uppsala och Lund. Kommunen ska bidra både
ekonomiskt och som samverkanspartner för att stärka universitets status och öka dess storlek
ibland annat antalet campusstudenter.
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I Moderaternas Sundsvall ska trygghet råda genom hela livet. Elever ska kunna gå varje dag till
skolan och känna sig trygga och uppskattade. Alla ska kunna vistas ute i sitt bostadsområde eller
i centrala Sundsvall och känna sig trygg och säker. Barn, unga och främst kvinnor ska känna sig
trygga med vetskapen om att samhället finns där om otryggheten skulle infinna sig i hemmet.
I Moderaternas Sundsvall ska alla äldre ses och få hjälp efter behov. Trygghet ska vara en
ledstjärnas för de äldre och deras anhöriga. Ensamhet på ålders höst ska inte förekomma i vårt
Sundsvall. Det ska kännas tryggt att åldras i Sundvall.
Vi moderater vill att Sundsvall ska vara med och ta ansvar för de flyktingar som kommer till
Sverige. Vårt ansvar måste bygga på vår förmåga, kapacitet och möjlighet till att klara av att
integrera de som kommer. Här är tillången till bostäder och arbete det som avgör i vilken
omfattning det kan ske. Sundsvall ska inte vara någon kravlös gemenskap.
Tvärtom i vårt Sundsvall förväntas man ta eget ansvar för sin integration, lära sig begriplig
svenska och göra sig anställningsbar.
En grundsten i Moderaternas Sundsvall är en välskött kommunal ekonomi med en så låg skatt
som möjligt. Alla nya utgifter ska mötas med motsvarande intäkter krona för krona.
Lån ska undvikas genom god planering och vid behov realisering av tillgångar. En god ekonomisk
hushållning ska uppnås med en hög sysselsättningsgrad bland medborgarna och en mängd olika
aktörer som levererar tjänster inom kommunens ansvarsområden. Kommunens egen verksamhet
ska vara effektiv och decentraliserad. Den egna verksamheten ska årligen effektiviseras.
Digitaliseringens möjligheter ska användas för att ständigt ge medborgarna bästa möjliga kvalitet
och bidra till minskade kostnadsökningar.
För att nå Moderaternas vision för Sundsvall ska följande känneteckna kommunens arbete:

•
•
•
•

Kvalitet
Ekonomi
Trygghet
Utveckling
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Prioriterade områden
Moderaterna vill skapa ett bättre Sundsvall där alla har samma grundläggande rättigheter,
skyldigheter och möjligheter. Vi vill för att skapa förutsättningar för kvalitet och trygghet genom
hela livet, därför har vi valt att särskilt prioritera fem områden de kommande fyra åren.
Moderaternas prioriteringar hänger ihop med syftet att skapa tillväxt som alla kan ta del av.
Prioriteringarna är ett tydligt besked vad vi moderater anser vara morgondagens viktigaste
områden att utveckla.
Våra prioriterade områden är:
Näringsliv, jobb och bostäder.
Ansvarsfull ekonomi.
Kvalité, mångfald och valfrihet för medborgarna.
Skola, vård och omsorg - välfärdens kärna.
Bättre och tydligare integration.

Näringsliv, jobb och bostäder
Det nya utanförskapet är Sundsvalls största utmaning, både ekonomiskt och socialt. Alldeles för
många sundsvallsbor står utanför arbetsmarknaden. Vi moderater har som mål att i Sundvall ska
alla som kan och vill arbeta också få det. Vi eftersträvar full sysselsättning. Vi moderater vet att
varje arbetad timme innebär resurser till vår gemensamma välfärd där kärnan består av vård,
skola och omsorg. För att nå full sysselsättning behöver vi välmående och växande företag.
I Moderaternas Sundsvall behöver vi ett näringslivsklimat i toppklass där företagen anställer
människor. Vi behöver ha företag som trivs, företag som växer och företag som etablerar sig i
Sundsvall. Kommunen ska ha kunskap om företagens villkor och företagarens behov. Vi ska
ständigt jobba med att förbättra vår service och skapa förutsättningar för våra företag och
företagare att utvecklas. Vi ska i möjligaste mån handla av det lokala och regionala näringslivet.
Skolan har en avgörande roll genom att rusta våra barn och unga med kunskap som är
efterfrågad på arbetsmarknaden. Samverkan mellan skola och näringsliv behöver stärkas för att
bättre matcha behoven. För att möta behoven i näringslivet av högkvalificerad arbetskraft måste
fler sundsvallsbor läsa på utbilda sig, både på universitet och högskola men även yrkeshögskolan
spelar en viktig roll, vi ser gärna en fortsatt utveckling av den tillsammans med näringslivet.
Utbudet av bostäder genom livets alla skeenden måste öka. Utbudet ska växa i hela kommunen.
Det är en förutsättning för att dels möta en växande befolkning men också för att alla ska känna
trygghet att veta att det finns bostäder för skiftande behov. Tillgången på vattennära boende är
också en viktig faktor för att öka attraktiviteten för Sundsvall i den ökande konkurrensen av
kvalificerad arbetskraft.
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Mål
Mål
Mål
Mål
Mål
Mål
Mål

Ett näringslivsklimat i toppklass
Högst nyföretagande bland jämförbara kommuner
Lägst arbetslöshet bland jämförbara kommuner
Högst sysselsättningsgrad bland jämförbara kommuner
Tillväxt på 1000 nya invånare per år
Bostadsbyggande i paritet för att klara 1000 nya invånare årligen
Byggande av nya Trygghetsboenden, villor och hyresrätter ska öka

Strategier för att nå målen:
•
Utveckla servicen, attityderna och dialogen till och med våra företagare
•
Underlätta för små och medelstora företag på lokal och regional nivå att sälja varor och
tjänster till kommunkoncernen
•
Släppa in en mångfald av aktörer som löser medborgarnas och samhällets behov på alla
områden där det är möjligt
•
Stärka samarbetet med Mittuniversitetet, Yrkeshögskolan och jobbskapande
innovationscentra t.ex. BizMaker och Bron
•
Höjd planberedskap med färdiga detaljplaner i hela kommunen
•
Förstärk Näringslivsbolaget med mandat och resurser

Ansvarsfull ekonomi
En välskött kommunal ekonomi är en förutsättning för att välfärden ska fungera. Sundsvalls
kommun står idag inför stora utmaningar vad gäller att klara av vårt kärnuppdrag, att leverera
välfärdstjänster till våra medborgare. Utgifterna ökar snabbare än intäkterna. Kvaliteten är inte på
den nivå vi kan förvänta oss i förhållande till kostnaderna. Kommunen lånefinansierar en alldeles
för stor del av sina investeringar. Kommunalskatten är för hög och behöver på sikt sänkas, inte
minst för att öka attraktiviteten för att locka nya medborgare. Moderaterna ska alltid värna en god
ekonomisk hushållning av skattebetalarnas pengar. Det betyder att vi måste prioritera hårt, finna
nya lösningar, bejaka digitaliseringens möjligheter och inte minst lära av andra goda exempel. Vi
moderater vill följa den så kallade krona för krona principen. Det vill säga att nya utgifter på ett
område ska mötas med minskade utgifter på ett annat område. För att ständigt ha en
effektiv organisation behöver vi årligen uppmuntra effektivisering genom ekonomisk styrning.
Vi ska genom sparande och realiserande av tillgångar minska vår låneskuld och skapa utrymme
för nya satsningar. Vi ska genom att låta fler aktörer bidra med kunskap samt dela den
ekonomiska risken som förknippas med att erbjuda välfärdstjänster öka effektiviteten.
Mål
Mål
Mål
Mål
Mål
Mål

Resultatnivån för driften ska nå 3 %
Lånefinansierade investeringar ska undvikas
Kommunens fastighetsinnehav ska minska
Digitaliseringstakten ska öka för att minska kostnader
Öka andelen andra utförare inom samtliga områden där det är möjligt
Personalövergång till andra utförare ska öka
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Strategier för att nå målen:
•
Försäljning av fastigheter
•
Effektiviseringsprogram för samtliga nämnder
•
Nya förvaltningsfastigheter byggs av andra aktörer
•
Uppdatera och återuppta program för valfrihet och mångfald
•
Erbjud personalövertagande av verksamheter

