Mål och resursplan för 2015-2016
med plan för 2017-2018
Sundsvalls kommun

För välfärden!

Vision, kännetecken och huvudinriktning
Sverigedemokraternas politiska målsättning är att skapa bästa möjliga förutsättningar
för återskapandet och upprätthållandet av det svenska folkhemmet. I vårt Sundsvall
skall medborgarna känna sig trygga i vetskapen om att kommunens resurser i första
hand prioriteras inom verksamhetens kärnområden skola, vård och omsorg samt att
kommunen ser och hör såväl våra äldre som yngre. I denna process är det inte bara
viktigt att medborgarna ges goda möjligheter att föra sin talan gentemot kommunen,
utan även att såväl yngre som äldre ges resurser för att kunna tillgodose sina behov.
För att nå målet med att trygga välfärden och därmed kunna upprätthålla en hög
servicenivå till kommuninvånarna måste hela kommunkoncernen hushålla väl med de
ekonomiska resurserna. Vi tror att en ansvarsfullt styrd kommun med en ekonomi i
balans skapar stabilitet, framtidstro och incitament för driftiga människor att inte bara
vilja etablera sig i kommunen, utan också att stanna kvar.
För att frigöra de nödvändiga resurser kommunen behöver för att på sikt upprätthålla
en god offentlig servicenivå - såväl som för att slippa göra smärtsamma nedskärningar
inom skola, vård och omsorg - väljer vi framför allt att stoppa asylmottagningen till
kommunen. Men vi föreslår även att helt lägga ned Scenkonstbolagets verksamheter,
att anta Trafikverkets tidigare erbjudande om att återta de kommunala 125 miljoner
kronor övriga partier valt att investera i statlig infrastruktur samt att lägga om
kommunens investeringsplan.
En detaljerad sammanfattning av resursanslagen i budgetförslaget presenteras sist i
dokumentet.
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Syfte, bakgrund och mål
Sverigedemokraterna i Sundsvalls syfte och mål med kommunpolitiken är att värna
väljarnas såväl som övriga Sundsvallsbors gemensamma intressen, skapa en attraktiv
stad att leva i samt att skapa en stad med ett stort hjärta, en hög grad av sympati och
en vidsträckt solidaritet för medmänniskorna. Vi ser det som ett självklart mål att öka
invånarnas inflytande över politiken, att inga former av särbehandling inom
kommunens ramar får tillåtas och vi lägger inte minst stor vikt vid känslan av trygghet
när vi utformar vår politik.
Idémässigt har vi låtit oss inspireras av såväl förra sekelskiftets svenska
nationalkonservatism som delar av den socialdemokratiska folkhemstanken. Syftet är
att kombinera principen om grundläggande social rättvisa med traditionella
värdekonservativa idéer.
Helt centralt för oss är att agera ytterst ekonomiskt ansvarsfullt kombinerat med en
ekologisk grundsyn. Fokus ligger därför i första hand på den primära och
grundläggande verksamheten, där vi med varsamhet och hänsyn till människors behov
och miljö främst prioriterar skolan, vården, omsorgen, tryggheten samt infrastrukturen
– kort sagt den kommunala kärnverksamheten.
Då barnen, de sjuka, de handikappade och de äldre tillhör våra mest utsatta grupper
måste också dessa grupper prioriteras före andra.
Centralt för oss är också att värna och stärka den svenska sammanhållningen, den
svenska kulturen, identiteten och gemenskapen. Vi ser därför med oro på den stora
segregationen, på motsättningarna samt det stora utanförskapet av olika grupper av
människor i vårt samhälle.
Vi ser även ett problem i att människors delaktighet, närhet och trygghet över tid i en
allt större grad minskar. För att råda bot på detta - och därmed vända den negativa
utvecklingen - ställer vi upp en rad idéer och mål varav några presenteras i det här
dokumentet.
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Barnomsorg och skola
Ett av de mest grundläggande behov vi människor har är känslan av trygghet.
Tryggheten är således grunden för frihet och människor som känner frihet känner i sin
tur glädje, engagemang, vilja och mening. Det är därför så oerhört viktigt att skolan
såväl som barnomsorgen och fritidsverksamheterna inom kommunens ramar präglas
av trygghet.
Detta mål vill vi inom den kommunala barnomsorgen uppnå inte minst genom små
barngrupper samt ett erforderligt antal, men inte minst även mycket noggrant utvalda,
barnpedagoger. Pedagogerna skall vidare i samråd med, och genom ett stort inflytande
och påverkan från föräldrarna, lägga upp sitt arbete.
Verksamheten för våra allra yngsta skall även i möjligaste mån planeras så att
cirkulationen av pedagoger och/eller lokaler minimeras i så hög grad som möjligt.
