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Sundsvall är inte till salu 

Vänsterpartiet står upp för alla människors rätt 

till ett tryggt, trivsamt och bra liv. I den här 

budgeten sätter vi människorna före 

vinstintresset.   

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och 

feministiskt parti som vilar på en ekologisk 

grund. Vår vision är ett Sundsvall där var och 

en har makt över sitt liv, sin vardag och över 

samhällets utveckling. Solidaritet, 

jämställdhet, klimat och kultur ska genomsyra 

allt vi gör.  

Med vår politik vill vi skapa ett jämlikt och 

jämställt samhälle med en solidarisk 

fördelning, en social utjämning och ett 

ekologiskt förhållningssätt till miljö och natur. 

Vi tror att det är grunden för en attraktiv, 

välkomnande, inkluderande kommun och ett 

gott liv. 

Mål- och resursplan 2015-16 

med plan för 2017-18 

Det behövs en hållbar politik för att möta 

framtidens utmaningar. I vårt budgetförslag 

presenterar vi därför en sammanhållen politik 

för att möta behoven i skolan och hos våra 

äldre, bekämpa arbetslösheten, möta 

klimatkrisen och för att motarbeta de klyftor 

som delat samhället under de senaste åren i 

Sundsvall och Sverige. Vi ser ett trivsamt och 

jämställt Sundsvall där kulturen är central och 

alla ryms. 

Vi arbetar för en välfärd utan vinstintressen 

och där kvaliteten går att lita på. Skolan måste 

bli mer jämlik. Fler hyresrätter måste byggas 

för att samhället ska bli socialt och ekologiskt 

hållbart.  

Trygga jobb och en infrastruktur för framtiden 

är också viktiga ingredienser för en ekonomisk 

stabilitet. Vår budget har hållbara förslag för 

ett samhälle byggt på solidaritet. Allt kan dock 

inte göras samtidigt. Vi måste förhålla oss till 

verkligheten och de ekonomiska ramar som 

givits oss under nuvarande regering. 

Under de senaste åren har verksamheterna 

tvingats till effektiviseringar och 

omorganiseringar som inverkat menligt både 

på kvaliteten av verksamheten och på 

personalens hälsa. Vi satsar därför på 

arbetsmiljöåtgärder, bland annat en rejäl 

arbetstidsförkortning för verksamheter med 

höga sjuktal och där delade turer är ett stort 

problem. 

I en jämlik förskola bör alla barn ha samma 

rätt till förskolan. Vi lägger därför resurser för 

att även barn till arbetslösa, sjukskrivna eller 

papperslösa ska ha möjlighet att gå i förskolan 

upp till 30 timmar i veckan. Det är en viktig 

jämställdhetsreform. 

Barnperspektivet är också viktigt i vår satsning 

på IFO där vi ser att det brister och att barn 

faller mellan stolarna. Vi vill med vår satsning 

på fältassistenter och fler handläggare fånga 

upp dessa barn innan de far illa. Även 

samarbetet mellan kommunen och landstinget 

måste förbättras. 

Till kollektivtrafiken har vi en särskild satsning. 

Förutom 100-lappen för ungdomar lägger vi 

extrapengar för att utöka turerna till Indal-

Liden, Njurunda och Matfors. Om det ska vara 

intressant att använda kollektivtrafiken måste 

den fungera väl. 

Vi har öronmärkt pengar till landsbygden i en 

särskild pott. Det handlar bland annat om 

vägbelysning, upprustning av de olika 
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kommundelscentrarna och kultur för alla. Vi 

vill med detta säkra att pengarna går till 

landsbygden. 

Till sist så är vi är mycket oroade över 

klimatförändringarna och satsar därför dels 

resurser för att förebygga dem; 

energieffektiviseringarna intensifieras och vi 

vill se att kommunorganisationen som helhet 

övergår till förnybar energi – gärna 

egenproducerad. Dessutom behövs resurser 

för att anpassa vatten- och avloppssystemen, 

förbättra dammar med mera, göra staden 

grönare och plantera träd.  

Livscykelanalyser vid alla större beslut och 

investeringar är ett viktigt verktyg för att vi ska 

vara säkra på att de beslut som vi fattar 

verkligen är hållbara. 

Hållbar tillväxt 

Partierna har i Sundsvall gemensamt tagit 

fram en strategi för hållbar tillväxt. För 

Vänsterpartiet är det oerhört viktigt att fokus 

ligger på hållbarheten. Det handlar om social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet. För ett 

långsiktigt hållbart samhälle måste miljön och 

jämlikheten vara överordnade mål eftersom 

ekonomin inte gynnas av ett ojämlikt samhälle 

eller ett samhälle som inte klarar av de 

miljöutmaningar som vi står inför. 

Om Sundsvall ska kunna växa och bli fler än 

100 000 invånare behöver vi utvecklas på flera 

sätt. Vi behöver ett attraktivt universitet och 

en stad med god tillgång på studentbostäder. 

Vi behöver entreprenörer som vill utveckla 

hållbara lösningar på dagens och framtidens 

problem. Sundsvall behöver satsa på att 

utveckla den kommunala skolan. Där formas 

barnen till de individer som ska utveckla 

samhället i framtiden. Vi behöver också 

utveckla det förebyggande arbetet (FATI) så att 

det blir mer effektivt och att det tydligt 

framgår vilka insatser som ger effekt. 

Kommunen kommer att ha en ansträngd 

budget. Då är det viktigt att vi använder 

pengarna väl och framför allt att vi inte sparar 

in på insatser som i ett senare skede leder till 

större kostnader för samhället och mer 

lidande för den enskilde. 

Fler måste se kollektivtrafiken som det 

naturliga valet vid resor av alla slag. Vi 

behöver bli bättre på att utveckla hållbara 

transportlösningar. Där är det viktigt att vi är 

öppna för innovativa lösningar. Allt kan inte 

lösas med ny teknik – vi tror att sociala 

innovationer kommer visa sig minst lika 

viktiga. 

Vi ser inte att kollektivtrafiken behöver 

begränsas till land, den kan behöva utökas 

med färjor, åtminstone sommartid. På sikt vill 

vi ta tillbaka kollektivtrafiken i Sundsvall och 

driva den i egen regi. 

Vi ser att Sundsvall skulle kunna bli en 

klimatsmart kommun där skola, vård och 

omsorg är i toppklass och nya innovativa idéer 

växer fram. Ett sådant samhälle vill vi vara 

med och bygga. För att det ska vara realistiskt 

måste varje skattekrona användas väl. Därför 

kan inte vinstdrivna företag tillåtas i varken 

skola, vård eller omsorg.
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Sammanfattning av våra prioriterade satsningar 

Här kommer en sammanfattning av Vänsterpartiets prioriteringar inom de ekonomiska ramverk som 

finns för drift och investeringar. 

Drift 

Nedan följer en sammanfattning av ekonomiskt prioriterade satsningar i kommunens verksamheter 

för åren 2015-16, vilka anges i miljoner kronor (Mkr). 