Kvalité, mångfald och valfrihet för medborgarna
Sundsvall ska leverera välfärd av hög kvalitet till sina medborgare. Idag så satsar Sundsvalls
kommun oproportionerligt mycket skattemedel på bland annat skola, vård och omsorg i
förhållande till vilken kvalitet vi får tillbaka. Det vill säga att varje satsad skattekrona inte ger
tillräckligt tillbaka till medborgarna i form av förväntad kvalitet. Sambandet mellan mer resurser
och bättre resultat är idag inte tillräckligt starkt. Vi kan samtidigt konstatera att på de områden
där andra än kommunen levererar välfärd är kvaliteten på flera områden bättre. De externa
utförarna har också en bättre ekonomisk hushållning än kommunens egna verksamheter.
Vi moderater vill se ökad kvalitet i hela välfärden och ser en mångfald av utförare inom skola, vård
och omsorg som ett sätt att öka den.
En mångfald av aktörer som levererar välfärd till Sundsvalls medborgare skapar incitament för
nya lösningar där medborgarnas olika behov kan mötas. Om vi låter fler vara med och utveckla till
exempel vården av våra äldre kommer kvaliteten öka för alla då goda exempel delas och sprids.
Mångfald i sig kommer också ge större möjlighet för framförallt kvinnor att kunna byta
arbetsgivare då välfärdens yrken idag främst utförs av kvinnor och i kommunal regi.
Valfriheten i Sundsvall är idag kraftigt beskuren inom välfärden. Valfrihet för medborgarna är en
självklarhet i Moderaternas Sundsvall. Ingen än medborgaren själv eller närstående är mer
lämpad att avgöra vad och vem som passar för att lösa de behov som finns. Valfriheten ska ökas
i alla verksamheter där det är möjligt och är lika viktig tidigt i livet som senare. Valfrihet är ett sätt
att flytta makt från politiker till medborgare vilket är något som vi Moderater ser som prioriterat.
Mål Högst kvalité bland jämförbara kommuner inom skola, vård och omsorg
Mål Minst 25 % av välfärden ska utföras av externa aktörer vid sidan om kommunen inom områdena skola, vård och omsorg
Mål Valfriheten för medborgarna ska öka inom området vård och omsorg
Mål Införa så kallade livsstilsboenden för våra äldre
Strategier för att nå målen:

•
•
•
•

Inför tydliga kvalitetsparametrar med regelbunden uppföljning
Uppdatera och återuppta program för valfrihet och mångfald
Inför LOV inom fler områden
Uppmuntra personalövertagande av kommunal verksamhet
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Skola, vård och omsorg – välfärdens kärna
Sundsvall har idag en välfärd som inte lever upp till förväntningarna. Skattebetalarna får idag inte
tillbaka tillräcklig god kvalitet eller tillfredställande resultat för satsade pengar. Allt för många barn
och unga slutar skolan utan tillräcklig kunskap för ett fortsatt yrkesliv eller högre studier. Allt för
många barn och unga går till skolan med en känsla av otrygghet. I Sundsvall upplever många
äldre att tryggheten är för liten, att ovissheten när en insats ska påbörjas. Det är något vi
moderater vill ändra på.
Sundsvall måste prioritera bland sina verksamheter. Vi moderater kommer alltid att sätta skola,
vård och omsorg först. De utgör kärnan i välfärden och där ska vi ha god kvalité och höga
resultat. Vi ska ha höga förväntningar på våra mest centrala välfärdsområden för det har våra
medborgare rätt att kräva. Personalen är den viktigaste resurs vi har för att få en skola som
levererar resultat, personalen är den viktigaste resursen för att skapa hög kvalité inom vården och
omsorgen. Det är hög tid att ta till vara på personalens kunskap, idéer och erfarenhet. Beslut ska
fattas långt ut i organisationen. Ansvar och befogenheter ska flyttas från kommunhuset till
verksamheterna. Skolan, vården och omsorgen måste få tillräckligt med resurser för att klara
kärnan i välfärden.
Mål
Mål
Mål
Mål
Mål
Mål
Mål
Mål

Andelen som får behörighet till gymnasiet från grundskolan ska nå över rikssnittet
Andelen som läser vidare på universitet och högskola ska nå över rikssnittet
Sundsvall ska vara bland de 25 bästa kommunerna i SKL:s skolranking
Öka skolresultaten för barn som lever i socioekonomiskt utsatta familjer
Öka personalkontinuiteten för personer som använder hemtjänst
Öka antalet Trygghetsboenden
Ökad andel mat lagad på plats på fler skolor och vård- och omsorgsboenden
Daglig utevistelse och individuellt anpassade aktiviteter på våra vård- och
omsorgsboenden

Strategier för att nå målen:
•
Öka och utveckla personalens inflytande och flytta beslut långt ut i verksamheterna
•
Obligatoriskt skolval ska införas
•
Dialogen med fristående skolor ska förbättras
•
Investeringar i nya tillagningskök
•
Upphandla och utveckla så kallade livsstilsboenden/profilboenden
•
Uppmuntra personalövertagande av kommunal verksamhet

7

Bättre och tydligare integration
Sundsvall står inför en väldigt stor utmaning precis som resten av Sverige när det gäller
integrering av nyanlända. Stora grupper har under de senaste åren kommit till Sundsvall vilket
kräver särskilda åtgärder. Risken är stor att om inga nya kraftfulla åtgärder vidtas så kommer
utanförskapet att bita sig fast i framförallt i gruppen nyanlända. Tiden för att komma in på
arbetsmarknaden och för egen försörjning är för lång och krånglig. Det finns utmaningar inom
skolan, vården och omsorgen som är kopplat till ett stort mottagande av nyanlända. Detta får
inte nonchaleras utan måste tas på allvar. Sundsvall ska ta emot nyanlända i den omfattning som
välfärden klarar av. Vilket kan innebära att Sundsvall kan behöva minska sitt flyktingmottagande.
Sundsvall ska vara ett öppet och inkluderande samhälle för alla oavsett ålder, kön, etnicitet,
sexuell läggning, kulturell och religiös åskådning. I moderaternas prioriterade områden inkluderas
och omfattas alla. Vi ser dock att mer måste göras för de grupper som kommit till Sundsvall från
utlandet för att starta ett nytt liv. Det handlar om utbildning och jobb där utmaningarna är som
störst. Men det handlar också om värderingar och synsätt på bland annat demokrati,
religionsfrihet och jämställdhet. Vi ska vara öppna och toleranta men med tydliga krav på vad
som förväntas. Svenska språket är nyckeln in i det svenska samhället. Här måste vi vara tydliga
och ställa krav på att alla ska kunna tala begriplig svenska.
Mål
Mål
Mål
Mål
Mål
Mål

Att tiden för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden och egen försörjning ska 		
minska varje år
Att minst hälften att de nyanlända till Sundsvall ska stanna kvar och etablera sig på
arbetsmarknaden
Att minska bostadssegregationen
Att öka kunskapsnivån om det svenska samhället och kunskap i svenska språket
Att 80 % klarar SFI inom ramtid med krav på kunskap
Att barn till nyanlända ska gå på förskola i samma utsträckning som övriga barn

Strategier för att nå målen

•
•
•
•
•
•

Utbildning i svenska språket ska i normalfall kombineras med arbete
Öka kraven på aktivitet vid försörjningsstöd
Omdelbar kompetenskartläggning och validering av eventuella yrkeskunskaper
Snabb kompletteringsutbildning efter kartläggning och validering
Uppmuntran för de som klarar SFI inom ramtid och sanktioner vid utebliven ansträngning
Ökad lärarbehörighet på SFI
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Arbetsgivarpolitik
Sundsvalls kommun ska arbeta utifrån målet – En attraktiv arbetsgivare. Detta ska även utgöra
ledstjärna för kommunen i rollen som arbetsgivare.
Detta ställer givetvis krav på kommunorganisationen som ska vara professionell i sin roll som
arbetsgivare. Det är viktigt att kommunen som stor aktör i Sundsvall agerar så som vi förväntar
oss att andra arbetsgivare agerar. För att säkra kompetensförsörjningen inför framtiden är det
viktigt att vi har siktet inställt på att bli en framgångsrik arbetsgivare. När det gäller den nyligen
tillsatta personalnämnden anser vi att denna avvecklas då denna typ av frågor hör hemma på
förvaltningsnivå. Vi anser att strategier kan tas övergripande men enskilda verksamhetsfrågor bör
behandlas i närhet till berörda parter.
Att uppnå målet “en attraktiv arbetsgivare” ser vi som självklart. Den kommande mandatperioden
vill vi att kommunen främst bör arbeta aktivt med följande mål:
Mål
Mål
Mål
Mål
Mål
Mål
Mål
Mål
Mål

