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1. Förord
Sverigedemokraterna Sundsvalls mål- och resursplan 2021-2022 är ett budgetdokument som beskriver
hur SD vill prioritera resurserna inom kommunens samtliga verksamheter. All politik handlar om att
prioritera. Ser vi tillbaka under de 14 år Sverigedemokraterna har representerats i kommunpolitiken i
Sundsvall kan man löpande se att för vår del vill vi prioritera en koncentrering av kommunens
kärnverksamheter och en välfärdsutveckling.
Vi fortsätter i samma anda väl medvetna om att förutsättningarna för att lägga de resurser vi hade
velat se inom respektive verksamhet, givet de prioriteringar den politiska ledningen har gjort under
det senaste decenniet kombinerat med den ekonomiska kris som följer i spåren av Covid-19, inte
kommer att kunna förverkligas på kort sikt.
En sammanfattning finner man i kapitel 3. Därefter redogörs från kapitel 4 och framåt respektive
prioriteringar fördelat utefter respektive nämnd. Våra ekonomiska driftsramar och investeringar finner
man slutligen att läsa i kapitel 10.
I detta dokument beskriver vi vår politik och hur den finansieras. Vi visar med våra prioriteringar att
förändring är på möjlig på riktigt!

För Sverigedemokraterna Sundsvall
Johnny Skalin
Gruppledare
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2. Vision
Sverigedemokraternas mål med Sundsvall är att skapa en trygg kommun att bo och verka i. Här ska
man vara trygg i att barnomsorgen tar hand om våra barn, trygg i att skolan ger barnen en god
utbildning och en trygg och mobbningsfri miljö, trygg i att äldreomsorgen håller den kvalitet våra äldre
behöver och trygg i att staden erbjuder arbete för alla som behöver ett arbete att gå till. I vårt Sundsvall
ska ingen medborgare behöva gå hemlös, ingen ska känna sig utsatt och övergiven och ingen ska känna
att förövarna ställs före brottsoffren.
I Sundsvall klarar vi av att bygga ett tryggt samhälle där människor upplever rättvisa och gemenskap.
Vi klarar av att stötta dem som behöver stödet som mest. Men för att klara detta behöver vi också
våga prioritera rätt saker. Vi behöver ge staden en identitet som bygger på samhörighet och
tillhörighet, vi behöver låta människors kreativitet flöda och vi behöver ta ansvar för de människor som
valt eller väljer att flytta hit också blir en del av vår gemenskap.
Därför att Sundsvalls kommun ska vara en kommun som alla människor ska kunna bli en del av, en
kommun som ställer upp för varandra, en kommun man vill växa upp i och en kommun man vill åldras
i. Sundsvall ska bli en stad som invånarna överlag är stolta över och känner trygghet i genom livets alla
skeden. Det är en bit kvar innan staden når sin fulla potential, men tills att vi når vårt mål kommer vi
att kämpa oförtröttligt.
Sundsvall kan mycket bättre!
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3. Sammanfattning
Sundsvalls kommun går mot en ny lågkonjunktur. Denna gång är osäkerheten kring varaktigheten och
djupet på den ekonomiska nedgången mycket större än vanligt. Det gör också att det blir svårare att
överblicka de långsiktiga behoven av omprioriteringar i verksamheterna. Vi föreslår inte i detta läge
någon skattehöjning, men givet att den politiska majoriteten bestående av S, V och C får fortsatt styra
kommunen kan det antas att skattehöjningar inte står särskilt långt borta. Vår kommun har stora
utmaningar men också stora möjligheter. Men för att tillvarata dessa möjligheter måste man ibland
våga prioritera bort även sådant man helst skulle vilja ha kvar. Under dessa tider och med det styre
kommunen haft under många år kommer vi tyvärr tvingas göra avkall på det vi annars skulle vilja
behålla. Det är också vad vi väljer att göra i och med denna mål- och resursplan.
Vi berättar i enkelhet vad vi vill uppnå varpå vi efter denna budgetprocess djuplodar oss ytterligare i
detaljerna för hur verksamheterna ska kunna effektiviseras så att välfärdsverksamheterna kan
uppvärderas. Detta dokument ska ses som en inledning till detta arbete men det är på inget sätt ett
komplett koncept. Vi föreslår många utredningsuppdrag för att bereda vägen mot målet, vi berättar