 

 

 

Utbildning 29,2 Mkr (2015-16) 

Prioriterat är: 

30 tim. förskoleplats  

Grön omställning - folkhögskolan 

Kulturskolan  

Nattis 

 

 

Vård & omsorg 18,5 Mkr (2015-16) 

Prioriterat är: 

Bostad först 

FATI 2.0 

IFO  

Korttidsplatser 

 
Fritid & kultur 11,1 Mkr (2015-16) 

Prioriterat är: 

Digitala bibliotek 

Digital teknik, museet 

Föreningsbidrag 

Mötesplatser HBTQ 

Spontankultur 

 

Näringsliv & arbete 30,4 Mkr (2015-16) 

Prioriterat är: 

Inkluderingsuppdraget 

KomIJobb 

Sommarjobb 

Visitor Center 

Åkroken Science Park 

 
Samhällsbyggnad 24,7 Mkr (2015-16) 

Prioriterat är: 

Förbättrad kollektivtrafik 

Klimatet 

Landsbygden 

 

Ledning & verksamhetsstöd 42 Mkr (2015-16) 

Prioriterat är: 

Arbetsmiljö 

Arbetstidsförkortning 

Jämställdhet 

Klarspråk 
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Utbildning  

Alla barn ska kunna lita på att de går i en bra 

skola och att de får det stöd som de behöver. 

Skolor ska inte drivas med vinstintresse. 

Vänsterpartiet är ett parti som arbetar för att 

stoppa vinstdrivande företag från att utnyttja 

skattemedel för att tjäna pengar på våra barns 

skolgång. På så sätt får vi en solidariskt 

finansierad skola som hjälper till att utjämna 

ojämställdheten som finns i samhället. 

Vi vill att alla rektorer och lärare som har en 

bra pedagogisk idé eller ett kvalitativt nytt 

arbetssätt ska stödjas och uppmuntras att 

genomföra detta inom den kommunala skolan. 

Där kan vår nygamla reform; självstyrande 

grupper, vara ett sätt för personalen att 

utveckla egna idéer, pedagogiska såväl som 

organisatoriska, inom den kommunala 

organisationen. 

Förskolepersonalen har ett viktigt arbete där 

man dels ska erbjuda en pedagogisk omsorg 

där barnen kan utvecklas, samtidigt som det 

gäller att erbjuda trygghet. Det är viktigt att 

personalen arbetar medvetet för en jämställd 

förskola. Genuspedagogik är här ett viktigt 

verktyg. 

Tidiga insatser i förskolan är 

samhällsekonomiskt mycket lönsamma och 

har stor betydelse för att främja god hälsa. 

Forskning visar också på att förskolan verkar 

socialt utjämnande.  

Under de kommande åren behövs en stor 

mängd investeringar göras inom skolan. Vi 

befarar dock att takten är för högt satt och 

omfördelar därför pengar inom planperioden 

då vi ser att alla byggnation inte kommer 

hinna komma igång på utsatt tid. 

30 tim förskola för alla 

Vänsterpartiet satsar resurser på 30 timmars 

förskola för alla barn – även barn till 

arbetslösa, sjukskrivna eller papperslösa. Det 

är en jämlikhetsreform som gör det möjligt för 

alla barn att delta i förskolans aktiviteter. 

Reformen ska gälla barn över 3 år. Förskolan är 

en viktig del av samhällets resurser för att 

utjämna ojämlikheter. Då är det desto 

viktigare att barn till arbetslösa, sjuka och 

papperslösa kan delta i förskolan fullt ut. Vi 

lägger mer pengar de första åren eftersom vi 

räknar med en del samordningseffekter. 

Satsning: totalt 37 Mkr 

”Nattis” 

Många arbetar på oregelbundna tider; kvällar, 

nätter, helger och kan då ha svårighet att hitta 

barnomsorg som fungerar. För oss är det 

självklart att alla ska ha samma möjlighet till 

barnomsorg. Därför utökar vi ”Nattis” så att 

möjligheten att använda det ökar. 

Satsning: totalt 9 Mkr 

Läxläsning på skoltid 

Vänsterpartiet ser det som självklart att 

läxläsning ska ske på skoltid och den extra 

hjälp som barnen kan behöva måste kunna 

erbjudas på skolan då barnen tillbringar en 

stor del av sin dag där. 

Förutsättningen är att lärarna övergår till 

semestertjänst. 
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Utveckla pedagogiken 

Skolan ska vara likvärdig. Det innebär att alla 

elever ska förvänta sig samma höga standard 

på undervisningen, oavsett vilken skola man 

går i. Dagens krav på lärarlegitimation har 

gjort det svårare för små skolor – ofta de på 

landsbygden – att klara kraven. Det gäller alla 

ämnen, men särskilt inom språk kan det vara 

svårt för dessa elever att välja det språk de vill. 

Det vill vi ändra på.  

Även inom hemspråksundervisningen finns 

problem med tillgång på behöriga lärare. Vi 

ger därför förvaltningen i uppdrag att  

 utreda alternativa 

undervisningsmetoder (exempelvis 

fjärrundervisning) i samarbete med 

kommunalförbundet Västernorrland, 

SKL m.fl. 

Kulturskolan 

Kulturskolan är en bra grund för utveckling för 

både samhälle och barn och unga, och vi anser 

det självklart att den även fortsättningsvis ska 

vara avgiftsfri. Vi lägger dessutom extrapengar 

för att korta de köer som finns. 

Satsning: totalt 8 Mkr  

Vi vet att goda möjligheter till utbildning 

motverkar ökade klassklyftor. Rätten till 

vuxenutbildning ska vara lika självklar som 

rätten till arbete. Vuxenutbildningen, 

folkhögskolan och SFI spelar en mycket viktig 

roll. 

Samarbete med folkhögskolan 

Vi ser behovet av ett samarbete med 

folkhögskolan för att utveckla 

kurser/utbildningar som stämmer med vårt 

behov av grön omställning. Därför ger vi 

förvaltningen i uppdrag att 

 Ta fram kurser/utbildningar i 

samarbete med folkhögskolan i ämnet 

grön omställning 

Satsning: 0,4 Mkr 

Vänsterpartiet vill ha en jämlik skola för alla – 

där alla barn blir sedda och kan utvecklas. 

Vård och omsorg 

Välfärden, såsom vi känt den hittills, har börjat 

vittra sönder. I privatiseringarnas spår ser vi 

hur resurser omfördelas från de som har lite, 

till dem som har mer. Resursbrist och 

privatiseringar håller på att förvandla allas rätt 

till bra bostad, utbildning, vård och omsorg till 

ett privilegium för dem som har råd.  

Vårt välfärdssystem står och faller med om det 

levererar kvalitet till alla, och om det 

finansieras av alla. Vi vill avskaffa LOV och 

utveckla verksamheten i kommunal regi. 

Med en annan politik kan skattepengar 

tillföras. De äldre kan få en värdig omsorg, 

arbetsmiljön blir dräglig och det är möjligt att 

erbjuda arbetslösa utbildning, anställning och 

värdiga arbetsförhållanden vilket innebär mer 

attraktiva arbeten. Vänsterpartiet vill höja 

grundbemanningen, förbättra arbetsmiljön 

och satsa på självstyrande grupper.  

Vi kommer se till att bemanningen är tillräcklig 

på äldreboendena och att det finns tillräckligt 

många äldreboendeplatser. Vi vill också se till 

att de äldre får sina beviljade insatser i 

hemtjänsten och att tillräckligt med tid är 

avsatt för gångtid och administrativt arbete för 

personalen. Det utvecklar de äldres makt över 

den egna vardagen i hemtjänsten och på 

äldreboenden.  