Sundsvalls kommun ska bli en attraktiv arbetsgivare
Jämställda löner
Öka mångfalden bland det anställda i kommunkoncernen
Skapa bättre och individanpassade möjligheter till kompetensutveckling för prioriterade
personalgrupper
Ökad möjlighet till praktik och sommarjobb i annan regi
Minska sjukfrånvaro till en nivå med jämförbara kommuner
Skapa en arbetsmiljö som de anställda trivs i och har inflytande på
Öka antalet personalövertaganden av kommunal verksamhet
Minska monotona arbetsmoment genom ökad digitalisering

Strategier för att uppnå målen
•
Lönepåslag för prioriterade grupper.
•
Utveckla kompetensprofiler vid rekrytering, där möjlighet ses före hinder
•
Utveckla lokala kunskapslyft
•
Utveckla LOV och uppmuntra intraprenader
•
Sommarjobb och praktik som medfinansieras hos andra aktörer
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Kultur- och fritidsnämnden
Kommunen ska i samarbete med andra aktörer skapa goda förutsättningar för medborgare och
besökare att mötas och utöva en mångfald av kultur- och fritidsaktiviteter.
Att kunna utöva eller ta del av kultur- och fritidsaktiviteter är viktigt för att Sundsvall ska kunna
vara en attraktivt kommun att bosätta sig i, besöka eller etablera sitt företag i. Med andra ord
viktigt för såväl tillväxten som gemenskapen, kulturmöten, demokratin och folkhälsan.
Tillgången till en mångfald av idrott, kultur- och fritidsupplevelser stärker människan, ger möjlighet
till reflektion och eftertanke och är en värdefull ingrediens i samhällsutvecklingen.
Fritidsverksamhet skapar förutsättningar för barn och vuxna till motion, idrottande och rekreation.
Detta är viktiga inslag i ett samhälle som alltmer präglas av stillasittande och passiv konsumtion.
Framför allt är det viktigt att våra barn och unga tidigt får en bra relation till idrott, kultur- och
fritidsupplevelser och ges möjlighet att se och ta del av de upplevelser och evenemang, som
erbjuds i kommunen.
Moderaterna ser föreningarna som en viktig resurs för att integrera de nyanlända i både
föreningslivet och i samhället i stort.
Moderaterna anser främst att nämnden ska arbeta utifrån följande mål:
Mål Öka andelen verksamheter i alternativ drifts- och finansieringsform
Mål Ställa tydliga krav på ett aktivt arbete rörande ANDT i föreningar
Mål Öka kultur- och fritidsutbudet i kommunens ytterområden
Mål Samla fler idrotter geografiskt för att skapa synergier och ökad attraktivitet
Mål Fortsätt utveckla våra mest populära besöksmål Norra Berget, Kulturmagasinet, Himlabadet
och Sidsjöbacken

Strategier för att uppnå målen:
•
Uppmuntra och stödja föreningar såväl som andra utförare att överta anläggningar och
verksamheter
•
Utveckla och tillgängliggöra Stenstaden som Sundsvalls ”kulturella vardagsrum”
•
Ställa tydliga krav på föreningar som erhåller bidrag i form av skattemedel
•
Använda ett helhetsperspektiv inom kommunen vid planering av investeringar och
reinvesteringar
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Nämndspecifika mål
Ökad tillgänglighet till kultur
Sundsvall ska vara framgångrik IT-kommun som dessutom har ett rikt kulturliv med teater, dans,
film och musik. Många människor konsumerar kultur på plats, men många har inte möjlighet att ta
till sig utbudet. Moderaterna vill ge möjlighet åt människor ska kunna konsumera kultur via nätet.
Målsättning: Ökad tillgänglighet
Finansiering: Satsning 2 Mkr, 1 Mkr 2019-2020
Fler Mobbiblor
Mobibblan är en utmärkt ersättare för närbibliotek och bibliotek som inte besöks så ofta.
Det skulle också innebära att bostadsområden och landsbygden skulle få en ökad servicegrad.
Målsättning: Inköp av ytterligare en Mobibbla
Finansiering: Finansieras inom ram.
Det digitala samhället
Det digitala samhället utvecklar sig väldigt fort och Sundsvall måste hänga med. Fler och bättre
e-tjänster och ett snabbt och effektivt trådlöst nätverk i kommunens bibliotek.
Målsättning: Effektiva e-tjänster på föreningsbyrån och bättre trådlösa nätverk.
Finansiering: Inom ramen för Kommunstyrelsens Digitaliseringspott
Permanenta Sportoteket
Sportoteket är idag ett projekt inom social investeringsverksamheteten och vi vill göra
verksamheten permanent. Det bör också utökas med utrustning för funktionshindrade.
Finansiering: Inom ram tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden
Nytt Idrottscentrum
Sundsvall lider brist på inomhushallar för idrott. Vi moderater vill bygga ett helt nytt
idrottscentrum på Kuben. Den ska rymma träningsmöjligheter för friidrotten, innebandyn och
dans mfl.
Målsättning: Ett nytt Idrottscentrum färdigt på Kuben senast 2022
Finansiering: Investering via SKIFU, driftsmedel MRP 2021-2022
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Stadsbyggnadsnämnden
Kommunen ska tillgodose behovet av en effektiv och ändamålsenlig fysisk samhällsstruktur inom
ramen för en långsiktigt hållbar tillväxt. En genomtänkt samhällsplanering tar sin utgångspunkt i
att skapa en långsiktigt hållbar miljö. Här är strategidokumenten om stadsvisionen och RIKARE
viktiga.
Bostadsförsörjningen är en central del i samhällsplaneringen. Här ska förutsättningar för
Trygghetsboenden, hyresrätter och småhus prioriteras. Vi vill också tydligare ta hänsyn till
näringslivets behov av främst tillgång till mark och behov av infrastruktur.
Fortsatta satsningar ska göras i enlighet med åtgärdsprogrammet för att förbättra luftmiljön i
Sundsvall, med målet att nå de fastställda miljökvalitetsnormerna.
En del i detta är fler sammanhängande och bra underhållna gång- och cykelvägar, som med ett
fortsatt attitydsarbete gör Sundsvall till en bättre cykelstad. Fortsatta satsningar ska göras för att
öka resandet med kollektivtrafik. Vi ser ingen motsättning i att fortsätta satsa på kollektivtrafik,
gång- och cykelvägar och samtidigt satsa på bättre vägar för bilen. Vi tror på förbättringar för alla
trafikslag utan att försämra för någon.
En god samhällsutveckling förutsätter en kontinuerlig kontakt med medborgarna. Människor ska
ha möjlighet att delta i planeringsprocesser och påverka utformningen av sin livsmiljö. Det bidrar
till ökat engagemang och ger en känsla av mening och sammanhang. En god samhällsplanering
kräver helhetslösningar för bästa möjliga samhällsekonomi.
Vi fortsätter att verka för ett dubbelspår mellan Gävle-Sundsvall och Härnösand. Dubbelspår är
den i särklass viktigaste infrastruktursatsningen för Sundsvallsregionens utveckling. Moderaterna
bygger en kommun för våra barn och barnbarn att växa upp i. Sundsvall ska vara en kommun
med ökande inflyttning, en kommun dit människor flyttar, samt lever och bor i.
Moderaterna anser främst att nämnden ska arbeta utifrån följande mål:
Mål
Mål
Mål
Mål
Mål