hur verksamheterna bör se ut, vi prioriterar kärnverksamheterna, vi prioriterar ned investeringarna
inte för att vi vill utan för att vi måste och vi öppnar upp för att effektivisera verksamheterna utanför
äldreomsorgen, barnomsorgen och skolan.
Om denna kommun ska klara sig ur sin höga skuldsättningsnivå, sina stora budgetunderskott och sina
behov av att stärka välfärdsverksamheterna samtidigt som kommunen ska göras till en attraktiv plats
att bo och leva i, flytta till och verka i så behövs en långsiktig plan som inte av ideologiska skäl
automatiskt avslår effektiviseringar inom områden som redan har en mycket god finansiering. För att
lyckas krävs mod, uthållighet och vilja. Vi vill, kan och vågar. Barn och unga ska känna stöd, trygghet
och hopp om framtiden, de som inte har ett hem ska erbjudas stöd för att få ett hem, våld eller andra
starkt negativa upplevelser ska motverkas och den som åldras ska inte behöva vara rädd att inte få sina
behov tillgodosedda.
Sundsvalls kommun ska bli en kommun som präglas av trygghet. Här ska alla känna att man får ta plats.
Resan dit påbörjas i och med detta dokument genom att vi framför allt prioriterar välfärdens kärna och
vi slutar inte förrän Sundsvall ses som en kommun som människor överallt verkligen är stolta över att
bo, leva och verka i.
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4. Barn, unga och utbildning
Samtidigt som Sverigedemokraterna förespråkar att staten återtar huvudmannaskapet för skolan,
framförallt för att garantera en jämbördig skolgång för våra elever, betonar partiet den pedagogiska
valfriheten och menar att elever och föräldrar ska ges goda möjligheter att välja skola och skolform.
Sverigedemokraterna menar att friskolorna ska fungera som ett komplement till den offentliga skolan,
inte minst för att öka utbudet och valfriheten, men också för att sätta press på den offentliga skolan i
syfte att öka kvaliteten i densamma. Det är dock viktigt att andelen friskolor inte blir så stor att
kvaliteten i den kommunala skolan blir lidande.
Mobbning, sexuella trakasserier och utanförskap i skolan måste motverkas på samma sätt som på alla
andra arbetsplatser. Trygghet och studiero för skötsamma elever måste alltid vara överordnat bråkiga
elevers behov. Högpresterande såväl som lågpresterande elever ska kunna få stöd och stimulans.
Sverigedemokraterna är positiva till att eleverna ges möjlighet till medbestämmande – ett reellt
inflytande – på skolan, inte minst som ett led i att träna eleverna i demokratiska arbetssätt och
demokratiskt tänkande.
Syftet med betyg ska vara att dels rättvist kunna mäta kunskap och arbetsinsats och dels stimulera
eleverna och uppmuntra dem till bättre resultat. Fostran och förmedling av värderingar är primärt en
uppgift för familjerna. Skolans ska dock inskärpa vikten av ett gott uppförande och betona värdet av
demokrati, varje människas unika värde samt respekt för det svenska kulturarvet.

4.1 Barnomsorg
Hela grunden för trygga och välmående vuxna sätts i barndomen. Samtidigt är alla barn olika med olika
behov. Vi vill därför främja en utveckling som ger familjerna ökad valfrihet med ett stort utbud av
barnomsorgsformer med så små barngrupper som möjligt. Men vi vill också, för att föräldrarna ska ges
så bra förutsättningar som möjligt att påverka sin trygghetsskapande roll för barnen, verka för att
föräldrarna ska ges ett betydande inflytande över verksamheten, att barnens fantasi och leklust
tillvaratas på bästa sätt samt minska stress och bullernivåer till ett minimum.
Vi tror även på värdet att lyfta pedagogernas betydelse och urval, så att rätt personer hamnar på rätt
plats tillsammans med värdegrunden att det är barnens behov som alltid ska komma i första rummet.
Det är också viktigt att verksamheten läggs upp så att cirkulationen av pedagoger och lokaler
minimeras. Vi anser även att hemspråksundervisning inte behöver förekomma inom förskolan då vi
anser att fokus ska ligga på att lära sig det svenska språket via svenskspråkiga kamrater och pedagoger.
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Våra uppdrag:
✓