En av våra största reformer handlar om 

hemtjänsten. För att ge de äldre större 
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möjlighet till inflytande över vården, och 

personalen en bättre arbetsmiljö lägger vi 

resurser för en reell arbetstidsförkortning för 

hemtjänstpersonalen (se mer under Ledning 

och stöd). 

Vi vill säkerställa att kommunen tar sitt ansvar 

för att lagen om homosexuellas rätt till att 

prövas som adoptivföräldrar. 

Korttidsplatser 

För Vänsterpartiet är det självklart att lägga 

pengar på fler korttidsplatser inom 

kommunen. Det vinner alla på. De senaste 

årens effektiviseringsiver drabbar även de som 

blir utskrivna från sjukhuset. Kommunens brist 

på korttidsplatser kostar pengar för 

kommunen och tvingar patienterna att flytta 

runt. För Vänsterpartiet är det självklart att 

lägga pengar på fler korttidsplatser inom 

kommunen. 

Satsning: totalt 3 Mkr 

IFO 

Vänsterpartiet menar att utsatta barn och 

ungdomar ska ha rätt hjälp i rätt tid. 

Socialsekreterarna slår larm om att man inte 

hinner med utredningar i tid. Vi får signaler 

om att allt mer av deras tid går åt till byråkrati 

och onödiga kontroller och att allt mindre tid 

läggs på klienterna. Det är allvarligt när 

socialarbetarna inte hinner med sina 

lagstadgade utredningstider. Därför lägger vi 

extraresurser i budgeten för att anställa 

fältassistenter och fler handläggare.  

Fältassistenterna har möjlighet att arbeta 

uppsökande och därmed nå barnen i ett tidigt 

skede.  

För att underlätta för de som söker, 

exempelvis är det orimligt att de ska behöva 

argumentera för varför barnen behöver 

vinterstövlar, föreslår vi även att 

försörjningsstödet schabloniseras. Det ger 

ökad valfrihet för den enskilde och minskar 

arbetsbelastningen för personalen. Vi vill även 

att biståndsbedömningarna ska 

jämställdhetssäkras. 

Satsning: 22 Mkr 

Beroendemottagningen  

Enligt lag ska landsting och kommun 

samarbeta när det gäller 

beroendeproblematiken. Vi anser även att 

detta är en prioriterad åtgärd.  

Satsning: totalt 4 Mkr  

Hemlösheten 

Ett problem i vår kommun är att hemlösheten 

ökar. De försök som gjorts varit mer eller 

mindre lyckade, därför vill vi pröva en modell 

som kallas ”Bostad först” och som på andra 

ställen haft mycket bra resultat. Vi ger därför 

förvaltningen i uppdrag att 

 införa modellen ”Bostad först” som ett 

sätt att minska hemlösheten 

Satsning: totalt 8 Mkr 

Vänsterpartiet vill ge de äldre möjlighet 

 att leva ett gott liv. 

Fritid och kultur 

Kultur- och fritidsverksamhet är de 

verksamheter som får vardagens förpliktelser 

att verka begripliga. Utan kulturen skulle vi 

vara ett fattigt samhälle. Det handlar inte bara 

om opera och balett utan också till exempel 

om rätten till fria bibliotek, möjligheten för 

alla att utöva sport eller att delta i 

föreningslivets verksamheter.   
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Just föreningslivet är något unikt svenskt och 

även en fantastisk möjlighet att arbeta med 

integrationsfrågor. Därför är det viktigt att 

kultur- och fritidsverksamheterna är tillgänglig 

för alla; oavsett klass, kön (inklusive 

könsuttryck), sexuell läggning, ålder, etnicitet, 

religion eller funktionshinder. 

För Vänsterpartiet är en progressiv fritid- och 

kulturpolitik framförallt viktigt ur ett 

jämställdhets- och barnperspektiv. Därför är 

det viktigt att kommunen arbetar målinriktat 

och strategiskt med dessa frågor. 

Kulturplan  

Sundsvall behöver ett ambitiöst 

kulturprogram. Därför vill vi revidera den 

kulturplan som finns. Vi vill också sikta på att 

nå ut till fler grupper än de som redan 

utnyttjar verksamheten. För att ge kommunen 

möjlighet att arbeta strategiskt med dessa 

frågor ger vi i uppdrag att 

 revidera kulturplanen 

Spontankultur  

De spontanidrottsanläggningar som uppförts 

har fått mycket positiv respons och vi vet att 

det lockar barn och ungdomar som inte 

idrottar i organiserad form.  

Vi vill att fler ska få möjlighet att på samma 

spontana sätt få möjlighet att uppleva kultur. 

Därför lägger vi resurser för att utveckla 

platser för ”spontankultur”. Vi ser gärna hela 

kommunen som en konstscen. Detta vill vi få 

in i kulturplanen som vi föreslår. Vi ger också 

förvaltningen i uppdrag att: 

 uppföra minst ett lagligt grafittiplank. 

 Medverka till spontanaktiviteter på 

exempelvis hållplatser  

Satsning: totalt 0,4 Mkr (driftsbudget)  

0,4 Mkr (investeringsbudget) 

Kulturarvet 

Att leva i ett solidariskt Sundsvall kräver också 

att vi tänker miljö, jämställdhet och en 

tillgänglig varierad kultur för alla i Sundsvall.  

Vi behöver även ta ett samhällsansvar för det 

gemensamma kulturarvet. Kultur är 

livsnödvändigt som spegel av oss och vårt 

samhälle. Utan den speglingen riskerar vi att 

navigera fel. Kulturen försvarar de 

demokratiska värdena och kan då vara 

underhållande men lika gärna upprörande.   

Därför vill vi ge ett uppdrag till förvaltningen: 

 ansvara för att de kulturella värdena i 

Norra Berget, Gudmundstjärn och 

Svartvik bibehålls och utvecklas. 

Satsning: 0,8 Mkr (investeringsbudget) 

Föreningar inom idrott och annan 

kulturutövning skall stöttas för sin bredd och vi 

ser gärna att vi har en spets. För detta ska vi 

ha anläggningar som motsvarar vårt behov. Vi 

vill att människor som bor eller besöker vår 

vackra stad skall erbjudas ett utbud som gör 

att alla vill stanna kvar! 

Arena 

Vi ser behovet av en ny arena nu när bygget av 

en ny simhall kommit igång och räknar med att 

byggandet av arenan kan komma igång år 

2016. En renovering av Sporthallen behövs 

också. 

Satsning: 240 Mkr (investeringsbudget) 
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Teaterkvarteren 

Teatern är i behov av bra lokaler för att kunna 

utvecklas på ett bra sätt. 

Investeringskostnaden delas med SKIFU. 

Satsning: 85 Mkr (investeringsbudget) 

Digitaliseringen 

Sundsvall ska ha välförsedda och lättillgängliga 

folkbibliotek i alla kommundelar. Liksom i 

föregående MRP lägger vi extraresurser för att 

biblioteket ska kunna utvecklas och bland 

annat klara av att låna ut e-böcker, som det är 

stor efterfrågan på.  

Museet ska vara lättillgängligt och där ska 

finnas en bra pedagogisk verksamhet. Därför 

behöver museet extrapengar för att 

digitalisera sina utställningar. Även museets 

arkiv har behov av ytterligare resurser för 

digitalisering så att de kan bevaras för 

eftervärlden.  

Både biblioteken och museet har viktiga 

uppgifter i en demokrati och därför är det 

naturligt att vi värnar dem.  