Ökat medborgarengagemang och delaktighet i förändringsprocesser
Minska underhållsskulden på våra kommunala vägar
Ett mer levande hamnområde
Ett tryggare och renare Sundsvall
Fler färdiga detaljplaner för Trygghetsboenden, hyresrätter och småhus
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Nämndspecifika mål
En renare och tryggare Sundsvall
Idag har vi problem med nedskräpning och klotter i våra offentliga miljöer. Genom att utveckla
ett rapporteringssystem och en snabb åtgärdshantering kan vi bidra till en trivsammare offentlig
miljö. En renhållningsgaranti ska utarbetas för centrala Sundsvall och kommundelscentra.
Målsättning: Minskad andel klotter och nedskräpning
Finansiering: Satsning 10Mkr, 2019-2020 inom ramen för Kommunstyrelsens anslag
”Ökad trygghet”
Flexibla parkeringstal
I Sundsvalls kommun har vi samma parkeringstal i hela kommunen. Det finns bättre lösningar på
detta, som också är mer rättvisande. Vi vill ha en flexibel norm.
Målsättning: Underlätta för byggnation av bostäder
Finansiering: Inom ram
Gång- och cykelvägar
Anpassa sopning av GC-vägar efter väglag, inte som nuvarande fasta sopningsveckor. Vi vill
också under två år pröva med ”saltsopning” för att höja farbarheten på våra gång- och cykelvägar.
Målsättning: Höja antalet cykelveckor samt antalet året-runt cyklare.
Finansiering: Satsning 2 Mkr/år, 2019 och 2020
Flexibilitet i detaljplaner
Vi ska välkomna innovativa lösningar för ökat bostadsbyggandet, detaljplanerna ska inte vara ett
hinder för utveckling. Detaljplaner ska också beakta/bevaka, att staden utformas på ett sätt så att
vi inte “bygger fast oss” i projekt som är ett hinder för vår fortsatta utveckling. Uppdraget ska ge
ett nytt förslag till detaljplanereglemente för Sundsvalls kommun.
Målsättning: Vid detaljplanering av nya områden ska dessa vara flexibla i syfte att underlätta
byggnation
Finansiering: Inom ram
Ett levande hamnområde
För att göra hamnområdet i centrala Sundsvall mera attraktivt behöver vi få fler människor i området. För att lyckas behöver vi ytor och lokaler för kommersiella verksamheter t.ex. restauranger
men även offentliga toaletteter m.m.
Målsättning: Utveckla hamnområdet med kommersiella verksamheter
Finansiering: Investering: 5 Mkr fördelat 2020-2021
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Vägunderhåll och infrastrukturskuld
Kommunens vägar inkl. Gång- och cykelvägare har sedan länge ett stort underhållsbehov. Detta
behöver vi komma till rätta med så snart som möjligt. Vi ser det som självklart att vi ska ha
farbara vägar sommar som vinter. Utöver de medel som redan avsatts vill vi tillföra ytterligare
medel för att hålla en hög nivå på vägarna och börja investera bort infrastrukturskulden.
Målsättning: Hög standard på bilvägar och gång- och cykelvägar
Finansiering: Satsning Vägunderhåll 10 Mkr/år 2018-2022, Infrastrukturskuld 25 Mkr/år 20182022
Vinterväghållning
Vinterväghållningen måste hålla en högre nivå än tidigare år. Vi vill därför höja ambitionsnivån på
snöröjning och snöbortforslingen. Det ska ske genom bättre dialog och upphandling med
entreprenörerna. Fler väghyvlar och tätare intervaller vid plogning. Vi vill också underlätta för
fastighetsägarna genom att ställa krav på entreprenörerna att använda s.k. snöplog.
Målsättning: Hög standard på bilvägar och gång- och cykelvägar vintertid
Finansiering: Satsning Vägunderhåll 10 Mkr/år 2018-2022, Snöröjning 5 Mkr/år 2018-2019
Belysning på landsbygd
Inom redan antagna ramar återfinns idag 7 Mkr/ årligen som avser utbyta av gammal eller av
Trafikverket överlämnad vägbelysning. Vi anser att detta inte är tillräckligt och därför vill vi även
skapa en möjlighet att nyinvestera i belysning.
Målsättning: Fler antal ljuspunkter i kommunen
Finansiering: Satsning 3 Mkr/år 2018-2022
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Miljönämnden
Miljömässig hållbarhet innebär att vårda vattnet, luften, jorden och ekosystemen. Natur och
människors hälsa får inte äventyras. I ett miljömässigt hållbart Sundsvall finns insikt om
samberoendet mellan människa och natur och vi tar ansvar för hur vi använder våra energikällor
och naturresurser. Här finns närproduktion och småskalighet, smarta klimatanpassningar samt
hållbara miljö- och energisatsningar. I Sundsvall är nyfikenhet, öppenhet och framtidstro naturliga
inslag i den miljömässigt hållbara utvecklingen.
I planering är det viktigt att sträva efter förutsättningar för ett hållbart Sundsvall. Kommunen ska
eftersträva upphandlingar för minskad miljöpåverkan. Det kan vara att minska transporterna
genom lokala/regionala upphandlingar eller att kommunens egen transportflotta till 100% ska
vara miljöbilar. Att bygga fler cykelbanor en annan.. Det är viktigt att det skapas en samordning av
miljö- och hållbarhetsfrågor i kommunen.
I de kommunala bolagen ska det vara en självklarhet att beakta den miljömässiga hållbarheten.
Ett tydligt exempel på detta är SEAB- och SCA:s energisamarbete.
Det finns säkert fler sammarbeten som ytterligare skulle kunna minska miljöpåverkan som
kommunen och dess bolag kan ta initiativ till.
När nya eller befintliga bostadsområden planeras är det av vikt att se till de miljömässiga
hänsynen. Det kan vara utformningen av områden så som kollektivtrafikgator, GC-vägar etc.
När det gäller kommunens egna bolag kan högre krav ställas för att snabbare uppnå en
miljömässig hållbarhet. För att uppnå en miljömässig hållbarhet är det viktigt att kommunen
underlättar för medborgarna att kunna åka kollektivt, uppleva att insamlingssystemen för avfall är
enkla och tydliga, att transportlederna inte i onödan går omvägar eller byggs som flaskhalsar.
Även medborgarna har ett ansvar för miljömässig hållbarhet. Genom att uppmuntra en
hållbar livsstil som att spara energi, handla hållbart, köra miljövänligt, tvätta bilen rätt och
välja giftfritt kan politiken snabba på processen för att minska dagens negativa miljöavtryck.
Den ökade rörligheten eskalerar importen av vardagskemikalier i form av exempelvis kosmetikaoch hårvårdsprodukter som inte är tillåtna. Därför behöver tillsynen av dessa produkter stärkas.
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Nämndspecifika mål
Inrätta en havsmiljöfond
I havet i Sundsvallsbukten finns det stora mängder miljögifter i form av miljöfarligt avfall som
dumpats i havet. Vi vill att Sundsvalls kommun ska tillsammans med andra aktörer upprätta en
havsmiljöfond. Där avsatta medel kan sökas för att vidta miljöförbättrande åtgärder eller annat
som rör havsmiljön i kustnära område.
Målsättning: Planera och skapa en fond i samverkan med berörda aktörer
Finansiering: Satsning 250 Tkr/år 2018-2022
Inför Tillväxt och tillsyn – Rättviksmodellen
För att öka servicen och förbättra legitimiten för den kommunala myndighetstillsynen och vid
myndighetsbeslut ska Sundsvall och miljönämnden införa modellen ”Tillväxt och tillsyn” mera
känd som ”Rättviksmodellen”. Det är ett arbetssätt och en avgiftsmodell som ökar
transparansen mellan kommunen i sin roll som myndighet och enskilda företagare.
Modellen minskar regelkrånglet och byråkratin samtidigt som kvalitén höjs för både kommunen
och företagen. En viktig del är att avgifterna som företagen betalar vid tillsyn betalas efter
tillsynen är genomförd. Idag betalas avgiften oavsett om det varit någon tillsyn eller ej.
Målsättning: Minskat regelkrångel och tydligare avgifter
Finansiering: Inom ram
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Barn- och utbildningsnämnden
I Sundsvall ska utbildningssystemet ha fokus på ökade kunskaper och ge eleverna förutsättningar
att utvecklas till sin fulla potential i en trygg och utvecklande skolmiljö.
Målet är att erbjuda trygghet och ett attraktivt utbildningssystem av högsta kvalitet där kunskap
står i fokus. Genom att våga se till helheten och genom ett utbildningssystem som innefattar allt
från förskola till universitet, samt genom att dra lärdom av goda exempel, kan vi nå dit.
En likvärdig skola är givetvis en grundläggande förutsättning.
Skolan ska även verka kompensatoriskt och jämna ut medfödda förutsättningar. Det betyder att
det viktiga aldrig är var en elev kommer ifrån utan var hon eller han vill i sitt liv. Förväntningarna
på alla barn ska vara högt ställda. För att det ska vara möjligt behöver pedagogerna i skolan ges
förutsättningar att ägna sig åt att vara just pedagoger och inrikta sig på sitt huvuduppdrag - att
undervisa. För att det ska vara möjligt måste administrationen minska för lärarna.
Fristående och kommunala skolor ska kunna verka sida vid sida. Samverkan och dialog mellan
kommunala skolor och friskolor är viktigt för att lära av varandra. Likaså måste dialogen mellan
utbildningsförvaltningen ock friskolorna öka. Frivilliga överenskommelser om t.ex. kö, antagning
m.m. är att eftersträva.
Utbildning är starten i livet och ett jobb att gå till är dess mål. Kopplingen till arbetsmarknaden
måste bli tydligare och eleverna ska få kunskaper i vad den idag bygger på och vilka möjligheter
som finns. Här ser vi att samordning och utbyte mellan skolan och näringslivet är avgörande.
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och
lärorik för alla barn. Förbättra förutsättningarna för en god pedagogisk verksamhet, där omsorg,
fostran och lärande bildar en helhet.
Regelbunden dialog och gott samarbete mellan föräldrar, elever och skolans personal är viktigt i
skolans alla verksamheter. Det gäller inte minst för att kunna förebygga och komma till rätta med
psykisk ohälsa bland barn och unga. Moderaterna anser främst att nämnden ska arbeta utifrån
följande mål:
Mål
Mål
Mål
Mål
Mål
Mål
Mål
Mål