Kommunen ska främja valfrihet och mångfald inom barnomsorgen

✓

Kommunen ska uppmuntra alternativa driftsformer inom barnomsorgen

✓

Kommunen ska verka för att hålla barngrupperna små

✓

Kommunen ska bevaka så att modersmålsundervisning inte erbjuds inom förskolan

✓

Kommunen ska utreda hur cirkulationen av lokaler och pedagoger kan minimeras

4.2 Grundskola och gymnasium
Skolan ska i möjligaste mån präglas av närhet och liksom barnomsorgen även präglas av småskalighet,
valfrihet och trygghet. Som ett led i denna ambition måste också lyhördheten gentemot eleverna
stärkas. Skolnedläggningar ska av den anledningen hållas tillbaka så långt som möjligt om inte
samtidigt nya förutsättningar att verka i närområdet skapas, målet med skolmaten ska vara att minst
95 % av eleverna varje dag vill äta maten som serveras i skolorna och att det varje dag erbjuds såväl
vegetabiliska som animaliska maträtter.
Skolan ska 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 och diskutera 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 ska även aktivt uppmärksamma mobbning 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. Rektorer som inte agerar kraftfullt mot mobbning ska
kunna sparkas. Elever som påtagligt stör andra elever ska kunna skickas till så kallade jourklassrum. För
att skolan ska kunna uppnå detta mål kan det krävas förstärkta anslag till skolverksamheten.
För att kunna bli en naturlig del av det svenska samhället krävs goda språkkunskaper. Därför är det av
stor vikt att samtalsspråket under skoltid, med undantag för språklektioner, alltid är på svenska.
Modersmålsundervisningen främjar inte assimilationen/anpassningen till det svenska samhället och
dess effekter för inlärning av det svenska språket är tveksamt. Sverigedemokraterna förordar att
kommunen ska utöva påtryckningar på staten så att den skattefinansierade modersmålsundervisningen avskaffas, de nationella minoritetsspråken undantagna.
För att skolgången ska bli så kvalitativ och trygg som möjligt behöver skolan också säkerställa att
antalet vuxna hålls uppe på en nivå som garanterar en god undervisning samtidigt som ögon och öron
8

finns utanför klassrummen till den mån att barn och unga inte far illa på raster utan att någon vuxen
fångar upp dem. För att upprätthålla denna kvalitet behöver kommunen genomföra en ordentlig
utredning i hur lärarna ska stärka sina pedagogiska färdigheter, hur läraryrket kan uppvärderas och hur
drogkunskapen och det förebyggande arbetet med att stötta barn och unga på glid kan stärkas. Det är
också centralt att ta fram en ordentlig koordinerad kommunal plan för hur de kommunala skolorna
aktivt ska förebygga och motverka mobbning inom kommunens samtliga skolverksamheter.
Våra uppdrag:
✓