Satsningen går dels till inköp av digital teknik, 

dels till personalresurser. 

Satsning: totalt 1,6 Mkr (driftbudget) 

1 Mkr (investeringsbudget) 

Föreningsbidrag 

Föreningarna i kommunen gör en oerhörd 

insats när det gäller kultur- idrott- och 

fritidsverksamheten. För att de ska kunna 

utvecklas är det viktigt att de stöttas i sin 

verksamhet. Vi ökar därför potten för 

föreningsbidrag. 

Satsning: 4 Mkr/år 

 

Mötesplatser HBTQ 

Unga HBTQ-personer är, i större utsträckning 

än andra ungdomsgrupper, utsatta för 

osynliggörande, diskriminering och 

trakasserier. Det leder till att de har sämre 

hälsa än övriga ungdomsgrupper. Därför 

behövs egna mötesplatser för dem som ett 

andningshål, fritt från diskriminering och där 

de vågar vara sig själva. Ungdomar är ofta inne 

i en identitetssökande fas och vikten av att 

träffa andra och utbyta erfarenheter kan vara 

avgörande för om de orkar med sin situation 

eller ej. Därför är det en viktig politisk 

markering att ge HBTQ-personer en 

mötesplats och en fristad. Särskilt på 

landsbygden kan det sociala trycket att passa 

in anses större och behovet är desto viktigare. 

Vänsterpartiet vill därför satsa på trygga och 

säkra mötesplatser för HBTQ-ungdomar. 

Satsning: totalt 0,8 Mkr 

FATI 2.0 

Vi vill utveckla det förebyggande arbetet som 

funnits i många år i Sundsvall; FATI – 

(Förebyggande Arbete-Tidiga Insatser). 

Vänsterpartiet vill utvärdera och utveckla det; 

FATI 2.0. Varje krona som satsas på 

förebyggande arbete innebär minskade 

kostnader och lidande i framtiden.  För att FATI 

ska fungera optimalt krävs samarbete. 

FATI ska användas för att ge alla barn möjlighet 

att delta i kultur- och idrottsaktiviteter, såväl 

som för att öka medvetenheten om allas vår 

miljö. I förlängningen ska FATI utjämna 

klasskillnader och möjliggöra för alla barn och 

ungdomar att nå sina mål. Vi tror bland annat 

att en mobil uppsökande barnverksamhet för 

flyktingar skulle ha stor positiv inverkan. Till 

att börja med tillsätter vi en utredning för att 

se hur det arbetet skulle kunna se ut.   
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Uppdraget till förvaltningen är  

 att utvärdera och utveckla det 

samordnade förebyggande arbetet; 

FATI 2.0, och skapa tydliga strukturer 

för utvärdering och implementering i 

ordinarie verksamhet. Ett förslag till 

finansiering ska även finnas med. 

Satsning: 0,5 Mkr  

Cykelintresset ökar och ett sätt att möta det 

förväntade ökningen kan vara genom att i 

framtiden bygga en velodrom. 

Näringsliv och arbete 

Det är viktigt för en kommun av Sundsvalls 

storlek att generera och locka olika slags 

kompetenser. Om kommunen ska utvecklas i 

rätt riktning och välfärden byggas ut så 

behöver vi samtidigt ett näringsliv som 

utvecklas i rätt riktning. 

Det är viktigt att företagen ges möjlighet att ha 

en bra kontakt med kommunens olika 

verksamheter. Vänsterpartiet ser gärna att mer 

fokus läggs på de mindre företagarna. Det är 

de som behöver hjälp och stöd och som har 

potential att växa. 

Små, lokala företag är en viktig del för en 

levande stad. Det är vitalt att företagen och 

kommunen delar samma vision – den om ett 

hållbart Sundsvall. För att vi ska vara 

trovärdiga måste kommunen vårda våra 

samarbeten i regionen. 

Samarbete med MIUN 

Universitetet är en mycket viktig aktör för 

utveckling av både samhälle och individ i vår 

region. Finanseringen delas med Stadsbacken. 

Satsning: 15 Mkr (varav 7,5 från 

Stadsbacken) 

Näringslivspotten 

Näringslivsbolaget gör ett bra arbete och vi vill 

se Visitor Center utvecklas till sin fulla 

potential.  

Åkroken Science Park har en positiv utveckling 

och blir en intressant aktör i framtiden. I 

arbetet för ett hållbart Sundsvall behöver vi ha 

en partner som kan suga upp de innovationer 

som vi behöver i omställningsarbetet. Vi ser 

gärna att fokus ligger på utveckling av lokala 

råvaror, miljöfokus och sociala innovationer. 

Dessutom vill vi utveckla ett medborgarcenter 

där alla – inte bara företagarna ska känna sig 

välkomna. Allt detta ligger i vår satsning på 

näringslivet. 

Satsning: totalt 20,8 Mkr  

 

Kustutveckling 

Ute i Löran – Brämön finns långtgående planer 

på utveckling av besöksnäringen. De planerar 

ett flerårigt projekt och vill gärna att 

kommunen är projektägare eller deltar på 

annat sätt. Vi ser behovet av att utveckla delar 

av kusten och avsätter pengar för en förstudie 

samt investeringar. 

Satsning: 0,5 Mkr (driftbudget) 

3,5 Mkr (investeringsbudget)  

Jobbpotten 

Många av de som ansöker om försörjningsstöd 

borde egentligen inte vara där. Regeringen har 

raserat både arbetslöshetsförsäkringen och 

sjukförsäkringen och vältrat över kostnaden på 

kommunerna. Vänsterpartiet anser att alla ska 

känna en trygghet i att det är möjligt att klara 
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sig ekonomiskt om man blir sjuk eller 

arbetslös.  

Vi vill fortsätta arbetet med KomIJobb som 

visat sig vara ett bra sätt för arbetslösa med 

försörjningsstöd att komma in på 

arbetsmarknaden. Vi utökar därför satsningen 

för att fler ska få möjlighet att komma in på 

arbetsmarknaden.  

Vi ger även resurser för att fortsätta arbetet 

med inkluderingsuppdraget för att bland 

annat motverka segregation.  

I potten ingår även pengar till sommarjobb för 

ungdomarna.  

Uppdrag: 

 Utöka KomIJobb så att även grupper 

som står långt från arbetsmarknaden 

kan delta och på så sätt få möjlighet 

till ett eget arbete. 

Satsning: totalt 40 Mkr  

Kommunalt stödsparande 

Vi vill möjliggöra för småföretag att få lån till 

skäliga villkor. Inte genom kommunala lån eller 

kommunal borgen, men genom s.k. 

kommunalt stödsparande. Det innebär att 

kommunen inte riskerar sina pengar, men gör 

det möjligt för företagaren att ta ett lån till 

skäliga villkor. Därför ger vi Näringslivsbolaget i 

uppdrag att: 

 starta en stödsparfond för att stödja 

utveckling av nyföretagande i 

kommunen, landsbygdsföretag och 

företag med innovativa idéer som kan 

bidra till att göra Sundsvall till en 

hållbar och attraktiv kommun. 