Lokalerna för barnverksamheten skall i alla avseenden vara utformade för ändamålet,
vilket innebär en god akustik och därmed låg bullernivå, handikappanpassning,
allergivänlighet, allmän lättillgänglighet, god ventilation, ett gott allmänt
inomhusklimat samt i övrigt friska lokaler.
Det är vidare med fast bestämdhet som vi tror att de allra flesta föräldrar själva är de
som är de mest lämpade att avgöra vad som är bäst just för deras barn. Förutom stora
möjligheter för föräldrarna att påverka barnomsorgen där deras barn går ser vi därför
också valfriheten att föräldrarna själva får bestämma vem, eller vilka, de själva anser
är mest lämpade att sköta omvårdnaden av sina egna barn. Vare sig det i praktiken
innebär ett kommunalt, kooperativt eller eget omvårdande av barnen genom ett
eventuellt kommunalt vårdnadsbidrag.
Skolan skall i möjligaste mån präglas av närhet och liksom barnomsorgen även
präglas av småskalighet, valfrihet och trygghet. Skolnedläggningar skall av den
anledningen inte äga rum om inte samtidigt nya förutsättningar att verka i närområdet
skapas.
Skolan skall vidare verka och sträva efter att få samtliga elever att på ett värdigt sätt
ge utlopp för sina känslor och idéer, uppmuntra självständigt tänkande, diskussion,
lära ut den verkliga innebörden av demokrati, alla människors lika värde samt också
verka för samarbete, kamratanda och lojalitet/ärlighet. Ett annat viktigt inslag är inte
minst att skolan även lär ut vikten av och fördelarna med ansvarsfulla relationer.
Personalen på skolorna skall även aktivt uppmärksamma mobbing eller utstötthet,
agera förstående, konfliktlösande och även agera som en human mellanlänk samt
tidigt verka för att de berörda eleverna når en sämja byggd på respekt och acceptans.
För att skolan skall kunna uppnå detta mål krävs förstärkta anslag till
skolverksamheten så att inte minst ett införande av kommunala skolvärdar görs
möjligt.
För att skolans resurser skall räcka så långt som möjligt och därmed ge ökade
förutsättningar för att ytterligare stimulera sammanhållningen, trivseln och i och med
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det också förutsättningarna för lärande ser vi det också som i övrigt angeläget att den
kommunala skolan aktivt verkar för att samarbeta med de privata alternativen. Både
vad gäller lokaler såväl som andra möjliga tänkbara samarbetsformer där båda parter,
och därmed allmänheten som helhet, gynnas.
I de fall där skolan med alla till buds stående medel, trots profession, insatta resurser
och trots god vilja och försök, ändå misslyckas motverka mobbing eller grupperingar
skall den eller de elever som inte visar någon skärpning - och istället fortsätter att
mobbar - flyttas till en särskild jourskola. Om en rektor helt misslyckas i arbetet för en
nolltolerans mot mobbning skall rektorn i fråga avskedas.
Den ökade tillgängligheten av droger innebär att allt fler ungdomar börjar missbruka
såväl alkohol som tyngre droger. Vi ser det därför som ytterst angeläget att
kommunen säkerställer att skolans personal upprätthåller en hög kunskapsnivå om
tecken på drogpåverkan och att personalen även vidareutbildar föräldrarna för att de
efter skoltid effektivt skall kunna upptäcka och hjälpa sina barn ur beroendet. Resurser
till detta kan hämtas inom befintliga ramar genom en samverkan av
socialverksamheten och skolan.
Då skattefinansierad hemspråksundervisning på skoltid innebär såväl höga extrakostnader, en försvåring av en god assimileringsprocess samt då forskning visat att
hemspråksundervisning dessutom inte heller gynnar inlärningen av det nya språket
(goda exempel på detta finns bland annat i Danmark), ser vi även att kommunen
verkar för att påverka rikspolitikerna att häva det lagliga kravet på att erbjuda
kommunens invånare hemspråksundervisning. Alternativt ser vi att Sundsvalls
kommun verkar för att erbjudas att bli en försökskommun för att utvärdera huruvida
ett avskaffande ger mer eller mindre gott resultat ur både ett integrations- såväl som
språkavseende. Inte minst vill vi att detta prövas i relation till den ekonomiska
belastningen på samhällsekonomin integrationsmottagning i detta avseende annars
innebär.
Vi ser också att samtalsspråket på lektionstid, bortsett språklektioner, oavkortat ges på
svenska och vi lägger även stor vikt vid att skolorna följer svenska normer,
värderingar samt att de demokratiska värderingarna respekteras fullt ut varför vi bland
annat också avvisar etableringar av muslimska friskolor inom kommunen.
Uppdrag Barn- och utbildning:











Avvisa alla skolnedläggningar
Utred hur cirkulationen av lokaler och pedagoger bäst kan minimeras
Anställ skolvärdar för att öka hälsoarbetet
Utred ett införande av en ”Second Chance School”
Stärk undervisningen genom att satsa på kompetenshöjning bland lärarna
Stärk studievägledningen
Öka elevpengen för grundskolan
Stärk lärarstatusen och höj lärarlönerna
Stärk bemanningen på fritids
Inför jourskolor i enlighet med målplanen
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 Utbilda skolpersonalen och erbjud föräldrar utbildning i drogkunskap
 Ansök om att bli en försökskommun i slopad hemspråksundervisning
 Kräv utdrag från polisregistret för samtliga personer som söker anställning
bland barn och ungdomar
 Neka ytterligare privata skoletableringar
 Säkerställ Nattis verksamhet (dagis på natten)
 Sparka rektorer som misslyckats i kampen om en nolltolerans mot mobbning
 Utred hur grundskoleklasserna kan uppnå målet om 20 elever per klass
 Utred hur barngrupperna i förskolorna kan minskas
 Öka inslagen av ekologisk mat i skol- och dagisverksamheterna
 Tillse att alla verksamheter erbjuder både vegetariska såväl som animaliska
maträtter med frikostiga ekologiska inslag
 Säkerställ ett extra stöd för elever som har det extra svårt att hantera läxor
 Planera för nya alternativt upprustade skolor med fokus på gles- och
landsbygden, d v s utanför centralorterna
 Inför en nolltolerans för lärarlösa lektioner inom den kommunala
skolverksamheten
 Utred hur skolan kan förbättras ytterligare
För att nå ovan angivna ändamål inom barnomsorg och skola avsätter vi 50 Mkr från
första budgetåret och sammanlagt 245 miljoner kronor över en fyraårsperiod. Utöver
det lägger vi 120 miljoner kronor för byggandet av nya skolor.
Totala driftssatsningar: 245 miljoner kronor + 120 miljoner kronor i investeringar.
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Kultur och fritid
Sverigedemokraterna i Sundsvall ser ett folkligt och levande kulturliv som ett viktigt
inslag i samhällslivet. Bland annat behövs bibliotek, fritidsgårdar, sevärdheter,
museer, allmänna samlingsställen för exempelvis dans och musik samt upplevelser
framför allt för barn och familjer. Andra önskade kulturverksamheter är sådana som
bidrar till ökad sammanhållning, gemenskap och som främjar samhörighet.
Kommunen skall utöver detta även utgöra en viktig roll i firandet av svenska högtider
samt sträva efter att ha en kulturarvsfond dit organisationer, föreningar, myndigheter
och hembygdsföreningar kan söka medel till verksamheter med kulturarvsfrämjande
inriktningar. Sådana insatser skall även premieras genom exempelvis stipendier och
utmärkelser.
Övriga verksamheter som helt eller delvis finansieras med kommunala skattemedel
och som allmänheten har ett litet, inget eller till och med en avståndsintagande
inställning emot, skall ej erhålla några bidrag från kommunen.
Inte heller skall kommunen ge bidrag till invandrarföreningar vars syfte är att främja
sin hemkultur eller stödja föreningar med politiserad verksamhet som inte är invalda i
fullmäktige. Sådana verksamheter skall givetvis tillåtas existera och verka som alla
andra typer av föreningar, men då dessa verksamheter varken ligger i skattebetalarnas,
kommunens eller landets intresse skall dylika föreningar egenfinansieras.
Föreningslivet utgör en viktig kugge för kulturlivet och fritidsverksamheterna. I och
med att människor med samma intressen möts, så knyts också vänskapsband och
känslor av samhörighet och gemenskap.
Därför är också föreningslivet så oerhört viktigt för ett samhälle, dels för att fylla
människors behov av att umgås och att skapa naturliga samlingsplatser för människor
som delar ett gemensamt intresse, men också dels för att skapa kontakter. Kontakter
som vid ett senare tillfälle eventuellt även bl a kan leda till att folk lättare får arbeten.
Ett väl utbyggt föreningsliv knyter också band mellan människor med olika bakgrund
och bidrar därmed till att assimilera (anpassa) nya svenskar till samhället. På så vis
kan invandrare lättare lära sig hur det svenska samhället fungerar och därmed även
underlätta möjligheten att bli en del av samhället. Föreningslivet måste därför ges hög
prioritet i kommunens verksamhet.
För att underlätta för invånarna att bilda och driva föreningar skall kommunen
kontinuerligt driva och sprida en tryckt informationskampanj i hur man bedriver och
startar föreningar samt kontinuerligt och aktivt också i praktiken aktivt hjälpa
allmänheten att starta och driva allehanda föreningar. Vår långsiktiga och samlade
ambition är att på sikt göra Sundsvall till den kommun i Sverige som har det rikaste,
aktivaste och mest levande föreningslivet per capita.
Sammanfattningsvis menar vi att all kultur som inte är av ett stort allmänintresse, eller
som saknar förutsättningar att utveckla sammanhållningen och identiteten i samhället,
skall utsättas för marknadsmässig konkurrens. Det innebär att vi också, förutom redan
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nämnda kulturverksamheter, avser dra in det kommunala stödet både till Sundsvalls
teaterhus såväl som till kammarorkestern. Kulturfrämjande föreningar skall också i
största möjliga mån erbjudas gratis - alternativt kraftigt subventionerade - kommunala
lokaler att utöva sina aktiviteter inom.
Uppdrag Kultur- och fritid:
 Inför ett principbeslut att kommunala bidrag till invandrarföreningar, vars syfte
är att främja sin hemkultur, skall nekas offentliga medel
 Inför ett principbeslut om att all kultur som inte är av ett stort allmänintresse,
eller som saknar förutsättningar att utveckla sammanhållningen och identiteten
i samhället, skall nekas skattefinansierade bidrag
 Verka för att kulturdrivande föreningar med syfte att stärka eller främja den
svenska kulturen erbjuds avgiftsfria eller kraftigt subventionerade avgifter i
kommunala lokaler
 Avveckla Scenkonstbolaget med verksamheter
 Ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att sälja stadsteaterns lokaler
 Stärk föreningsbidragen och satsa på ungdomarna
 Förstärk stödet till de sociala föreningarna
 Förstärk stödet till de fria teatergrupperna
För att nå ovan angivna ändamål inom kultur och fritid förstärker vi föreningslivet
med 15 Mkr per år, vilket ger 60 Mkr på en fyraårsperiod, utöver befintliga ramar. I
det ingår bla fria teatergrupperna med 4 Mkr, 1 Mkr för de sociala föreningarna.
Totala driftssatsningar: 60 miljoner kronor.
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Vård och omsorg
Äldreomsorgen skall kännetecknas av valfrihet, trygghet, respekt, ett rikt socialt liv
samt av ett inflytande. Pensionärerna skall även ges inflytande och i en hög grad få
välja äldreboenden. Inte minst skall alla pensionärer också kunna kräva att inte bli
åtskilda från respektive maka eller make. Målet med äldreomsorgen ska vara att den
skall vara väl utbyggd med hemtjänst, hemsjukvård, nattpatruller, dagverksamhet
samt ett rikt utbud av olika boendeformer med syftet att höja livskvaliteten för våra
äldre.
Då pensionärer ofta är en grupp som många gånger har svårt att göra sin röst hörd
skall kommunen inneha en äldre- och handikappombudsman, vars uppgift ska vara att
bevaka och främja pensionärernas intressen samt även vara en opartisk instans för
stöd och rådgivning både till de äldre och de handikappade såväl som till de anhöriga.
Ombudsmannen skall även notera brister inom kommunens verksamhet på området
för att påtala dessa brister samt ge förslag på åtgärder till politikerna.
I kommunen skall även ett pensionärsråd bestående av representanter för olika
seniororganisationer finnas. Kommunen skall också sträva efter att införa en volontär
kontaktverksamhet för stödpersoner till äldre, vars uppgifter skall vara att följa med
ensamma äldre på promenader, lyssna och prata eller att hjälpa till med alldagliga
sysslor. Verksamheten skall administreras och skötas av en volontärförmedling vid
kommunen dit ensamma och/eller pigga äldre alternativt godhjärtliga invånare i
allmänhet kan vända sig för vägledning, kontakt och utbildning.
Äldreomsorgen skall i övrigt inte kännetecknas av ett område där politikerna kan
spara eller skjuta till tillfälliga medel för att efter besparingarna ge sken av att de
faktiskt satsat på verksamheten. De äldre har genom hela sina liv byggt upp det
samhälle vi idag lever i och som vi imorgon lämnar över till våra barn eller deras
barnbarn. Det minsta de kan anses förtjäna är därför att behandlas med respekt genom
att inte se denna grupp som något av en resurs man tillgriper för att förstärka andra
områden så snart den förda politiken visar sig ha misslyckats. Vi ser mot den
anledningen därför att vården och omsorgen permanent måste påtagligt förstärkas.
Uppdrag Vård- och omsorgsprocessen:








Stärk verksamheten för de äldre via permanenta rambelopp
Tillsäkra att parboendegarantin fungerar och prioriteras
Inrätta en äldre- och handikappombudsman
Inrätta ett pensionärsråd kopplat till fullmäktige
Stärk pensionärernas inflytande över hur hemtjänsten kan nyttjas
Satsa mer på ekologisk och smakrik mat
Ge Mitthem i uppdrag att bygga fler äldreboenden i glesbygden

För att nå ovan angivna ändamål inom vård och omsorg skjuter vi till 60 Mkr extra
med en nivåhöjning upp till 105 Mkr per år. Till det avsätter vi under budgetperioden
60 Mkr till byggnation av fler äldreboenden.
Totala driftssatsningar: 335 miljoner kronor + 60 miljoner kronor i investeringar.
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Samhällsbyggnad, landsbygd och infrastruktur
Samhällsutformningen och samhällsbyggnaden skall präglas av närhet och
medbestämmande. Vi vill även verka för levande, traditionella, familjevänliga,
småskaliga och trygga stadsmiljöer. Barnens leklust och behov av rörelse skall särskilt
bejakas. Stor restriktivitet skall råda beträffande beviljanden av nya
etableringstillstånd i Birsta för att på så vis undvika att de små livgivande företagen
och butikerna i Sundsvalls centrum skall dö ut.
Vi befarar att utan handeln i stadskärnan förlorar staden viktiga delar av sin roll som
en naturlig mötesplats, vilket i så fall i längden kan innebära att stadens centrum
förfaller med ökad brottslighet såväl som minskad total turism och sysselsättning som
följd.
Kommunens väg- och gatunät måste också kontinuerligt underhållas och vara i ett
sådant skick att inte näringsliv eller invånare missgynnas. Det finns även ett
ömsesidigt beroende mellan tätort, förort samt landsbygd och detta förhållande måste
via samhällsplaneringen uppmuntras såväl som upprätthållas.
Av samma anledning måste kommunen i detta avseende också erbjuda en väl utbyggd
kollektivtrafik vars funktion skall vara att knyta ihop kommunens alla orter. Det är
behöver emellertid inte med hänsyn till generella prioriteringar vara motiverat med en
10-minuters trafik i samma utsträckning som idag. Istället kan biljettpriserna sänkas.
En viktig del av samhällsbyggnaden är att Mitthem kvarstår i offentligt ägande. Det
offentliga bostadsföretaget bör inte minst användas till att ge samhällets utslagna en
väg in på bostadsmarknaden. Genom förnyade direktiv kan Mitthem på samma sätt ge
fler ungdomar chansen till ett eget boende.
Andra viktiga delar är att säkerställa verksamheten på Lörudden/Brömön, att
landsbygdens gatubelysning tänds samt att både Landsbygdslyftet och Njurundalyftet
realiseras på riktigt. Med fler nya motionsspår, riktat stöd mot hockeyrinkar och ett
lyft av Matfors skidbacke kan landsbygden levandegöras i en större mån. Lägg därtill
till en satsning på fler bostäder i Njurunda genom en kommunal medverkan med
Mitthem, en satsning på fler jobb i gles- och landsbygden och förstärkta strand- och
rekreations-områden tillsammans med en landsbygdsombudsman för att synliggöra
landsbygdens möjligheter.
Utöver detta prioriterar vi ett månadskort för ungdomar för 100 kronor i månaden
samt ett period/månadskort för samtliga vuxna för fria resor inom hela kommunen för
500 kronor i månaden, ett ökat fokus på inköp av närproducerat samt bredband för
alla.
Uppdrag Samhällsbyggnad och infrastruktur:
 Stor restriktivitet bör intas för att inte undergräva konkurrenssituationen i
Birsta
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 Återinför delar av 15-minuterstrafiken, med ett särskilt undantag av
rusningstid, och använd den besparing detta medför till att sänka
biljettpriserna.
 Ge Mitthem i uppdrag att upplåta ett erforderligt antal lägenheter åt hemlösa
 Säkerställ åtgärder för att stärka luftkvalitén i staden
 Höj ambitionen på vägunderhållet
 Tänd belysningen på landsbygden
 Satsa på Lörudden/Brämön
 Satsa på parker och lekplatser
 Asfaltera vägen till Sättnabanan
 Inför Njurundalyftet
 Inför Landsbygdslyftet
 Rikta en jobbsatsning med fokus på gles- och landsbygden via SBR
 Inför en landsbygdsombudsman
 Stärk rekreations- och strandområdena i Njurunda
 Inför 100-lappen för fria bussresor för ungdomar
 Inför 500-lappen för fria bussresor för vuxna
 Öka inköpen av närproducerat
För att nå ovan angivna ändamål inom Samhällsbyggnad och infrastruktur skjuter vi
under budgetperiodens första år till 15,2 miljoner kronor extra och samanlagt 60,6
miljoner kronor över en fyraårsperiod.
Totala driftssatsningar: 60,6 miljoner kronor + 195 miljoner kronor i investeringar.
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En hållbar utveckling
Kommunens verksamhet skall, i alla sina delar, genomsyras av ett kretsloppstänkande
och av omsorgen om allt levande omkring oss. Kortsiktiga ekonomiska och många
gånger marginella vinster får inte gå före målet om att skapa ett långsiktigt hållbart
samhälle. Kommunen skall därför bidra till en mer positiv utveckling genom att
kommunens bilpark underhålls till en sådan grad att så låg miljöpåverkan som möjlig
kan garanteras samt med kravet att alla nyinköp av bilar skall eller skall kunna drivas
genom miljöbränslen.
Kommunen skall också verka för att minimera andelen industriellt framställda
transfetter, smakförstärkare samt kemiskt tillverkade sötningsmedel i den mat som
serveras genom kommunens verksamhet. Kommunen skall utöver detta vid
upphandlingar även väga in faktorer såsom vilken miljö-, ekonomi- samt
hälsopåverkan för både människor såväl som natur närproducerad mat innebär.
Sverigedemokraterna ser i övrigt mycket positivt på möjligheten att fjärrvärmeverket i
Korsta kan samarbeta med SCA för att utveckla möjligheten att erbjuda oljebefriad
energi till Sundsvalls fjärrvärmeanslutna hushåll.
Uppdrag hållbar utveckling:
 Inför en kommunal begränsning mot servering av mat innehållande transfetter,
smakförstärkare samt kemiskt tillverkade sötningsmedel inom kommunens
verksamheter
 Sätt som mål att samtliga nyköp av bilar till kommunens verksamhet skall
kunna drivas med miljöbränslen
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Brottsbekämpning
De allra flesta människor utsätts någon gång för brott. I många fall kan brottet kränka
brottsoffrets integritet i form av personrån, ficktjuveri eller våldsrelaterade
personbrott. I andra fall kan integriteten kränkas genom inbrott i bilen, huset,
lägenheten eller stugan. Inte minst drabbas vi alla någon gång indirekt av brott genom
att en anhörig eller vän blivit utsatt för någon illgärning. Det är mot den bakgrunden
viktigt att kommunen både fortsätter och utvecklar den kommunala verksamheten för
att motverka brottsligheten.
Vi föreslår därför att ett införande av ett maskeringsförbud inom kommunala
förrättningar, förbud mot icke tillståndsgivet offentligt tiggeri och införandet av en
kameraövervakning över navet. Till det föreslår vi stärkt stöd till brottsförebyggande
föreningar, ett införande av en trygghetstelefon på helgkvällar för att öka tryggheten
för särskilt ensamma promenerande kvinnor, ett kommunalt civilkuragepris samt
erforderliga vaktpatruller för samhällets trygghet. Dessutom bör efter en
utvärderingsperiod ställning tas om ytterligare åtgärder är erforderliga.
Uppdrag Brottsbekämpning:








Inför ett kommunalt maskeringsförbud
Förbjud icke tillståndsgivet offentligt tiggeri
Inför kameraövervakning av navet
Stärk stödet till brottsförebyggande föreningar
Inför en trygghetstelefon på helgkvällar
Inför ett civilkuragepris
Tillsäkra erforderliga vaktpatruller

För att nå ovan angivna ändamål inom den kommunala brottsbekämpningen skjuter vi
till 5 miljoner kronor extra första budgetåret och samanlagt 18,8 miljoner kronor
under en fyraårsperiod.
Totala driftssatsningar: 18,8 miljoner kronor.
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Ökat medborgarinflytande
Sverigedemokraterna ser såväl ett stort missnöje som ett alltför stort politikerförakt i
samhället. Även om vår egen organisation stadigt växer noterar vi en allmän generell
trend i att allt färre engagerar sig inom politiken vilket på sikt, om utvecklingen inte
vänds, riskerar att undergräva den representativa demokratin.
Vi menar därför att det är både högst angeläget såväl som prioriterat att aktivt jobba
för att snarast möjligt vända denna utveckling. Som medel för att lyckas med detta
måste bland annat besluten tas närmare väljarna och kontakten mellan folket och dem
som representerar dem öka.
Som tillvägagångssätt för att ta besluten närmare folket föreslår vi dels att möjligheten
att lägga medborgarförslag införs och dels att ett internetbaserat rådslag skapas, där
kommunens samtliga invånare via ett enkelt datasystem skall kunna lämna sin åsikt
samt där invånarna även skall kunna rösta i aktuella frågor. På grund av att inte alla
har internet eller dator i hemmet skall biblioteken, skolorna, äldreboendena och övriga
lämpliga kommunala förrättningar erbjuda access och hjälp att utnyttja detta system.
Omröstningssystemet skall agera rådgörande och vägledande åt kommunens folkvalda
politiker, och det skall också kunna kompletteras med regelrätta rådgörande
kommunala folkomröstningar i för invånarna stora och samhällsavgörande frågor.
Lämpligen kan dessa omröstningar ske i samband med allmänna val.
Till detta föreslår vi även införandet av fyra kommundelsberedningar, vars uppgift blir
att bevaka frågor av stor vikt för respektive kommundel med syfte att understödja de
politiska besluten dels genom en dialog med kommundelsinvånarna och dels genom
ett specifikt informationsinsamlade helt inriktat på respektive intresseområde.
Uppdrag medborgarinflytande:
 Inför ett internetbaserat rådslag
 Inför möjligheten att lägga medborgarförslag till kommunfullmäktige
 Inför fyra kommundelsberedningar
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Individ- och familjeomsorg
För Sverigedemokraterna är familjen samhällets grundläggande grundsten. Det är vår
uppfattning att harmoniska familjer i en högre utsträckning skapar väl fungerande,
trygga och starka individer som i en vuxen ålder i en högre utsträckning beter sig
moget och ansvarsfullt. Målet är att hela samhället skall genomsyras av en barnvänlig
atmosfär och att hänsyn vid all samhällsplanering tas till barnens villkor.
För att kunna hjälpa familjer eller ensamstående i de fall familjer av olika skäl inte kan
bestå eller i krissituationer, skall kommunen sträva efter en väl utbyggd familje- och
föräldrarådgivning. Kommunens socialförvaltning skall därför ha kompetens och hög
beredskap för att kunna möta den enskilde på ett professionellt sätt när ett hjälpbehov
uppstår och där arbetet genomsyras av respekt och empati i relation till klienten.
Den som behöver akut ekonomisk hjälp skall ha rätt att träffa en socialarbetare senast
dagen efter första kontakt. Försörjningsstöd skall dock ses som en tillfällig lösning på
ett akut problem och skall därför kopplas till vissa krav på klienten att aktivt
medverkar till att komma ur sin problemsituation.
Sverigedemokraterna ser även att kommunen inför en handlingsplan i syfte att minska
antalet aborter. Ett sätt att arbeta mot problemet skulle kunna vara att genom
upprepade preventivmedelskampanjer och genom information medverka till
ansvarsfulla relationer, för att därigenom minska de höga aborttalen, men även för att
motverka den stora spridningen av könssjukdomar.
Till detta måste krafttag riktat mot hemlösheten. Vi förordar införandet av ”Bostad
först” för att garantera att ingen skall stå utan tak över huvudet. För att tillförsäkra oss
om att målet följs måste även en hemlöshetsombudsman införas, med syfte att enbart
bevaka de hemlösas behov. Vi kräver även ökade insatser för att hjälpa personer med
psykiska besvär inte minst genom att vi vill införa en kontaktgaranti som går ut på att
den som söker hjälp skall få träffa en socialarbetare senast en dag efter första kontakt
samt erbjudas behandling eller annan kvalificerad terapi inom två veckor.
Uppdrag Individ- och familjeomsorg:








Utöka familjestödet
Inför en handlingsplan i syftet att minska antalet aborter
Inrätta rutiner för att ge allmänheten snabbare kontakt med socialtjänsten
Inför ”Bostad först”
Inför en hemlöshetsombudsman
Inför en kontaktgaranti för personer med psykiska besvär
Utred hur hjälpbehövande med psykiska besvär skall kunna erbjudas
behandling senast två veckor efter första kontakt