Verka för att hålla skolnedläggningar till ett minimum

✓

Inför jourklassrum för elever som påtagligt stör andra elevers studiero

✓

Stärk drogkunskapen i alla verksamheter som rör barn och unga

✓

Sparka rektorer som inte prioriterar arbetet mot mobbning

✓

Sätt som mål minst 95 % av eleverna varje dag vill äta skolmaten

5. 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 ska 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 ska 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, ska ej erhålla
några bidrag från kommunen. Inte heller ska kommunen ge bidrag till föreningar vars syfte är att främja
sin hemkultur eller stödja föreningar med politiserad verksamhet som inte är invalda i fullmäktige.
Sådana verksamheter ska givetvis tillåtas existera och verka som alla andra typer av föreningar, men
får då 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.
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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 kontaktytor.
Ett väl utbyggt föreningsliv knyter också band mellan människor med olika bakgrund och ursprung. 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 ska 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.
Vi anser att kultur är väldigt viktigt. Vi väll upprätthålla en hög standard på kulturlivet i Sundsvall och
vi ser en koppling mellan ett rikt kulturliv och välmående kommunmedborgare. Under rådande läge
måste dock munnen rätta sig efter matsäcken. Kommunens ekonomi är dålig och välfärdsbehoven är
i övrigt stora. Samtidigt ligger Sundsvall enligt den senaste statistiken i topp i landet bland de
kommuner som satsar mest på kulturen, trots en i svenska mått mätt relativt stor kommunal
befolkning vilket genererar en stor total summa att lägga på kultur.
I Sundsvall kostar kulturen 615 kr mer än riksgenomsnittet och invånare. Det innebär att Sundsvall som
kommun lägger 46 procent mer på kultur jämfört med riksgenomsnittet, vilket innebär att endast 13
kommuner lägger mer pengar på kultur i Sverige.
Vi anser därför att kultur- och fritidsnämnden, fram tills att ekonomin i kommunen har förbättrats,
behöver anpassa sin kostym till den situation de styrande partierna har försatt Sundsvall i. En
ramminskning för kultur- och fritidsnämnden som innebär att inte bara barnomsorgen, skolan och
äldreomsorgen får ta hela smällen för den utsatta ekonomin måste anses vara rimlig att genomföra.
All kultur som inte är av ett stort allmänintresse eller som saknar kulturarvskoppling alternativt som
saknar förutsättningar att utveckla sammanhållningen och identiteten i samhället, kan i en högre grad
utsättas för marknadsmässig konkurrens.
En annan väg kan också vara att som kommun försöka locka nya företag eller organisationer som av
egen kraft bär och stärker kulturlivet i Sundsvall. I arbetet med att effektivisera anslagen till kulturlivet
behöver det folkhälsofrämjande fredas.
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Våra uppdrag:
✓

Neka offentliga bidrag till föreningar som inte är öppna för alla

✓

Prioritera folkhälsofrämjande arbete

✓

Prioritera föreningsliv och ungdomar

✓

Minska ramen till kultur- och fritidsnämnden med 10 procent 2021

✓

Utred hur ramen till kultur- och fritidsnämnden kan minska ytterligare för att närma sig
riksgenomsnittet i ekonomiska anslag

6. Vård och omsorg
De äldre i Sverige förtjänar att få tillgång till världens bästa äldreomsorg. Sverigedemokraterna kan
inte acceptera att äldre dör ensamma, slutar sina liv i social isolering eller att människor känner stark
oro för att bli gamla på grund av brister inom omsorgen.
Alla människor ska kunna åldras med värdighet. Den dag man får svårt att klara sig själv ska samhället
gå in och erbjuda den hjälp som behövs för att den äldre ska kunna fortsätta leva ett tryggt och
meningsfullt liv. De äldre ska ha rätt att kunna bo kvar i sin invanda miljö, även om vård- och
omsorgsbehoven ökar. Ingen ska tvingas till ett uppbrott från husdjur, vänner och anhöriga annat än
då det är nödvändigt för till exempel vård på sjukhus. Parboendegarantin måste få största prioritet.
Äldreomsorgen ska kännetecknas av valfrihet, trygghet, respekt, ett rikt socialt liv samt av ett
inflytande från brukarna. Pensionärerna ska ges inflytande och i en hög grad få välja äldreboenden.
Inte minst ska alla pensionärer också kunna kräva att inte bli åtskilda från respektive maka eller make.
Målet med äldreomsorgen ska vara att den ska 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 ska 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 ska även notera brister inom
kommunens verksamhet på området för att påtala dessa brister samt ge förslag på åtgärder till
politikerna.
I kommunen ska även ett pensionärsråd bestående av representanter för olika seniororganisationer
finnas. Kommunen ska också sträva efter att införa en volontär kontaktverksamhet för stödpersoner
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till äldre, vars uppgifter ska vara att följa med ensamma äldre på promenader, lyssna och prata eller
att hjälpa till med alldagliga sysslor. Verksamheten ska administreras och skötas av en
volontärförmedling vid kommunen dit ensamma och/eller pigga äldre alternativt god hjärtliga invånare
i allmänhet kan vända sig för vägledning, kontakt och utbildning.
Äldreomsorgen ska 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 och 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 prioriteten gentemot vården
och omsorgen permanent måste påtagligt förstärkas.
Våra uppdrag:
✓

Stärk vård- och omsorgen genom ökad prioritering

✓

Inrätta en äldre- och handikappombudsman

✓

Inrätta ett pensionärsråd kopplat till kommunfullmäktige

✓

Utred hur matkvaliteten kan förbättras

✓

Utred var den äldre delen av befolkningen vill bo den dagen de väljer att flytta till
äldreboenden