 

Upphandling  

Kommunens ekonomi ska bygga på långsiktigt 

hållbara lösningar som tar miljömässiga och 

sociala hänsyn. Det ska vara en naturlig del av 

upphandlingsprocessen. Vänsterpartiet vill 

särskilt stimulera den sociala ekonomin och 

det sociala företagandet. Upphandling kan 

användas som ett verktyg för att uppnå 

kommunens mål i hållbarhetsstrategin. Därför 

bör sociala aspekter alltid beaktas vid 

upphandling. En sådan sak kan vara att gynna 

lokala producenter. Koncernstaben får därför i 

uppdrag att: 

 se över riktlinjerna för upphandlingar 

så att de stödjer kommunens mål om 

social, ekologisk och ekonomisk 

hållbarhet. Där ska krav på 

kollektivavtal, meddelarfrihet, god 

arbetsmiljö och ett gott djurskydd vara 

självklara ingredienser såväl som 

ekologiska och/eller lokalproducerade 

varor.  

I vårt budgetförslag finns även med en 

besparing enligt de diskussioner som förts 

utifrån en förändrad upphandlingspolicy. 

En förutsättning för ett framgångsrikt 

näringslivspolitiskt arbete är att vi har ett gott 

samarbete inom regionen. Därför är det 

självklart att Sundsvall ska prioritera de 

regionala samarbeten som finns och utveckla 

dem. 

Samhällsbyggnad  

Stadsplaneringen ska motverka segregation 

och öka tillgängligheten för alla grupper. Vi vill 

att det offentliga rummet ska vara 

välkomnande platser där alla kan vistas utan 

att nödvändigtvis konsumera. Det krävs en 
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strategisk stadsplanering med tydlig 

konsekvensbeskrivning ur ett klass-, barn-, 

genus- och tillgänglighetsperspektiv för att 

skapa likvärdiga rättigheter till det offentliga 

rummet. 

Närheten till grönområden och möjligheten till 

fysiska aktiviteter ska beaktas i 

stadsplaneringen. Likaså ska möjligheten att 

odla kunna tillgodoses i alla kommundelar. 

Dialoger och medborgarinflytande är för oss 

viktiga verktyg när vi, tillsammans, bygger 

framtidens Sundsvall. 

Parker 

Vi ser att det finns ett eftersatt behov av 

parker och lekparker. Särskilt vill vi lägga fokus 

på tillgängligheten. Parkerna ska utformas så 

att alla ska kunna ta del av dem och känna sig 

välkomna. 

Satsning: 26 Mkr (investeringsbudget) 

Gator och vägar 

Underhållsbehovet för gator och vägar 

kommer öka med åren.  

Satsning: 65 Mkr (investeringsbudget) 

IT/bredbandsstrategi 

Bredband/fiber – är en samhällsviktig 

infrastruktur. För att nå målet att 90 % av 

hushåll och företag senast år 2020 ska ha 

tillgång till bredband ser vi behovet av en 

samordnad IT/bredbandsstrategi för regionen. 

Vi ger därför koncernstaben i uppdrag att: 

 i samarbete med andra kommuner 

och myndigheter i regionen ta fram en 

regional IT/bredbandsstrategi. 

 

 

Landsbygdspott  

Vi ”landsbygdssäkrar” pengarna som ska gå till 

landsbygden. Den består av två delar; 

driftsbudgeten och investeringsbudgeten. I 

driftsbudgeten ligger resurser för Leader (LLU) 

och kultur på landsbygden. Investeringsdelen 

ska gå till vägar, vägbelysning och annan 

infrastruktur (t.ex. bredband) samt 

upprustning av kommundelscentrumen. 

Satsning: 7Mkr (driftsbudget) 

31 Mkr (investeringsbudget) 

Offentlig belysning 

Vi ser att det behövs extra resurser för att byta 

ut gammal armatur mot ny, mer energieffektiv 

belysning. Bytena ska ske där det behövs mest. 

Hänsyn ska tas till energibesparingen. Vi har 

avsatt extrapengar för landsbygdens 

vägbelysning i landsbygdspotten. 

Satsning: 35 Mkr (investeringsbudget) 

I Sundsvall råder en akut bostadsbrist och 

framför allt är det bristen på hyresrätter som 

är allvarlig. Det drabbar främst yngre personer 

och andra som inte är etablerade på 

bostadsmarknaden. I kombination med osäkra 

anställningar har de unga mycket svårt att få 

ett eget kontrakt på en lägenhet. Otrygga 

arbeten och tillfälligt boende blir då det 

normala. Så vill vi inte ha det. Vänsterpartiet 

värnar allas rätt till en bra bostad till ett rimligt 

pris. Vi vill också slå fast att Vänsterpartiet inte 

accepterar att barnfamiljer vräks från 

allmännyttan. 

Kommunala hyresrätter 

Bostadsbristen i Sundsvall måste byggas bort. 

Vänsterpartiet vill bygga fler hyresrätter – och 

inte bara centralt. Vi vill bygga hyresrätter på 

Norra Kajen och studentbostäder i närheten 
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av campus.  Viktigt är också att 

boendegarantin för studenterna fungerar 

ordentligt. Vi vill ge hyresgästerna möjlighet 

att delta i så kallade ”tillsammansodlingar”. De 

kan ge ett viktigt tillskott av närproducerade 

grönsaker, men även en naturlig träffpunkt för 

att lära känna sina grannar. Därför får Mitthem 

i uppdrag att: 

 Bygga klimatsmarta och attraktiva 

studentbostäder till rimliga hyror. 

 Tillhandahålla och marknadsföra 

bostadsnära ”tillsammansodlingar” för 

hyresgästerna så att de ges möjlighet 

att bo och leva mer klimatsmart 

samtidigt som den sociala 

gemenskapen ökar. 

Vänsterpartiets vision för Sundsvall är att här 

ska finnas tillräckligt med bostäder åt alla.  

De ska vara byggda så att de producerar 

 mer energi än de förbrukar. 

Grön omställning 

Samhällets tro på marknaden gör den passiv 

inför samhällets utmaningar. Om miljöhoten 

får verka utan effektiva motåtgärder kommer 

klimatarbetet att avstanna. Vänsterpartiet vill 

göra Sundsvall till en föregångare på 

klimatområdet. Vi behöver därför en 

klimatbudget som omfattar hela samhället. 

Miljöarbetet krockar ofta med de kortsiktiga 

ekonomiska målen, men vi menar att för att 

bygga ett långsiktigt hållbart samhälle måste 

miljön och klimatarbetet prioriteras. 

Klimatpott 

Mer grönområden i staden ger större 

motståndskraft för översvämningar. Träd suger 

upp stora mängder vatten och är en viktig del 

av klimatpotten. Här finns även pengar avsatta 

för att bygga och förbättra dammar, förhindra 

översvämningar och förbättra 

dagvattensystemet. 

Satsning: totalt 12,9 Mkr 

(investeringsbudget) 

Energieffektiviseringar och 

förnybar energi 

Vi fortsätter arbetet med 

energieffektiviseringar inom verksamheterna 

och utför dem i samband med renovering för 

bättre kostnadseffektivitet. Vid nyproduktion 

ska det byggas klimatsmart och energisnålt.  

Vi vill även stimulera till mer förnybar 

energikonsumtion. Vi vill därför att det 

monteras solpaneler för värme- och/eller 

elproduktion på kommunala byggnader. Vi 

använder en del av potten för 

energieffektiviseringar för att installera 

förnybar energi. 