För att nå ovan angivna ändamål inom Individ- och familjeomsorg och på allvar
bekämpa hemlösheten skjuter vi till 2 miljoner kronor extra första budgetåret och
sammanlagt 8 miljoner kronor under en fyraårsperiod.
Totala driftssatsningar: 8 miljoner kronor.
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Tillväxt och arbete
Arbetsmarknadspolitik är i allt väsentligt i huvudsak en nationell angelägenhet. Men
det finns ändå vägar för en kommun att påverka sysselsättningen. En väg kan t ex vara
att kommunen i samarbete med andra aktörer bidrar till att stärka
småföretagsamheten. Sundsvall business region fyller i den här meningen en
betydande roll.
Kommunen kan även verka för att skapa eller upprätthålla en hög sysselsättning
genom att t ex skapa kontakter mellan näringsliv och skolor, marknadsföra kommunen
och dess näringsliv samt bistå till att locka kompetent arbetskraft till området. Inte
minst kan en kommun, genom en avvägd och genomtänkt politik, skapa ett mervärde
för skatteuttaget i kombination med en god samhällsservice så att driftiga och
kompetenta människor inte väljer att flytta ifrån kommunen.
Dylika åtgärder räcker emellertid inte för att Sundsvall på allvar skall bryta den dystra
utvecklingen på arbetsmarknadsområdet. Med konstant över 7 000 inskrivna på
arbetsförmedlingen i Sundsvall måste självklart också tillräckliga resurser tilldelas
utbildningssystemet. Arbetsmarknadens tillgång till kompetent arbetskraft är helt
avgörande för att säkra sysselsättningen.
Men, inte minst, måste Sundsvalls kommun - om målet är att klara av att upprätthålla
en god samhällsservice - även säkerställa att utbudet av arbetskraft inte fylls på
snabbare än efterfrågan av detsamma. Fler sysselsatta kommuninvånare innebär mer
skatteintäkter samtidigt som utgifterna för ekonomiskt bistånd minskar. En fortsatt
invandringsmottagning ställer således inte bara kommunens långsiktiga finanser på
spel, utan den bidrar även till att cementera de höga nivåerna av arbetslösheten.
Därför bör också kommunen snarast möjligt säga upp avtalet med Migrationsverket,
så att det går att skapa det andrum som så väl behövs för att reda ut situationen för alla
som idag står utanför arbetsmarknaden, men också för att säkerställa kommunens
ekonomi.
Då arbetslösa ungdomar har svårt att få ett arbete, inte bara på grund av att vissa
saknar adekvat utbildning, utan även på grund av att vissa också saknar de rätta
kontaktnäten eller erfarenheterna - så tycker vi att det är viktigt att särskilt erbjuda
ungdomar en utökad möjlighet till betalda praktikplatser och/eller sommarjobb. De
arbetsuppgifter som erbjuds via kommunens förvaltning skall dock vara meningsfulla
och kopplade till möjligheterna att nyttja den erfarenhet ett kommunalt jobb av denna
karaktär kan ge.
Rätten till arbeten med avtalsenliga löner ser vi som en självklarhet och skall således
också inte minst även gälla kommunens verksamheter. Men personer som av
kommunen anställs inom arbetsmarknadsprojekt, som praktikanter eller andra
liknande anställningsformer, måste också behandlas rättvist och korrekt. Kommunal
sysselsättning skall därför syfta till att göra människor anställningsbara alternativt låta
de sysselsättningstillfällen som erbjuds hålla skäliga löne- och anställningsvillkor
relaterat till utförda sysslor. FAS-3-anställningar, delade turer, långvarig användning
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av många vikarier eller liknande måste således kraftigt begränsas inom kommunkoncernen.
Alliansregeringens nationella avsaknad av en verksam och effektfull utbildnings- och
arbetsmarknadspolitik har medfört att behovet av fler utbildningsplatser för att göra
människor anställningsbara har ökat. Lyckligtvis har kommunfullmäktige både insett
detta och beslutat att möta behovet. Men förutsättningarna kan snabbt komma att
förändras och därför fordras också en kontinuerlig uppföljning.
Uppdrag tillväxt och arbete:
 Säg omgående upp avtalet med Migrationsverket
 Stärk samarbetet mellan skolorna och kommunen genom att frikostigt erbjuda
praktikplatser inom kommunkoncernen
 Erbjud generösa möjligheter för arbetslösa ungdomar att erhålla menings- och
lärdomsfulla arbetsuppgifter inom Sundsvalls kommun
 Anta som policy att kommunen ej anställer genom undermåliga löne-, arbetseller ersättningsvillkor
 Bevaka kapacitetsutnyttjandet inom vuxenutbildningen
 Stärk besöksnäringen
För att nå ovan angivna ändamål inom Tillväxt och arbete skjuter vi till 10,7 miljoner
kronor extra första budgetåret och 8,3 miljoner kronor årligen de tre efterföljande
åren.
Totala driftssatsningar: 35,6 Mkr
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Invandring, assimilering och återvandring
Sverige har tagit emot alldeles för många invandrare på för kort tid. Trots att andelen
utrikesfödda är lägre i Sundsvall jämfört med rikssnittet påverkar invandringen
kommunen i allra högsta grad. En alltför vidlyftig invandringspolitik har nationellt
såväl som lokalt bidragit till att utbudet på arbetskraft vidhållits på kontinuerligt högre
nivåer än vad arbetsmarknaden haft behov av, vilket tillsammans med låga krav på
invandrarna i sin tur lett till segregation, motsättningar och avståndstagande både
mellan invandrare och svenskar som mellan svenskar och invandare.
Sverigedemokraterna menar att denna situation är ohållbar för alla och att det därför
snarast måste göras någonting åt problemet. Sundsvall såväl som de flesta andra stora
såväl som små kommuner har tvingats bära en orimligt stor börda för
regeringspolitikens misslyckade invandringspolitik. På senare år har dessutom trycket
ökat ytterligare.
För att vända den negativa utveckling en oproportionerligt stor invandring medfört vill
vi, förutom i denna budget tidigare nämnda förslag, verka för att motsätta oss vidare
avtal med migrationsverket fram tills att alla redan anlända kommit in i samhällslivet samt tills att invandringspolitiken på riksnivå förändrats i riktning mot
Sverigedemokraternas idéer inom området.
Sverigedemokraterna vill också verka för att de invandrare som redan kommit till
Sundsvall anpassar/assimilerar sig till det svenska samhället istället för tvärtom. Vi ser
därför att kommunen drar tillbaka alla tidigare beslut om att anpassa sig efter
invandrares krav och istället uppmuntrar invandrarna att bli svenskar, samt att
kommunen även skapar möjligheter för att underlätta denna process. Huvudansvaret
för anpassningen till samhället måste dock vila på individerna och inte på samhället.
Invandrares vilja att delta i ceremonier för nyblivna svenskar skall uppmuntras. Men
samtidigt skall det krävas ett språktest samt ett prov i svenskt samhällsliv med