7. Individ och arbetsmarknad
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
ska 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, ska kommunen sträva efter en väl utbyggd familje- och föräldrarådgivning.
Kommunens socialförvaltning ska 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.
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Den som behöver akut ekonomisk hjälp ska ha rätt att träffa en socialarbetare senast dagen efter första
kontakt. Försörjningsstöd ska dock ses som en tillfällig lösning på ett akut problem och ska därför
kopplas till vissa krav på klienten att aktivt medverka till att komma ur sin problemsituation.
Det är också viktigt att kommunens arbete mot hedersproblematik, där inte minst unga kvinnor
drabbas, intensifieras. Likaså behöver kommunen utreda hur den bäst kan understödja och förstärka
verksamheter som verkar mot våld i nära relationer, oavsett om våldet är fysiskt eller psykiskt.
Kommunen har ett stort ansvar i att säkerställa tryggheten hos kommunmedborgarna och inom dessa
områden finns fortsatt mycket att göra.
För individerna tror vi också att den upplevda tryggheten måste öka. Vi vill därför utreda införandet av
trygghetskameror på alla platser där medborgarna anser att tryggheten behöver öka. Vi ser gärna även
ett stärkt offentligt stöd till brottsförebyggande föreningar och likande verksamheter. Vi tror också att
en kommunal trygghetstelefon på kvällar och helger, dit volontärer kan anmäla sig för att trygga upp
sina medmänniskor, kan bidra till att öka tryggheten i kommunen.
Till detta måste hemlösheten fortsatt bekämpas med prioritet mot att hjälpa svenska medborgare.
Kommunen ska därför anpassa sig efter rörlighetsdirektivet art. 14.1 och UtlL 8:9 genom att markera
när den fria rörligheten missbrukas samt samarbeta med polisen i enlighet med UtlL 8:10 så att EUmedborgare som befinner sig olagligt i kommunen och landet inte bryter mot lagen. För att tillförsäkra
oss om att målet följs och hanteras på det mest effektivaste sätt måste en hemlöshetsombudsman
införas, med syfte att enbart bevaka de hemlösas behov.
Vi vill även utreda hur det går att öka insatserna för att hjälpa personer med psykiska besvär genom
att införa en kontaktgaranti som går ut på att den som söker hjälp ska få träffa en socialarbetare senast
en dag efter första kontakt samt erbjudas behandling eller annan kvalificerad terapi inom två veckor.
Ett annat viktigt område för individer är möjligheten att skaffa sig ett arbete som man kan försörja sig
på. I Sundsvalls kommun har vi under många år haft många inskrivna på arbetsförmedlingen och med
den ekonomiska utveckling som Corona-krisen väntas föra med sig riskerar än fler kommunmedborgare bli arbetslösa samtidigt som nyanlända fyller på arbetskraften med än fler arbetssökanden.
Då är det viktigt inte bara att samhället understödjer för att bistå kreativa kommunmedborgare som
vill skapa egna företag, men det är också viktigt att arbeta för att fler företag ska välja att flytta till och
etablera sig i kommunen likväl som att satsa på att ungdomar får en chans till ett sommarjobb eller en
kommunal praktik som kan generera i ett riktigt arbete.
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Våra uppdrag:
✓

Inför en hemlöshetsombudsman

✓

Laglighetspröva anvisningslagen gentemot grundlagen: Neka fortsatta anvisningar av
nyanlända i syfte att minska utanförskapet

✓

Utred hur kommunen kan stärka arbetet mot våld i nära relationer

✓

Utred vart medborgarna upplever att tryggheten kan öka med hjälp av trygghetskameror