Satsning: 40 Mkr/år (investeringsbudget) 

Idag köper vi el på spotmarknaden vilket 

innebär en mix av alla energikällor på 

marknaden. Vill vi vara trovärdiga behöver vi 

ställa om till förnybar energi. Det kan ske 

genom egen produktion, inköp eller en 

kombination av bägge. Vi ger därför 

koncernstaben i uppdrag att 

 Sätta upp solceller/solpaneler på 

badhuset. 

 Ta fram förslag på rutiner för hur 

livscykelanalyser ska användas i det 

interna beslutsfattandet vid alla större 

ärenden samt vid investeringar. 

 Öka andelen inköpt el som är förnybar 

(uppfyller kraven för Bra Miljöval). 
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 Landsbygdssäkra besluten. 

Vi ger Sundsvalls Energi i uppdrag att 

 att, i samarbete med övriga bolag och 

berörda parter, ge kommuninvånarna 

incitament för att energieffektivisera 

och installera förnybar energi så att de 

ges möjlighet att leva klimatsmart.  

Vi tror också att det kommer efterfrågas olika 

slags boenden i framtiden; kollektivhus, 

trygghetsboenden, passivhus med mera och 

kommer därför arbeta för detta. 

Plusboendena är en boendeform som skulle 

kunna tillämpas även för reguljära boenden, 

inte bara för de äldre. Under kommande 

mandatperiod vill vänsterpartiet att ett 

plusboende för alla åldersgrupper byggs inom 

de centrala delarna av Sundsvall.  

Regeringens tro på marknaden gör den passiv 

inför samhällets utmaningar. Miljöhoten får 

verka utan effektiva motåtgärder. 

Klimatarbetet har avstannat och Sverige 

riskerar att inte nå våra miljömål. Vi vill göra 

Sverige till en föregångare på klimatområdet. 

Vi behöver en klimatbudget som omfattar alla 

politikområden och ser till att vi når våra 

ambitiösa mål. 

Miljöarbetet krockar ofta med de kortsiktiga 

ekonomiska målen, men vi menar att för ett 

långsiktigt hållbart samhälle måste miljön 

prioriteras. 

Vänsterpartiets vision för framtiden är att 

energin i kommunen ska vara förnybar och 

lokalt producerad 

Lokal mat – mindre miljögifter 

Vänsterpartiet vill genomföra en satsning för 

att öka andelen ekologiska, närproducerade 

och klimatsmarta livsmedel. Det handlar om 

miljögifter och klimatförändringarna, men 

även om att värna djurskyddet. Det är 

självklart att kräva minst samma djurskydd vid 

livsmedelsupphandlingar som våra 

myndigheter kräver av våra bönder. Där vill vi 

att Sundsvalls kommun ska gå före och visa 

vägen.  

Kommunen behöver bidra till att underlätta 

för lantbrukarna i närområdet att få avsättning 

för sin produktion och satsa på nya ekologiska 

varor. Det kan kommunen göra bland annat 

genom sina upphandlingar.  

Därför ger vi koncernstaben i uppdrag att  

 utreda hur kommunen kan bidra till 

att öka den biologiska mångfalden och 

behålla de öppna landskapen genom 

ett kommunalt jordbruk. Ett 

kommunalägt jordbruk skulle också ge 

skolan ökade möjligheter att 

inkorporera praktiska delar i 

undervisningen såväl som för 

kommunen att öka den ekologiska 

produktionen i närområdet. 

 Ta fram ett matpolitiskt program för 

att öka intresset för den vegetariska 

maten på kommunens matsedel. 

Satsning: totalt 12 Mkr (driftsbudget) 

5 Mkr (investeringsbudget) 

Vänsterpartiet vill att kommunen skapar fler 

möjligheter för, och stimulerar till användande 

av kolonilotter och stadsodling för 

kommuninnevånarna. 

Vi ger Miljökontoret i uppdrag att  

 tillsammans med andra i koncernen ta 

fram en aktivitetsplan för att minska 

våra farliga kemikalier i vardagen 
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Vänsterpartiets vill öka 

självförsörjningsgraden för regionen och 

Sundsvalls kommun. 

Fossilfri trafik 

Miljö och kön, och miljö och klass, hör ihop 

vilket gör att en satsning på kollektivtrafiken 

också är en viktig jämlikhetsreform då det 

innebär en omfördelning från samhällets 

översta skikt till de lägre, vilket gynnar både 

miljö och rättvisan i samhället. 

Gång och cykelvägar 

För att Sundsvall ska kunna bli en modern stad 

behöver vi utveckla gång/cykel-stråk för en 

effektiv arbetspendling från stadens 

ytterområden. 

Satsning: 10 Mkr (investeringsbudget) 

Fordonsparken  

Kommunen har redan idag miljöbilar, men vi 

är inte nöjda förrän alla kommunens bilar går 

på förnybart bränsle. Fortsatt 

samhällsplanering ska ske utifrån målet 

hållbar utveckling. 

Det har visat sig utmärkt med elcyklar som 

transportmedel under delar av året för vissa 

verksamheter, exempelvis hemtjänsten. Det är 

mer ekonomiskt och ger dessutom en 

hälsovinst. Vi ger därför förvaltningen i 

uppdrag att: 

 köpa in elcyklar för att, på delårsbasis, 

använda dem istället för bilar i 

hemtjänsten eller annan verksamhet 

där det ger en fördel. 

Besparing: 0,5 Mkr/år 

 

 

Kollektivtrafiken 

Koldioxidutsläppen behöver minskas och 

därför bör avgiftsfri kollektivtrafik prövas och 

utvärderas. Försök från andra kommuner har 

delvis slagit väl ut. En kollektivtrafik som helt 

bekostas med skattemedel kan innebära en 

kraftig minskning av privatbilismen, med 

minskade utsläpp av växthusgaser som följd. 

Vi påbörjar reformen genom att erbjuda 100-

lappen för ungdomar (16-19 år). 

Kollektivtrafiken i Sundsvall behöver 

förbättras. Vi lägger pengar för 

kompletteringstrafik till Indal-Liden samt 

Matfors och Njurunda.  

I investeringsbudgeten finns medel för att 

upprusta hållplatserna med ny teknik och i 

övrigt tillgängliggöra kollektivtrafiken för fler. 

 Ca 60 % av alla resor i Sundsvall sker som 

förare i bil. Därför vill vi även bidra till en ökad 

samåkning. Särskilt i kommunens 

ytterområden kan detta vara ett miljömässigt 

bra alternativ till tätare bussturer.  

Vi vill underlätta för pendlartrafiken genom 

särskilda pendlarparkeringar och göra det 

enklare för cyklister att ta med cykeln på buss 

och tåg. Vi ger därför koncernstaben i uppdrag 

att  

 förutsättningslöst utreda hur vi kan få 

fler att åka kollektivt – även på 

landsbygden – med en ökad upplevd 

valfrihet utan ökad miljöbelastning. 

Med målet att det ska vara bra, 

lättillgängligt och billigt. 

Satsning: 28,5 Mkr (driftsbudget) 

10 Mkr (investeringsbudget) 
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Logistikparken  

Vi fortsätter arbetet med att flytta över gods 

från asfalt till sjö och järnväg. 

Satsning: 2,8 Mkr/år 

Ledning och 

verksamhetsstöd 

För att ge en bra kommunal service behövs en 

effektiv och utvecklad offentlig verksamhet. 

Därför bör en organisation hela tiden 

omvärdera och utvärdera. 