godkänt resultat. Vi avfärdar bestämt mångfaldsstipendium för invandrare. Vi ser
också att kommunen tillsätter en utredning för att undersöka kommunens möjligheter
att hjälpa de invandrare som inte längre har ett skyddsbehov, och som själva vill, att få
större ekonomiska möjligheter att återvända till hemlandet.
Då rapporter gör gällande att det statliga bidraget till integrationsmottagningen inte är
tillräckligt och för att följa upp problemet med att invandrarna inte kommer in på
arbetsmarknaden, så förordar vi även att kommunen varje år upprättar ett
invandringsbokslut.
Kommunen skall även utforma mångfaldsplaner och liknande dokument utifrån
inställningen att inga former av diskriminering eller så kallad positiv särbehandling får
ske inom kommunens verksamheter. Det inkluderar naturligtvis alla former av
kommunala ersättningsnivåer, möjligheter att få sommarjobb, praktik, tillfälliga eller
fasta arbeten inom kommunens verksamheter samt även utbildningsmöjligheter.
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Kommunen skall även, som en naturlig del i det övriga arbetet mot rasism, belysa och
motverka svenskfientliga attityder.
Som ett led i strävan efter att invandrarna skall assimileras skall kommunen endast ge
kommunal information på svenska och dessutom också ge restriktiva möjligheter till
kommunalt stöd till tolkar, såvida inte invandrarna kan bevisa vilka de är, att de har
flyttat från sitt land som verkliga flyktingar och att de fortfarande har flyktingstatus
enligt Genèvekonventionen.
Rapporter gör gällande att socialtjänsten i många fall ger ut socialbidrag till människor
som saknar rätt att uppehålla sig i landet. För att komma åt problemet måste
kommunen införa rutiner för att via lämpliga myndigheter säkerställa att varje
socialbidragstagare verkligen har rätt att erhålla samhällets stöd.
För att komma tillrätta med hederskulturens inte minst personligt negativa verkningar
samt för att försvara jämställdheten och alla kvinnors rätt att bestämma över sina egna
liv är det också viktigt att hederskulturens utbredning utreds, offentliggörs och
diskuteras.
Sammanfattningsvis måste det helt centrala i kommunens hela integrationsverksamhet
vara att främja den samhällsbärande svenska kulturen, uppmuntra svenskheten och
således också verka för att alla människors känsla av tillhörighet, gemenskap och
identitet förstärks.
Uppdrag invandring, assimilering och återvandring:
 Rikta krav på Migrationsverket att tillfullo ersätta de verkliga kostnaderna för
asylmottagningen
 Säg upp aktuella avtal och neka nya fram tills att nuvarande problem har
kommits till rätta med
 Utred och sätt upp en målplan för hur invandrarna skall ges bästa
förutsättningar att anpassa sig till det svenska samhället
 Utred kommunens möjligheter att hjälpa dem som frivilligt och som själva
önskar att kunna återvända till sina hemländer
 Upprätta årligen ett så kallat invandringsbokslut för att utreda såväl sociala
som ekonomiska konsekvenser samt eventuella åtgärder gällande kommunens
mottagning av invandrare
 Inrätta i kommunala styrdokument krav på att inga former av diskriminering
eller särrättigheter får förekomma inom den kommunala verksamheten
 Utge all kommunal information endast på svenska
 Erbjud ej tolkförmedling såvida personer inte bevisligen har giltiga
flyktingskäl
 Skärp socialtjänstens översyn vad gäller om människor verkligen har
uppehållstillstånd
 Utred hederskulturens omfattning, offentliggör resultatet och skicka därefter
resultatet på remiss för att utreda lämpliga åtgärder för att komma tillrätta med
problemet
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Nuvarande integrationspolitik är mycket kostsam, misslyckad och inte minst oerhört
ineffektiv. Fram tills att en mer ansvarsfull nationell invandringspolitik
implementerats förespråkar vi därför en politik med fokus på dem som redan anlänt
till kommunen. Första året räknar vi med en besparing på 15 Mkr med en successivt
ökad ackumulerad besparingsnivå.
Totala driftsbesparingar: 170 miljoner kronor.
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Sammanfattning av resultat, finansiering och huvudsatsningar
Sverigedemokraterna är ett socialt ansvarstagande parti som har som ett av sina
huvudprioriteter att återupprätta förutsättningarna för välfärdssamhället. Under den
föregående mandatperioden har emellertid övriga partier bidragit till att ytterligare
nedmontera välfärden. Läget har under perioder beskrivits som akut och är fortfarande
långt ifrån bra. Skolresultatens trend oroar, äldrevården arbetar under hård press,
vården i området tillhör landets sämsta och utanförskapet ligger fast på mycket höga
nivåer. I det läget väljer vi att fokusera den stora huvuddelen av våra resurser på
välfärden, föreningslivet och tryggheten.
Finansieringen av våra satsningar sker i huvudsak genom justerade prioriteringar i
form av ett införande av en ansvarsfull invandringspolitik, ingen statlig
medfinansiering av infrastrukturprojekt och en nedprioritering vad gäller den
professionella teaterverksamheten till förmån för de fria teatergrupperna.
Sammantaget frigör detta stora ekonomiska resurser.
Sammantaget innebär våra omprioriteringar under en fyraårsperiod 343 Mkr i direkt
ökade anslag till Socialnämnden, motverkandet av hemlösheten och en förstärkning av
äldreomsorgen. Till detta lägger vi 245 Mkr extra till att bland annat stärka
lärarlönerna, öka skolpengen, prioritera barnens hälsa, minska barngrupperna, stärka
studievägledningen och att säkra Nattis verksamhet. Därigenom satsar vi alltså inte
mindre än 588 Mkr extra på välfärdens kärnområden.
Utöver detta stärker vi även föreningslivet och de fria teatergrupperna med 60 Mkr
över en fyraårsperiod, vi stärker tryggheten med 18,8 Mkr, vi sänker biljettpriserna på
bussarna för ungdomar, utökar busstrafiken för glesbygden, vi inför ett månadskort för
vuxna och vi satsar 32 Mkr extra på vägunderhåll. Dessutom investerar vi i
upprustandet eller i en byggnation av nya skolor på glesbygden och vi bygger bostäder
och äldreboenden även utanför centralorterna. Totalt satsar vi inte mindre än 179,2
Mkr på glesbygden.
Med vårt budgetförslag visar vi tydligt att det går att bryta den negativa utveckling
som såväl den förra moderatledda konstellationen som de nuvarande
högersocialisterna cementerat.
Vi står nu inför ett vägval: mer av välfärd eller mer av fortsatt nedmontering av det
samhälle våra äldre en gång byggt upp.
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Sundsvalls kommun Mål och resursplan 2015-2016 med plan 2017-2018
Belopp i 1 000 kronor