✓

Inför en trygghetstelefon på kvällar och helger

8. Stadsbyggnad, landsbygd och infrastruktur
Principen om att hela Sverige ska leva är mycket viktigt för Sverigedemokraterna. För att bland annat
kunna garantera medborgare i alla delar av landet en godtagbar nivå av samhällsservice och
tillgänglighet till en rimlig kostnad måste stat och kommuner behålla ett betydande mått av inflytande
över infrastruktur och kollektivtrafik.
Stadsplanering och arkitektur måste vara anpassade efter människors behov och till vad vi vet om den
mänskliga naturen. Detta innebär bland annat att man bör sträva efter att bygga miljöer som beaktar
det mänskliga behovet av social samvaro, närhet till naturen, skönhet och symmetri. Man bör också
bejaka platsens och invånarnas historia och identitet. Vid alla former av stadsplanering och uppförande
av offentlig konst ska de berörda medborgarnas rätt till insyn och inflytande vara betydande.
Sverigedemokraternas bedömning är att marknaden inte ensam kan garantera alla medborgare rätten
till en bostad. Stat och kommun bör därför bära ett gemensamt ansvar för att förse även resurssvaga
grupper med ett värdigt boende.
Av stor betydelse för såväl kommuninvånarnas trygghet, trivsel och hälsa som för den ekonomiska
tillväxten och miljön är stadsplaneringen och samhällsmiljöns utformning. Sverigedemokraterna vill
verka för levande, traditionella, familjevänliga, småskaliga och trygga samhällsmiljöer. Ett perspektiv
som bygger på barn- och familjefrämjande såväl som brottsförebyggande tänk från idéstadiet till
färdigt resultat ska genomsyra hela arbetet med samhällsplaneringen. Vi är öppna för nya kreativa
lösningar, men vi önskar samtidigt i hög utsträckning värna stadens byggnadsmässiga särart.
Grönområden är av stor betydelse för människors trivsel och hälsa och bör därför finnas i stor
omfattning. Grönytor och naturliknande miljöer ska vara en självklar och sammanhängande del av
stadsbilden och inte bara utgöra gröna öar i ett hav av betong.
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Samhällsutformningen och samhällsbyggnaden ska präglas av närhet och medbestämmande. Vi vill
även verka för levande, traditionella, familjevänliga, småskaliga och trygga stadsmiljöer. Barnens
leklust och behov av rörelse ska särskilt bejakas. Det är även viktigt att stärka tryggheten i stadskärnan
så att den inte förlorar 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. I detta finns även ett ömsesidigt
beroende mellan tätort, förort samt landsbygd och detta förhållande måste via samhällsplaneringen
både uppmuntras såväl som upprätthållas.
Andra viktiga delar är att landsbygden i all planering hålls levande och att fokus mot landsbygden inte
nedprioriteras. Staden och landsbygden har ett ömsesidigt beroende av varandra. Vi förordar därför
en satsning på fler jobb i gles- och landsbygden och att förstärkta strand- och rekreationsområden
tillsammans med en landsbygdsombudsman för att synliggöra landsbygdens möjligheter. Utvecklingen
av staden får inte ske på bekostnad av landsbygden.
Våra uppdrag:
✓

Inför en landsbygdsombudsman med uppgift att tillsammans med medborgarna i
landsbygden återkomma till kommunen med vilka åtgärder man önskar se för att stärka
landsbygden

✓

Ett trygghets- och tillgänglighetsperspektiv ska genomsyra all samhällsbyggnad

✓

Utred hur strand- och rekreationsområdena kan förbättras

✓

Utred hur alla politiska beslut kan landsbygdssäkras så att inte besluten påverkar
landsbygden på ett negativt sätt

✓

Öka effektiviseringskraven på samhällsbetalda resor och representationsbjudningar