Sätta kunskap i fokus
Öka antalet behöriga lärare, 1:e lärare och lektorer
Införa obligatoriskt skolval
Ändamålsenliga lokaler
Ökad likvärdighet och valfrihet för kommunens elever
Införa obligatorisk lovskola för åk 6-9 för elever som inte når kunskapsmålen
Låta rektorerna disponera mer av skolpengen
Minska den psykiska ohälsan bland barn och unga

Strategier för att uppnå målen:
•
Plan för lokalanvändning samt eventuell avyttring av lokaler som ej är ändamålsenliga
•
Gemensamt kösystem för samtliga skolhuvudmän
•
Tillåt rektorerna att själva välja leverantörer
•
Bättre dialog mellan skolhuvudmän, näringsliv och förvaltning
•
Höjd skolpeng
•
Minskad central styrning och administration
•
Så kallade tidiga insatser ska prövas göras lägre ner i åldrarna än idag
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Nämndspecifika mål
Ordning och reda
i skolan Det är av allra högsta vikt att elevernas arbetsmiljö är bra. Detta anser vi är en
prioriterad fråga som bidrar till goda resultat. Detta gäller såväl lokaler av hög kvalitet som lugn
och ro i klassrummet. Här måste politiken stå upp för lärare och rektorer och ge dem de mandat
och resurser de behöver för att klara uppgiften.
Målsättning: Ökad andel elever som upplever att de har en god arbetsmiljö i skolan
Finansiering: Inom ram
Utveckling av digitala läromedel
Under mandatperidoen ska digitaliseringen i grundskolan öka. Vi satsar på en
kommungemensam finansiering som skolorna ingår i. Vi skjuter också till investeringsmedel för
att utöka utvecklingstakten i digital infrastruktur. Detta förutsätter en tydlig plan för det
pedagogiska arbetet med hjälp av digitala verktyg. Sundsvalls skolor behöver bli mer moderna.
Målsättning: Öka andelen digitala läromedel
Finansiering: Satsning 10 Mkr, 2019-2020
Löneutveckling för lärare
Det är viktigt att lärarnas löneutveckling prioriteras, lönen är inte allt men det är en betydande del.
Målsättning: Lärarlönerna bland dem som jobbar åt Sundsvalls kommun ska ligga i topp bland
jämförbara kommuner.
Finansiering: Budgeterade löneökningsmedel
Fler skolkök
Fler kommunala skolor ska kunna erbjuda mat lagad i eget kök. Vi vill möjliggöra för skolorna att
själva besluta om att laga egen mat. Vi avsätter därför investeringspengar för om-, tillbyggnad av
skolkök som skolorna får ansöka från.
Målsättning: Ökad andel skolor som tillagar egen mat i eget kök
Finansiering: Satsning 8 Mkr, 2 miljoner/år 2019-2022
Höjd skolpeng
Storleken på skolpengen har betydelse för elevernas möjlighet att nå kunskapsmålen.
Skolpengen ska höjas och hela höjningen ska stanna kvar i respektive skola.
Vi ser dessutom att skolpengens nivå och utformning måste ses över och det ska ske i
samverkan med alla skolhuvudmän.
Målsättning: Öka kunskapsnivån bland eleverna och skapa långsiktiga spelregler för alla
skolhuvumän
Finansiering: Satsning 15 Mkr/år 2019-2022