Under de senaste åren har den offentliga 

verksamheten anpassats till 

marknadsekonomin och allt mer av 

verksamheten har lagts ut på entreprenad 

eller upphandlats. Vänsterpartiet ser inte hur 

det stärker demokratin eller kommunen som 

helhet. Vi vill istället att kommunen ska bygga 

trivsel och kvalitet på mer hållbara värden. 

Då är det naturligt att fokusera på att minska 

konsumtionen och återbruka det som går.  

Därför har vi ett generellt besparingskrav i vår 

budget.  

Jämställdhetssamordnare  

Sundsvall behöver en samordnande och 

drivande resurs för att arbeta med 

jämställdhetsfrågor inom kommunens 

verksamheter. Vi avsätter därför pengar för en 

fast heltidstjänst som ska arbeta med detta 

som ett stöd till verksamheterna och för att 

inspirera och engagera både anställda och 

medborgare. 

Satsning: totalt 2 Mkr  

Klarspråk  

För att säkerställa en god service till 

kommunmedborgarna som är inkluderande 

krävs Klarspråk. Det är dessutom både 

ekonomiskt fördelaktigt och 

arbetsbesparande. Vi avsätter resurser för en 

fast heltidstjänst. 

Satsning: totalt 2 Mkr 

Service center 

Vi påbörjar en utveckling av Service center 

genom att centralisera vissa administrativa 

uppgifter i olika etapper. 

Effektiviseringsvinsterna beräknas inte få fullt 

genomslag förrän 2017-18. 

Service centret ska vara en servicefunktion 

som kommer hela koncernen till nytta, därför 

delfinansieras satsningen med Stadsbacken.  

Satsning: totalt 5 Mkr  

Vänsterpartiet har i Sundsvall arbetat hårt för 

självstyre inom den kommunala sektorn och 

för att ge bättre möjligheter till alternativa 

styrmodeller. Detta arbete måste återupptas 

och vi bör vidareutveckla dessa möjligheter. Vi 

ger därför koncernstaben i uppdrag att: 

 utreda förutsättningarna för att skapa 

en gemensam nämnd/utskott för 

personalfrågor (där all personal på sikt 

ska anställas).  

Slutligen vill vi använda den ekoekonom-

kompetens som finns i kommunen på ett 

effektivt sätt. Därför ger vi koncernstaben i 

uppdrag att  

 samordna Sundsvalls klimatsmarta 

omställning inom områden som 

bostad, resor, mat, konsumtion och 

återvinning. 

Finanspolicyn 
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Vi lever i oroliga tider där arbetslösheten är 

hög runt om i Europa, klimatförändringarna 

påverkar stabiliteten i livsmedelsförsörjning 

såväl som energimarknaderna. Det är svårt, 

för att inte säga omöjligt, att förutspå vad som 

kommer hända i framtiden. 

Kommunens finanspolicy är helt inriktad på de 

finansiella marknaderna och det finns därför 

risk att kommunens värden kraftigt devalveras 

vid en eventuell börskrasch. 

Det finns flera skäl för varför en viss andel av 

placeringarna bör göras lokalt och realt; att 

fördela placeringarna på flera olika slags 

investeringar minskar riskerna, lokala 

investeringar leder till lokala arbetstillfällen 

som ökar skatteunderlaget, det är enklare att 

ha kontroll över vad som händer, att 

kommunen investerar i närområdet ger 

positiva signaler till andra investerare och det 

ger kortare transporter för de varor som 

produceras. Vi ger därför koncernstaben i 

uppdrag att: 

 revidera finanspolicyn så att en del av 

kommunens fonderade pengar kan 

användas till reala och hållbara 

investeringar i kommunen. Där ska 

även finnas tydliga direktiv för vilka 

etiska krav som ska ställas på 

investeringarna. 

Under de närmaste åren väntar stora 

pensionsavgångar. För att klara av dessa 

behöver kommunen ha en strategisk 

framförhållning och en politik för att vara en 

attraktiv arbetsgivare. Då gäller det också att 

vara en trygg sådan. Bra anställningsvillkor ska 

vara en rättighet för alla våra anställda. Detta 

gäller såväl för vår egen personal som för den 

personal som vi indirekt avlönar via externa 

upphandlingar samt den kommunala 

verksamhet som har privatiserats. 

Arbete och konkurrens ska ske på lika villkor. 

Alla som arbetar i Sverige ska ha rätt till de 

löner och arbetsvillkor som regleras i lagar och 

kollektivavtal. Vänsterpartiet kräver en 

nationell handlingsplan för jämlika villkor och 

mot skattefusk, genom att ha strikta krav på 

kollektivavtal vid till exempel upphandlingar 

och detta arbetar vi även för i kommunen 

Sundsvall. 

Arbetstidsförkortning  

Arbetstidsförkortning kan underlätta för fler 

att komma in på arbetsmarknaden och öka 

livskvaliteten, samtidigt som det minskar 

stressen och förbättrar arbetsmiljön. Det kan 

ge ett mänskligare samhälle. 

En arbetstidsförkortning till sex timmars 

arbetsdag med bibehållen lön är en strategisk 

reform som skulle gynna samhället på flera 

olika sätt. Kampen mot arbetslösheten 

underlättas. Inget samhälle kan ha evig 

tillväxt, fördelningen av arbetstid och 

inkomster måste utjämnas. 

Den styrande majoriteten i Sundsvall har 

dragit ner på grundbemanningen på både 

boenden och inom hemtjänsten – allt färre ska 

göra allt mer. Det har fått som konsekvens att 

sjuktalen ökat och det har även 

vikariekostnaderna gjort.  

Med en lägre grundbemanning ökar 

arbetsbelastningen på den ordinarie 

personalen. I förlängningen riskerar det leda 

till att den fasta personalen bränns ut, en efter 

en. Delade turer bidrar till en ännu sämre 

arbetsmiljö för de flesta. 
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Vi gör en historisk satsning på arbetsmiljön 

och arbetstidsförkortningar för att få ner 

sjuktalen och få bort de delade turerna som 

omöjliggör ett familjeliv för den som arbetar 

heltid. I förlängningen räknar vi med att detta 

är en reform som till viss del betalar sig själv 

då kostnaderna för sjukskrivningar och vikarier 

minskar.  

För att en arbetstidsförkortning ska leda till 

positiva resultat måste den vara reell. Det 

innebär att fler personal måste anställas 

eftersom det inte handlar om att personalen 

ska utföra samma arbetsuppgifter på kortare 

tid. Det skulle knappast minska stressen eller 

sänka sjuktalen. 

Vi har därför avsatt pengar i budgeten för att 

starta arbetstidsförkortningen inom 

hemtjänsten som vi bedömer är en av de 

personalgrupper där arbetsbelastningen är 

som allra tyngst.  

Vi lägger mer pengar under de första två åren 

eftersom vi räknar med att de dynamiska 

effekterna av bättre arbetsmiljö och -tider 

bidrar till minskad sjukfrånvaro och därmed 

minskade kostnader. 

Vi föreslår även att de pengarna som tidigare 

avsatts för arbetstidsförkortning används till 

detta. Det innebär att de pengar som vi 

tidigare i vår beslutat använda under 2015-16 

(MRP-uppdrag LED/VHT nr 9, 2012– 

Arbetstidsförkortning) ingår i vår satsning. 