9. Miljö
Sverigedemokraterna ser människan som en del av naturen och vi inser att vi är helt beroende av
denna för att kunna fortsätta vår existens på jorden. Förutom att förse oss med de mest nödvändiga
förutsättningarna för vårt livsuppehälle såsom mat, vatten och syre, så tror vi också att de
skönhetsvärden som finns inbäddade i naturen är nödvändiga för att fylla våra själsliga behov och
möjliggöra en hög livskvalitet.
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Sverigedemokraterna betraktar merparten av dagens miljöproblem som en konsekvens av att
samhället inte i tillräckligt hög grad låtit sig vägledas av den konservativa principen om ett varsamt
framåtskridande. Försiktighetsprincipen är således central inom Sverigedemokraternas miljöpolitik
både när det gäller att förhindra uppkomsten av nya miljöproblem och när det gäller valet av metoder
för att motverka de redan befintliga problemen.
Sverigedemokraterna är i grunden positiva till frihandel, men menar samtidigt att begränsade
möjligheter att göra avsteg från denna princip måste finnas. Som ett exempel på vad som avses kan
nämnas vår önskan om att införa restriktioner för import av varor som framställts genom att utsätta
djur för stort och onödigt lidande.
Kommunens verksamhet ska, i alla sina delar, genomsyras av kretsloppstänkande och omsorgen om
allt levande omkring oss. Dock måste vi vara medvetna om att ett alltför fundamentalistiskt
miljötänkande ibland kan vara kontraproduktivt. Om tillväxten bromsas minskar den totala resurs som
kan användas för konstruktivt miljöarbete.
Det är vår fasta övertygelse att vi kan skapa ekonomisk tillväxt samtidigt som vi utvecklar ett uthålligt
samhälle enligt kretsloppstänkande. Miljöfrämjande projekt som kräver kontinuerlig subventionering
riskerar att bli kortsiktig och målsättningen måste därför vara att rikta stöd och subventioner på
lösningar som på sikt kan stå på egna ben på en konkurrensutsatt marknad.
Ett exempel på detta är att kommunen bör se över möjligheterna att erbjuda elbilsägare laddningsstationer så att tillgången till en så basal sak som el inte påverkar valet av drivmedel negativt för
elbilsmarknaden.
Det är vidare viktigt att ett landsbygdsperspektiv alltid genomsyrar kommunens beslutsfattande, både
på kort och lång sikt. Sverigedemokraterna ser därför mycket positivt på att kommunen inför en så
kallad landsbygdssäkring enligt engelsk modell (rural proofing). En landsbygdsförsäkring är en modell
för hur beslut prövas, innan de genomförs, så att de verkligen ger önskad effekt och inte påverkar
landsbygden på ett negativt sätt.
De viktigaste lösningarna för framtidens miljöutmaningar ligger i teknikutveckling och forskning och
kommuner kan i vissa fall bidra till ett gott forskningsklimat genom att vara delaktiga i att koppla
samman högre studier inom naturvetenskapliga och tekniska ämnen med näringslivet.
Kommunens miljöarbete ska inriktas främst på lokala miljöproblem och i andra hand på de globala
miljöproblemen. Vår kommun har stora behov av att sanera både mark och vatten. Detta arbete
behöver prioriteras.
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En av de miljöfrågor som har fått stor uppmärksamhet är annars utsläppen av växthusgaser som på
sikt kan orsaka uppvärmning av vår jord. Detta är en global fråga, men insatser på det lokala planet är
likväl av betydelse och vi ska inom rimliga gränser göra vad vi kan, inte minst för att uppnå de
målsättningar som vi undertecknat via internationella avtal och i syfte att förbättra luftkvaliteten i
staden.
Våra uppdrag:
✓

Utred och utvärdera hur utbudet av laddningsstationer för elbilar håller över en 10-års
period

✓

Utred hur fler kommunmedborgare kan erhålla en kompetent energirådgivning

✓

Kommunen bör använda sitt ”veto” mot uppförande av storskalig vindkraft

✓

Vid upphandling ska kommunen kräva att all mat som framställs under kommunens omsorg
håller högt näringsinnehåll och smak samt att mycket höga krav ställs på god djurhållning

✓

Stor vikt ska läggas på att lösa lokala miljöproblem
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Mål- och resursplan 2021-2022 och plan 2023-2024
Eget driftsbudgetförslag SD Sundsvall

DRIFTSBUDGET
Nettobelopp i 1 000 kronor (minus = ökad
kostnad/minskad intäkt)
SBN: Förbättrat vägunderhåll
KS: Ökad trygghet genom ex
trygghetskameror
KS: Landsbygdsombudsman
BUN: Ramförstärkning
BUN: Stärkt drogkunskap
KFN: Ramförminskning
KFN: Aktivitetsbidrag barn och unga
KFN: Driftsbidrag till föreningar
VON: Slopat karensavdrag Vård- och
omsorgsförvaltningen
VON: Ramförstärkning
IAN: Våld i nära relationer
IAN: Förebyggande arbete barn och unga
IAN: Hemlöshetsombudsman