18

Arbetskläder för förskolepersonal
Förskolan fyller en viktig funktion för alla barn och förbereder dem inför skolan. Personalen på
förskolan har en viktig uppgift som många gånger också är fysiskt påfrestande. Arbetsmiljön
innefattar också moment där slitage och krav på hög kvalité på kläder är viktig. Vi anser därför att
precis som inom andra personalgrupper ska förskolans personal utrustas med arbetskläder.
Målsättning: All tillsvidare personal inom förskolan ska få arbetskläder
Finansiering: Satsning 3 Mkr/år 2019-2020
Stärkt elevhälsa
Elever som mår psykiskt och fysiskt bra är en förutsättning för att lyckas nå kunskapsmålen.
Här behövs både förebyggande och hjälpande insatser för att stödja de elever som mår eller
riskerar att må dåligt. Vi vill att elevernas tillgång till stöd och elevvård öka för att undvika
mobbning, kränkande behandling, skolk etc.
Målsättning: Minska den psykiska ohälsan hos elever.
Finansiering: Satsning 3 Mkr/år 2019-2020
Central rättning av prov
För att minska den administrativa bördan för lärare och öka likvärdigheten vill vi införa central
rättning av nationella prov men i förlängningen också fler prov i grundskolan.
Vi vill att även friskolorna ingår i detta samarbete om de är intresserade.
Målsättning: Mindre administration för lärare och ökad likvärdighet
Finansiering: Satsning 2 Mkr/år 2019-2022
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Socialnämnden
Alla medborgare i Sundsvalls kommun ska ha lika möjligheter till en god vård och omsorg och lika
möjligheter till stöd och behandling från olika socialtjänstens verksamheter när de är i behov av
det. Alla medborgare ska känna sig delaktiga i samhället, alla ska ges möjlighet att få vara en del
av ett sammanhang och inget barn eller vuxen ska lämnas utanför.
Moderaterna vill utveckla ett hållbart samhälle, som bygger på hälsa, delaktighet och trygghet.
Kommunen, i samarbete och samverkan med andra myndigheter, frivilligorganisationer eller
privata aktörer ska erbjuda våra medborgare välfärd och livsmiljö av högsta kvalité.
Två grundprinciper är vägledande för kommunens arbete inom området vård och omsorg. Vården
och omsorgen skall vara solidariskt finansierad och ges efter behov – plånboken får inte styra
över vem som får vård eller vilken kvalitet den har.
Motivet för valfrihet och mångfald är ökad kvalitet. Vård- och omsorgssektorn har öppnats upp
för en mångfald av aktörer, där den enskilde får möjlighet att själv välja den typ av stöd som
passar bäst, samt vem eller vilka som ska utföra uppdraget.
Vi Moderater vill utveckla den möjligheten ytterligare och införa Lagen om valfrihetssystem inom
fler områden där det så är möjligt. Psykisk ohälsa bland barn och unga ökar. Tyvärr kan det leda
till ej avslutad skolgång, missbruk, kriminalitet och utanförskap. Förebyggande arbetet bland barn
och ungdomar ska prioriteras. Skolan är den naturliga platsen för att tidigt möta barn och unga
med speciella behov av stöd och hjälp. Genom samverkan mellan socialtjänsten,
skolhälsovården, Ungdomshälsan, BUP och andra aktörer förstärks de tidiga insatserna.
Moderaterna anser främst att nämnden ska arbeta utifrån följande mål:
Mål Ökad kvalitet i verksamheterna ska vara målet för alla åtgärder
Mål Ökad valfrihet och mångfald genom variation bland utförare inom all verksamhet
Mål Förbättra servicenivån, minska handläggningstiderna, ökad kontinuitet. I första hand
prioriteras ärenden där barn finns med
Mål Förebyggande arbete och tidiga insatser ska ske i samverkan mellan olika aktörer och
professioner
Mål Modern teknik ska implementeras för att öka kvalité, tillgänglighet och trygghet
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Nämndspecifika mål
Ökad variation på boenden för äldre
Alla människor har olika behov och önskemål kring hur man vill bo och leva. Det gäller också när
man blir äldre där hälsotillstånd, intressen och ekonomiska förutsättningar varierar.
Ändå är dagens välfärd byggd utifrån att man ska passa in i en särskild mall när man blir äldre.
Moderaterna i Sundsvall vill öka variationen i utbudet av olika boenden för äldre utifrån de
individuella behoven och önskemålen. Det kan vi uppnå genom att upphandla både befintliga och
nya boenden. Det kan handla om allt från de s.k. temaboenden eller behov av specifika
sjukdomar t.ex. Parkinssonboende.
Målsättning: Öka valfrihet och livskvalitet för våra äldre
Finansering: Krav vid upphandling
Trygghetsboenden i hela kommunen
Den största anledningen till otryggheten bland äldre är upplevd ensamhet. Många äldre bor kvar
i sin bostad som de haft länge. Det finns flera orsaker till detta men en viktig anledning till att de
inte flyttar är bristen på alternativ.
Sundsvall behöver fler Trygghetsboenden runt om i hela kommunen. Trygghetsboenden är inte
bara en möjlighet för äldre medborgare att känna trygghet utan bidrar också till att frigöra fler
bostäder. Eftersom långt ifrån alla vill flytta in till Sundsvalls tätort på äldre dagar så behövs det
Trygghetsboenden även i exempelvis Njurunda, Matfors och Alnö.
Mitthem är kommunens främsta bostadspolitiska verktyg men även privata aktörer kan bidra om
kommunen stöttar. Vi är öppna för flera olika alternativ för att få fram fler Trygghetsboenden.
Målsättning: Öka utbud av alternativa former av boende för äldre och motverka känslan av
ensamhet och otrygghet. Trygghetsboenden ska öppna på Alnö, i Njurunda och Matfors
Finansering: Vid behov MRP 2021-2022
Ökad matkvalitet och valfrihet
I Socialstyrelsens rapport kan man läsa ”Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att
undvika sjukdom och återvinna hälsa. Alla individer, friska, sjuka, unga och gamla har rätt att
erhålla en adekvat, till individen och dennes (sjukdoms-) tillstånd anpassad näringstillförsel”. Mat
har en stor betydelse för hälsan men också för livskvaliteten. Mat ger oss energi och näring och
näringsintaget har enorm betydelse när vi börjar bli äldre eller sjuka. Därför vill vi stimulera till
förbättring i att förebygga undernäring hos äldre. De äldre ska också erbjudas mat från flera olika
leverantörer samt i olika prisklasser.
Målsättning: Öka valmöjligheterna och stödet för beställning av mat
Finansiering: Satsning 2 Mkr/år 2019-2020
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Utveckling av demenscentrum
Varje år insjuknar uppemot 25 000 personer i en demenssjukdom. Kunskapen om demens var
länge mycket bristfällig och betraktades närmast som en oundviklig följd av åldrandet. Numera
vet vi betydligt mer. Demens är visserligen betydligt vanligare i hög ålder men det är ingen naturlig
del av hög ålder. Demens orsakas av hjärnskador som i sin tur kan bero på närmare 100 olika
sjukdomar och sjukdomstillstånd.
I Sundsvalls kommun finns det även s.k. demenscentrum där ett team av olika professioner ger
råd, stöd och information till de sjuka och deras anhöriga. Vi vill utveckla det viktiga arbetet och
tillföra mer resurser. Vi vill också ge möjligheten till de allt yngre som drabbas av sjukdomen, men
som i övrigt är fysiskt friska och pigga, till insatser enligt deras behov och önskemål.
Målsättning: Öka livskvalitet för demenssjuka och deras anhöriga
Finansering: Satsning 2 Mkr/år 2019-2020
Intraprenad
För att möta kommunens utmaningar inom kompetensförsörjning och kompetensutveckling av
personal inom vård och omsorg ser vi Moderater ett behov av att driva vissa verksamheter i en
annan driftsform, en s.k. intraprenad. Intraprenad är en alternativ driftsform där verksamheten
drivs med eget resultatansvar, men där personal är fast anställd av kommunen.
Intraprenad är ingen egen juridisk person, utan ingår i kommunens organisation. Medarbetarna
kan själva påverka både verksamhetens ekonomi, investeringar och arbetssätt. En studie gjord av
Högskolan i Gävle presenterar övervägande positiva effekter: ökad motivation, engagemang och
delaktighet bland personalen, ökat ansvarstagande och ökad ekonomisk medvetenhet.
Moderaterna i Sundsvall vill därför se intraprenad som en alternativ driftsform inom vård och
omsorg i Sundsvall.
Målsättning: Behålla kompetent personal och ge de möjlighet till utveckling samt större ansvar
och inflytande
Finansering: Inom ram
Tidiga insatser och stöd i samverkan
Alla barn har rätt till stöd, hjälp, bra bemötande. En del problem som märks i skolan eller
förskolan kan bero på sociala svårigheter kring barnet, såsom dåligt fungerande hemsituation,
kriminalitet eller missbruk. För att kunna ta hand om barn som behöver extra stöd krävs tidiga insatser och god samverkan mellan olika förvaltningar och professioner. Därför vill vi att samverkan
mellan olika professioner och olika aktörer: hem, socialtjänsten, skolhälsovården, polis, BUP och
t.ex. idrottsföreningar förstärks och att vi gemensamt ska bygga en modell för hur vi på bästa sätt
upptäcker och agerar för att stödja de mest utsatta barnen.
Vi tycker också att fler socialsekreterare bör arbeta i yttre tjänst i exempelvis mobila team med
poliser eller ha sina arbetsplatser i de olika kommuncentra och på det sättet ha närmare till t.ex.
skolorna i olika områden.
Målsättning: Förbättrad samverkan mellan olika aktörer, fler socialsekreterare i olika delar av kommunen och på fler platser
Finansering: Satsning 2 Mkr/år 2019-2020
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Kontinuitet inom socialtjänsten
Det är väldigt viktigt att barns och ungas behov sätts i centrum i samband med de olika
insatser som barn, unga och föräldrar erbjuds av socialtjänsten.
Barn och unga ska också känna sig trygga i kontakt med socialtjänsten. Därför tycker vi är det
viktigt att öka kontinuitet i socialsekreterarnas arbete med barn och unga (d.v.s. de särskilt svårt
utsatta barnen ska möta så få socialsekreterare som möjligt samt möta de mest erfarna),
handläggningstiderna ska minskas och kartläggning av upplevd kvalitet och önskemål på de
insatser som erbjuds av socialtjänsten ska göras.
Målsättning: Ökad kontinuitet för dem som är i kontakt med socialtjänsten, samt att kartlägga
upplevd kvalitet och önskemål på de insatser som erbjuds av socialtjänsten
Finansiering: Inom ram
Förstärkning av enheten Våld i nära relationer samt fokus på hedersrelaterat våld
Sundsvalls kommun erbjuder i dagsläget hjälp och stöd till de som blev utsatta för våld i nära
relationer, dvs. fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller materiellt våld i privat miljö inom
familjen. Vi Moderater vill förstärka enheten som jobbar med våld i nära relationer med fler
resurser. Det kan handla om t.ex. förebyggande arbete med de som utövar våld.
Vi vill också rikta en särskild fokus på att förebygga hedersrelaterat våld i Sundsvall, genom
upplysande aktiviteter och genom ökad kunskap om sina rättigheter hos de kvinnor och barn
som befinner sig i riskgruppen.
Därför vill vi att handlingsplanen mot hedersrelaterat våld implementeras i verksamheterna där
man jobbar med barn och unga och att den uppdateras regelbundet. Vidare skulle vi gärna se
en särskild hederssamordnare på plats, som på mer strukturerat sätt skulle kunna ta ansvar för
samordning och att handlingsplanen är uppdaterad och implementerad, samt för ökad kunskap
i de frågorna bland myndighetspersonal, men också bland t.ex. föreningar som jobbar med barn
och unga.
Målsättning: Förstärkning av enheten Våld i nära relationer samt hederssamordnare som har
ansvar för samordning av arbete med hedersrelaterat våld
Finansering: Satsning 1 Mkr/år 2019-2020
Digitalisering av socialtjänsten
Digitalisering kan revolutionera vård och omsorg på många olika sätt och i många olika områden.
Det finns enorm potential för innovativa lösningar och förbättra livskvalité för personer med
funktionsvariationer, för äldre på äldreboenden eller i hemtjänsten, samt för medarbetare inom
socialtjänsten. Därför tycker vi Moderater att kommunen, gärna i samarbete med Region
Västernorrland ska ligga i framkant om det gäller utnyttjande av teknikutveckling. Alla fastigheter
där kommunen ger vård och omsorg till olika grupper vårdtagare bör utrustas i välfungerande
trådlös nätverk. En strategi för digitalisering bör implementeras, utvecklas och följas upp.
Målsättning: Trådlöst nätverk i alla fastigheter där socialtjänsten ger vård och omsorg till
vårdtagare
Finansering: Kommunstyrelsens investeringsmedel för digitaliseringsstrategi
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Översyn av avtal mellan Sundsvalls kommun och Mellannorrlands Hospice
Mellannorrlands Hospice bedriver en högkvalitativ verksamhet. Sedan starten har
verksamheten fått en viktig roll i den palliativa vården i vår region. Sundsvalls kommun och
Landstinget Västernorrland har sedan starten ett avtal som innefattar bland annat köp av ett antal
vårdplatser för att garantera verksamhetens fortlevnad. Vi vill nu att Sundsvalls kommun i
samarbete med Landstinget Västernorrland och Mellannorrlands Hospice genomför en översyn
av avtalet så att prissättningen bättre motsvarar de kostnader som vården innebär.
Finansiering: Detta tas i kompletteringsbudgeten efter nytt avtal
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Navi
En av sju i arbetsför ålder lever idag av bidrag i stället för att arbeta. Det dröjer i dag 8 år innan
hälften av alla nyanlända har ett arbete. Jobbklyftan mellan svenskfödda och utrikes födda har
vidgats. Arbetslösheten är nästan fem gånger så hög för en person född utanför Europa som för
en person född i Sverige. Vi kan konstaterat att vissa hushåll (till exempel nyanlända) kan förlora
ekonomiskt på att någon i familjen faktiskt tar ett jobb. Fler långtidsarbetslösa är inskrivna på
Arbetsförmedlingen och färre vuxna studerar nu än 2014. Det är en trend som måste brytas.
Varken Sverige eller Sundsvall är en kravlös gemenskap. Här ska man förväntas ta ett aktivt
ansvar för sin integration och alltid sträva efter att göra sig själv anställningsbar. Därför måste den
kravlösa bidragspolitiken brytas.
Verklig frihet och självständighet börjar med en egen inkomst. Varje krona som går till bidrag till
den som kan jobba är en krona som hade kunnat gå till polis, skola eller sjukvård. I Sverige och
Sundsvall talar man svenska. Språket är nyckeln till det svenska samhället – till jobb och egen
försörjning. Flit ska belönas, inte bestraffas. Det måste alltid löna sig att gå från bidrag till arbete.