RESULTATRÄKNING
Belopp i 1 000 kronor
Verksamhetens nettokostnader
Avskrivningar
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansnetto

Årets resultat

Budget
2015

Budget
2016

Plan
2017

Plan
2018

-4 923 817
-232 018

-5 088 158
-255 905

-5 272 938
-274 998

-5 433 941
-286 044

4 595 205
650 252
-19 226

4 810 912
637 366
-51 164

5 014 642
630 757
-63 993

5 195 565
635 800
-76 481

70 396

53 051

33 470

34 899
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Sundsvalls kommun
Mål och resursplan 2015-2016 och plan 2017-2018
Eget driftsbudgetförslag

DRIFTSBUDGET
Nettobelopp i 1 000 kronor (minus = ökad
kostnad/minskad intäkt) nivåhöjningar anges med
belopp varje år OBS! nivåhöjande/sänkande anges
som ackumulerat!
SN: Ökad prioritet socialnämnden inkl vård & omsorg
SN: Bostad först
BUN: Ökad prioritet barn- och utbildningsnämnden
BUN: Skolhälsosatsning
BUN: Bättre studievägledning
BUN: Nattis
SBN: Åtgärder för luftkvalité
SBN: Bättre vägar
KFN: Förstärkt föreningsliv
KFN: Förstärkt stöd brottsförebyggande föreningar
KFN: Förstärkt stöd fria teatergrupper
KFN: Bidrag sociala föreningar
KFN: Civilkuragepris
KFN: Trygghetstelefon
NAVI: Sommarjobb för ungdomar
KS: Löran/Brämön
KS: Kameraövervakning och säkerhet kring Navet
KS: 100-lappen för ungdomar
KS: 500-lappen för bussmånadskort
KS: Drift belysning på landsbygden
KS: Landsbygdssatsning
KS: Stärkt besöksnäring
KS: Service Center
KS: Minskad sjukfrånvaro
KS: Scenkonstbolaget
KS: Minskade kostnader invandring
KS: Ingen statlig medfinansiering
KS: Effektivisering SOT
KS: Anslag för ianspråktagande av ackumulerat
överskott
KS: Effektiva ramavtal

Summa egna driftsbudgetförslag

Budget

Budget

Plan

Plan

2015

2016

2017

2018

-60 000
-2 000
-41 000
-5 000
-2 000
-2 000
-3 000
-8 000
-10 000
-2 000
-4 000
-1 000

-75 000
-2 000
-51 000
-5 000
-2 000
-2 000
-3 000
-8 000
-10 000
-2 000
-4 000
-1 000

-95 000
-2 000
-56 000
-5 000
-2 000
-2 000
-3 000
-8 000
-10 000
-2 000
-4 000
-1 000

-105 000
-2 000
-61 000
-5 000
-2 000
-2 000
-3 000
-8 000
-10 000
-2 000
-4 000
-1 000

-500
-5 000
-2 400
-2 500

-500
-5 000

-500
-5 000

-500
-5 000

-2 100

-2 100
-2 000

-2 100
-5 000

-800
-1 000
-5 700

-800
-1 000
-3 300
10 000

24 000
15 000
16 000

25 000
30 000
16 000

-800
-1 000
-3 300
25 000
10 000
25 000
50 000
56 000
5 000

-800
-1 000
-3 300
25 000
10 000
26 000
75 000
40 000
5 000

20 000
1 000

30 000
3 000

30 000
7 000

30 000
10 000

-81 900

-63 700

3 300

-1 700
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Sundsvalls kommun
Mål och resursplan 2015-2016 och plan 2017-2018
Eget investeringsbudgetförslag

INVESTERINGSBUDGET
Nettobelopp i 1 000 kronor (minus = ökad
utgift/minskad inkomst)
Kommunstyrelsen
E4
Resecentrum
Medfinansiering Tunadalsbanan
Förvaltningsfastigheter: Särskilt boende samt
trygghetsboende
Förvaltningsfastigheter: Nya/återupprustade
skolor
Stadsbyggnadsnämnden
Belysning landsbygden
Kollektivtrafik - införande av månadskort
Lörudden/Brämön
Dammar/hamnar
Parker och lekplatser
Asfaltering av väg till Sättnabanan
Njurundalyftet
Landsbygdslyftet

Budget

Budget

Plan

Plan

Plan

2015

2016

2017

2018

2019

12 900
10 000

-67 100
10 000

2 900

2 900

-27 400
-7 000

-2 100
10 000
25 000
2 900

-80 000

-40 000

-42 000
-7 000

-83 600
-7 000

7 000
90 000

-60 000

-23 000
-60 000

-60 000

-42 000
-7 000

-32 000
-7 000

-1 600
-3 000
-5 400
-2 000
-5 000
-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

-10 000
-20 000

-50 000
-20 000

-10 000
-20 000

-20 000

Miljönämnden

0

0

0

0

0

NAVI

0

0

0

0

0

15 000
15 000

0

0

0

0

0

-4 800
-4 800

-8 400
-8 400

0

0

-4 000
-4 000

-4 000
-4 000

-4 000
-4 000

-4 000
-4 000

-4 000
-4 000

0

0

0

0

0

-3 500

-117 900

-98 100

-39 000

-96 000

Kultur- och fritidsnämnden
Teaterkvarteren
Socialnämnden
Inventarier
Barn- och utbildningsnämnden
Inventarier
Övrigt

Summa förändring egna inv.förslag

24