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

-2 000
-5 000

-2 000
-5 000

-2 000
-5 000

-2 000
-5 000

-500
-10 000
-5 000
37 600
-2 000
-1 000
-7 000

-500
-10 000
-1 000
56 500
-2 000
-1 000
-7 000

-500
-10 000
-1 000
56 500
-2 000
-1 000
-7 000

-500
-10 000
-1 000
56 500
-2 000
-1 000
-7 000

-30 000
-2 000
-2 000
-500

-50 000
-2 000
-2 000
-500

-70 000
-2 000
-2 000
-500

-90 000
-2 000
-2 000
-500

Summa eget driftsbudgetförslag

-29 400

-26 500

-46 500

-66 500

-191

-172

-302

-432

Påverkan på finansnettot
0,65%
Summa påverkan
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Mål och resursplan 2021-2022 och plan 2023-2024
Eget investeringsbudgetförslag SD Sundsvall

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

Budget
2021

Budget
2022

Kommunstyrelsen
Renovering/byggnation Bergsåker,
VaGott, Nackstakök, Stöde
Åtgärder och anpassningar Opalen
Miljöinvesteringar
IT, åtgärder
IT, infrastruktur
IT, KF-beslut 2020-02-24
Nya lokaler MRF o SOS Svl
Lokalanpassningar
Underhållsinsatser
Stadsbyggnadsnämnden
Kollektivtrafik
Väghållning
Gator och vägar
Ortviksparken
Parklyftet
Digital parkutveckling
Kan Selångersån
Lörudden Brämön
Gemensamt, maskiner o bilar
Maskiner och utrustning
Miljönämnden
Kontorsinventarier
ADB/Mätinstrument
Individ- och
arbetsmarknadsnämnden
Inventarier och maskiner Komvux
Kultur- och fritidsnämnden
Friidrottshall Baldershov
Friluftsanläggningar
Matforsbadet
Norra berget
Investeringspott
Vård- och omsorgsnämnden
Ersätta verksamheten Aspen
Nybyggnation Granloholm
Inventarier och maskiner

-78 000

-225 700
-60 700

-25 000
-20 000
-10 000
-15 000
-8 000

-25 000
-40 000
-20 000
-30 000

-25 000
-70 000
-144 000
-5 000
-65 000
-65 000

-8 000
-1 000
-350
-50
-300
-400
-400
-160 900
-71 000
-40 000
-30 000
-19 900
-40 000
-38 950
-35 200
-2 000

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

-50 000
-25 000
-70 000
-116 820
-5 000
-43 000
-25 000
-5 000
-5 000
-220
-25 000
-1 600
-6 000
-1 000
-350
-50
-300
-400
-400
-190 000
-100 000
-40 000
-50 000
-37 500
-33 750
-2 000
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Underhåll/byte av sängar och
madrasser på boenden
Barn- och utbildningsnämnden
Säkerhetsåtgärder Västermalm
Anpassning för särskola Västermalm
Matsal Hedbergska
Förbättringsåtgärder Västermalm
Ombyggnad Stöde skola
Utbyggnad Granbergsskola
Anpassning Gångviken
Skolutveckling
Bredsand/Nivrena/Essvik
Matfors skola
Höglunda skola anpassningar
Förskolor
Övrigt
Nollställning
Summa förändring egna inv.förslag
Påverkan på finansnettot
Ränta
1,25%
Summa påverkan
Påverkan på avskrivningar
Schablon genomsnitt 33 års
avskrivning
Summa påverkan

-1 750

-1 750

-198 000
-10 000
-5 000
-30 000
-4 000

-199 000

-10 000
-6 000
-20 000

-10 000
-10 000
-20 000
-6 000
-20 000

-10 000
-3 000
-100 000
700 000
700 000
79 400

-36 000
-3 000
-94 000
700 000
700 000
-69 770

993

120

2 382

289

Sundsvalls kommun Mål och resursplan 2021-2022 och plan 2023-2024
Budgetförslag SD Sundsvall
RESULTATRÄKNING
Belopp i 1 000 kronor

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Verksamhetens nettokostnader
Avskrivningar

-5 978
205
-295 280

-6 152
944
-292 231

-6 320
289
-283 500

-6 520
580
-275 762

Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansnetto

5 391 329
939 239
38 169

5 571 824
916 690
33 781

5 754 626
918 751
37 122

5 951 453
916 719
39 089

Årets resultat

95 252

77 120

106 710

110 919

Resultatmål (förslag)
Över- eller underskott jmfr med resultatmål

189 917
-94 665

194 655
-117 535

200 201
-93 491

206 045
-95 126
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