Nämndspecifika mål
Moderaterna anser främst att nämnden ska arbeta utifrån följande mål:
Mål Alla ungdomar som inte arbetar eller studerar efter gymnasiet ska ha ett handlingsprogram
för att kunna gå vidare till arbete eller studier
Mål Att införa en sommarjobbscheck för skolungdomar
Mål Högre flexibelitet inom vuxenutbildningen och SFI
Mål Krav på kunskap på SFI inte bara närvaro
Mål Minska jobbklyftan mellan svenskfödda och utrikesfödda
Mål Minska bidragsberoendet och öka övergången till arbete
Mål Minska antalet arenor och projekt öka omfattningen på Sundsvallsmodellen
Strategier för att uppnå målen
•
Utveckla arbetsmarknadstorget tillsammans med Arbetsförmedlingen och andra aktörer
•
Genom sammarbete med privata aktörer öka antalet sommarjobb inom befintlig
ekonomisk ram
•
Genom uppsökande verksamhet skaffa information och kunskap om individernas situation
•
Öka möjligheterna till distansutbildning, utbildning på deltid och ökad studietakt
•
Tydliga prestations- och aktivitetskrav för alla som får bidrag
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Aktivitetskrav
Sundsvall är ingen kravlös gemenskap. Uppbär man bidrag från offentliga medel har det
offentliga också rätt att ställa krav. Därför vill vi se tydliga krav på motprestation och
aktivitetskrav. För den som inte deltar i det insatser som finns till förfogande eller som planerats
för individen ska försörjningsstödet sättas ned i högre utsträckning än idag.
Detta är även i linje med den Integrationsplikt Moderaterna nationellt presenterat.
I ovan nämnda förslag om Integrationsplikt föreslås även att aktivitetskravet i försörjningsstödet
kunna omfattas av fler. Till exempel bör det kunna tillämpas för personer som söker
kompletterande försörjningsstöd till föräldraförsäkringen, ofta nyanlända kvinnor, genom krav på
att delta i SFI-undervisning även under föräldraledigheten.
Målsättning: Ökad aktivitet för att få fler i arbete
Finansiering: Inom ram i samarbete med Socialnämnden
Försörjningsstöd för ”papperslösa”
I Sundsvalls kommun finns idag olika ”arenor” där människor med försörjningsstöd uppmanas
delta. Arenor är oftast ingen snabb väg till arbete, däremot kan det behövas för att kunna
kartlägga en individs kunskaper och för eventuell validering.
Arbetsförmedlingen ansvarar för den så kallade etableringen, det innebär att en person som fått
uppehållstillstånd får statlig etableringsersättning under två år och under denna period ska
personen etableras på arbetsmarknaden. När dessa två år är över är personen kommunens
ansvar och kan därför söka försörjningsstöd.
Det förekommer att personer som fått etableringsersättningen indragen istället
söker försörjningsstöd, det är inte hållbart. Därför vill vi se krav på avslutad etablering innan
möjlighet finns att söka försörjningsstöd. I vissa kommuner betalas försörjningsstöd ut till de
som nekats asyl. Enligt förvaltningen FAVI görs inte detta i Sundsvall och vi vill vara tydliga med
att detta aldrig får ske. Att betala ut försörjningsstöd till de som nekats asyl är att uppmuntra ett
skuggsamhälle – det vill vi inte ha i Sundsvall.
Målsättning: Inga bidrag utbetalas till de som nekats asyl
Finansiering: Inom ram och i samarbete med Socialnämnden
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Bidragstak
Vi föreslår också ett bidragstak i enlighet med Moderaternas nationella förslag. Detta innebär att
utbetalningar som överstiger 75 % av den nettoinkomst en familj skulle haft med avtalsenlig lön
plus bostadstillägg spärras. Vi vill se över hur detta ska kunna implementeras på lokal nivå.
Målsättning: Det ska alltid löna sig att gå från bidrag till ett arbete
Finansiering: Inom ram och i samarbete med Socialnämnden
Kom i Jobb blir Sundsvallsmodellen
Vi vill utveckla den så kallade Kom i Jobb-modellen som finns i Sundsvall till en utökad
Sundsvallsmodell. I Sundsvallsmodellen ska, till skillnad från Kom i Jobb, även det privata
näringslivet ingå. Sundsvallsmodellen bygger på en trepartsmodell; kommunen och
arbetsförmedlingen, den enskilde och näringslivet. Därutöver är det samma principer som gäller
för Kom i Jobb, dvs. att försörjningsstöd växlas upp till en lön genom jobb i en kommunal
förvaltning eller hos ett företag.
För att lyckas med detta är det viktigt att ett omfattande inkluderingsarbete sker med näringslivet
i Sundsvall, så som man gjort i t.ex. Solna. Kommunala tjänstemän får i uppdrag att etablera
kontakt med företagen, kartlägga deras behov och fråga i vilken mån de kan och vill vara med
och bidra till integrationen i Sundsvall. Ett företag kan då få en person som gör praktik hos sig.
Men förhoppning och möjlighet till anställning.
I Sundsvallsmodellen ställs krav. Man förväntas delta i arbete för att hitta en praktikplats genom
att tillsammans med tjänstemän skriva ett CV och personligt brev, förbereda sig på intervju och
delta i de aktiviteter som behövs för att göra sig anställningsbar.
Målsättning: Fler människor som går från bidag till jobb
Finansiering: Inom ram i samverkan med Socialnämnden
Individbaserad integrationsplan
Vi tror att det är viktigt att gå från så kallade arenor till mer riktiga jobb. Arenor kan vara bra i ett
första skede för att kartlägga kunskap men får aldrig bli en långvarig sysselsättning i tron om att
det ska leda till arbete – det gör det nämligen sällan. Integrationen behöver bli mer
individualiserad, varje individ ska kartläggas individuellt och integrationsplan ska upprättas.
Denna integrationsplan ska sedan vara obligatorisk för att få ersättning.
Målsättning: Att alla ska ha en individanpassad integrationsplan
Finansiering: Inom ram i samarbete med Socialnämnden
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Sundsvalls kommun
Mål och resursplan 2019-2020 och plan 2021-2022
Eget driftsbudgetförslag
DRIFTSBUDGET
Budget
Nettobelopp i 1 000 kronor (minus = ökad kostnad/
2019
minskad intäkt) nivåhöjningar anges med belopp varje
år OBS! nivåhöjande/sänkande anges som ackumulerat!

Budget

Plan

Plan

2020

2021

2022

SBN Förbättrat vägunderhåll

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000

SBN Året runt cykling

-2 000

-2 000

SBN Snöröjning

-5 000

-5 000

KS Ökad trygghet

-10 000

-10 000

KS Digitalisering

-5 000

-10 000

SN Avskaffande av lokal pensionärsskatt

-8 000

-8 000

-8 000

-8 000

SN Höjd ram

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000

SN Demenscentrum

-2 000

-2 000

SN Våld i nära relationer

-1 000

-1 000

SN Förebyggande arbete barn och unga

-2 000

-2 000

SN Matsatsning äldre

-2 000

-2 000

BUN skolpeng

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000

BUN stärkt elevhälsa

-3 000

-3 000

BUN arbetskläder förskolan

-3 000

-3 000

BUN Central rättning

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

ÖFN ökad ram

-1 300

-1 300

MN Havsmiljöfond

-250

-250

-250

-250

Näringslivsbolaget utökad ram

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

KFN Anläggningsbidrag (65%-75% nivå)

-900

-900

-900

-900

KFN Aktivitetsbidrag barn/ungdom

-800

-800

-800

-800

KFN Ökad tillgänglighet Kultur

-1 000

-200

-200

-200

KFN Handikappföreningar

-500

-500

-500

-500

-10 000

-10 000

-10 000

Skattesänkning 5 öre*
Personalnämnden

300

300

300

300

Justering hyreskompensation nämnder

3 000

3 000

3 000

3 000

Engångsintäkter fastighetsförsäljning ej återhyrning

20 000

20 000

20 000

20 000

Konkurrenssättning intern service

5 000

5 000

5 000

Samlokalisering lokaler

3 000

3 000

3 000

15 000

15 000

15 000

15 000

20 000

20 000

15 000

20 000

20 000

Minskade konsulttjänster

15 000

Minskad OH efter utökad LOV m.m.
KS-koncernstaben

10 000

Effektivisering ramjustering 0,5%

28 000

Justering löneökningsanslag

12 000

12 000

12 000

12 000

1 550

-12 650

38 650

38 650

27

-221

676

676

*avgår vid eventuellt försämrat ekonomiskt läge/utfall

Summa egna driftsbudgetförslag

Påverkan på finansnettot
1,75%
Summa påverkan
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Sundsvalls kommun
Mål och resursplan 2019-2020 och plan 2021-2022
Eget investeringsbudgetförslag

INVESTERINGSBUDGET
Nettobelopp i 1 000 kronor (minus = ökad utgift/
minskad inkomst)

Budget

Budget

Plan

Plan

Plan

2019

2020

2021

2022

2023

Kommunstyrelsen

11 000

13 000

-2 000

-2 000

0

Energiefffektiviseringar

15000

15000

Digitaliseringsstrategi

-4 000

-2 000

-2 000

-2 000

Stadsbyggnadsnämnden

-28 000

-30 000

-31 000

-28 000

Väginvesteringar

-25 000

-25 000

-25 000

-25 000

Investeringar NY belysning landsbygd

-3 000

-3 000

-3 000

-3 000

-2 000

-3 000

Ett mera levande hamnområde

0

Miljönämnden

0

0

0

0

0

NAVI

0

0

0

0

0

Kultur- och fritidsnämnden

0

0

0

-25 000

0

Sidsjö friluftsområde

-25 000

Socialnämnden

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

Ombyggnad kök och matsalar

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

Barn- och utbildningsnämnden

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

Ombyggnad skolkök

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

Övrigt

0

VA

30 000

30 000

350 000

30 000

30 000

100 000

Elitarena

0

0

0

250 000

Eventuella tillkommande investeringar ska ske med blocköverskridande överenskommelser

Summa förändring egna inv.förslag

-21 000

9 000

-7 000

291 000

0

-315

-180

-285

4 080

4 080

-630

-360

-570

8 160

8 160

Påverkan på finansnettot
Ränta
1,50%
Summa påverkan
Påverkan på avskrivningar
Schablon genomsnitt 33 års avskrivning
3,00%
Summa påverkan

Tumregler för avskrivningar- (nya regler för komponentavskrivning är inte beaktade)
Mark skrivs inte av
Fastigheter skrivs oftast av på 33 år
Fritidsanläggningar skrivs oftast av på 20 år
Maskiner skrivs oftast av på 10 år
Personbilar och inventarier skrivs oftast av på 5 år
IT-utrustning skrivs oftast av på 3 år
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Sundsvalls kommun Mål och resursplan 2019-2020 och plan 2021-2022
Budgetförslag för:

RESULTATRÄKNING
Belopp i 1 000 kronor

Budget

Budget

Plan

Plan

2019

2020

2021

2022

Verksamhetens nettokostnader

-5 595 114

-5 739 686

-5 881 254

-6 069 895

Avskrivningar

-297 034

-301 148

-306 711

-291 686

Skatteintäkter

5 221 216

5 339 599

5 506 725

5 701 817

Generella statsbidrag

827 834

869 488

864 471

852 426

Finansnetto

24 689

18 204

8 412

14 115

Årets resultat

181 591

186 457

191 643

206 777

Resultatmål (förslag)

181 472

186 273

191 136

196 627

0,030

0,030

0,030

0,032

Skillnad jämfört med planeringsförutsättningar

Procent av skatter och bidrag
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