Vi ger koncernstaben/förvaltningen i uppdrag 

att: 

 ta fram en modell för hur arbetstiden 

successivt ska minska, med målet sex 

timmars arbetsdag (heltid) med 

bibehållen lön. I det arbetet ska 

tidigare gjorda erfarenheter i MRP-

uppdrag LED/VHT nr 9, 2012– 

Arbetstidsförkortning, beaktas. Dock 

instämmer vi inte helt i 

Arbetslivsinstitutets slutsats att 

”arbetstidsförkortning i sig inte 

medför några vinster för individens 

psykosociala hälsa” då de själva anser 

att det finns för få långtids-studier för 

att kunna dra sådana slutsatser. Syftet 

är att få en riktigt bra vård och omsorg 

för de som bäst behöver det, att 

minska sjukskrivningarna hos 

personalen, få bort de ofrivilligt 

delade turerna och att Sundsvall ska 

vara en attraktiv arbetsgivare dit 

personal söker sig och stannar kvar 

Satsning: totalt 77 Mkr  

Vi ger också koncernstaben i uppdrag att: 

 Koppla arbetet med självstyrande 

grupper till kommunens 

verksamhetsutveckling. Arbetet ska 

utgå från medarbetarnas kunskap och 

erfarenheter och syfta till att göra 

dem mer delaktiga i arbetets 

planering för att på så sätt öka 

kvaliteten på arbetet och 

arbetsglädjen samtidigt som det 

minskar stress och sjukskrivningar. 

Satsning: 0,2 Mkr (2015-16)  

Sundsvalls kommun ska vara en attraktiv 

arbetsgivare dit personal söker sig 

 och gärna stannar kvar. 
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Budgeten i siffror 

För att en säkerställa en god kommunal service idag och i framtiden krävs en god ekonomi. De många 

investeringarna som behövs ökar dessutom behovet av ett resultat som, inte bara är positivt, utan 

även har en viss höjd.  

Vi har ändå gjort vissa satsningar, med intentionen att de ska öka attraktionskraften för Sundsvall och 

därmed i förlängningen öka skatteunderlaget och ge ett än högre resultat. 

Vi vill dock lämna en brasklapp för resultatet då det finns risk för att vi i efterhand måste avsätta 

resurser för att städa upp efter åren med Alliansen. 

 

RESULTATRÄKNING Budget Budget Plan Plan 

Belopp i 1 000 kronor 2015 2016 2017 2018 

       

Verksamhetens nettokostnader -4 898 742 -5 065 283 -5 242 988 -5 397 491 

Avskrivningar -229 861 -254 075 -276 804 -290 577 

       

Skatteintäkter 4 595 205 4 810 912 5 014 642 5 195 565 

Generella statsbidrag 650 252 637 366 630 757 635 800 

Finansnetto -16 091 -48 480 -64 961 -80 150 

       

Årets resultat 100 793 80 440 60 646 63 147 
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Driftsbudget 

 

DRIFTSBUDGET Budget Budget Plan Plan 
Nettobelopp i 1 000 kronor 2015 2016 2017 2018 

       
Kommunstyrelsen         

Samarbete med Miun -2 500 -2 500 -2 500   

Service center  -1 125 -1 125     

Kustutveckling utredning Löran -500       

Kommunstyrelsen - Gemensamt         

Besparingar arbetsbelastning  6 000 20 000 30 000 40 000 

Arbetsmiljöåtgärder - arbetsförkortning -20 100 -20 100 -15 000 -15 000 

Klarspråk -500 -500 -500 -500 

Förbättrad kollektivtrafik -7 500 -7 000 -7 000 -7 000 

Landsbygdspott -2 000 -2 000 -1 500 -1 500 

Lokal mat -3000 -3000 -3 000 -3 000 

Jämställdhetssamordnare -500 -500 -500 -500 

Logistikparken -2 800 -2 800 -2 800 -2 800 

Näringslivsarbete -5 200 -5 200 -5 200 -5 200 

KS kommungemensamt -2 100 -4 300 -7 800 -10 200 

Förbättrad upphandling  10 000 10 000 10 000 10 000 

Serviceeffektivisering 1 000 2 000 9 000 12 000 

Lönepotten     22 000 22 000 

Generellt besparingskrav 17 000 20 000 28 000 28 000 

Energieffektiviseringar 11 000 15 000 26 000 28 000 

Barn- och utbildningsnämnden         

30 tim förskoleplats  -10 000 -10 000 -9 000 -8 000 

Nattis -2 500 -2 500 -2 000 -2 000 

Kulturskolan -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Grön omställning folkhögskolan -100 -100 -100 -100 

Minskad kostnad skolskjuts  10 000 10 000 10 000 10 000 

Socialnämnden         

Bostad först -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Korttidsplatser -1 500 -500 -500 -500 

IFO -6 000 -6 000 -5 000 -5 000 

Beroendemottagningen -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

FATI 2.0 – utredning -500       

NAVI         

Jobbpott -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 

Dynamiska effekter KomIJobb     4 000 4 000 

Kultur- och fritidsnämnden         

Digitala bibliotek -200 -200 -200 -200 

Digital teknik museet -200 -200 -200 -200 

Kom. mötesplatser för HBTQ-ungdomar -200 -200 -200 -200 

Föreningsbidrag -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 

Spontankultur  -200 -100 -50 -50 

Informationsanläggning Västbo, Njurunda -100 -100 -100 -100 

Hyreskostnader resterande 1/3   -400 -3 100 -13 900 

Verksamhetskostnader   -200 -2 500 -6 800 

Kompensation KFN    -800 -1 000 -1 000 

Stadsbyggnadsnämnden         

Besparing fordonsparken 1 500 1 500 1 500 2 000 

Vinterväghållning -7 000 -7 000 -4 000 -4 000 

Bostadsanpassningsbidrag? -5 000 -5 000 -4 000 -4 000 

SBN; Åtgärdsprogram för luftkvalitet -3 000 -3 000 -2 500 -2 500 

SBN; "gamla" E4.an, drift och underhåll   -5 000 -3 000 -3 000 

SBN; "underhållsskuld" vägar -10 000 -10 000 -5 000 -5 000 

Summa driftsbudget -4 898 742 -5 065 283 -5 242 988 -5 397 491 
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Investeringsbudget  

 

INVESTERINGSBUDGET Budget Budget Plan Plan Plan 

Nettobelopp i 1 000 kronor 2015 2016 2017 2018 2019 

        

 

 Kommunstyrelsen           

KS SoT Kommunhuset entré   2 000       

Kustutveckling Löran   -2 000 -1 500     

Stadsbyggnadsnämnden           

Väghållning 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 

Norra Kajen 3 000 2 000 -1 000 -2 000 -2 000 

Sundsvalls Stenstad 2 000         

Inre kajen extra -35 000 -35 000 -35 000 -35 000 -35 000 

Ökad kostnad gator och vägar -10 000 -10 000 -5 000 -20 000 -20 000 

Offentlig belysning -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 

Ökad kostnad gemensamt maskiner o bilar       -2 000 -2 000 

Exploateringspott  2 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

Tillgängligare kollektivtrafik -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Bättre GC-vägar -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Tillkommande behov parker, lekparker m.m. -7 000 -7 000 -6 000 -6 000   

Tillkommande behov broar -10 000 -50 000     -10 000 

Tillkommande behov E4:an -18 000 -15 000 -10 000 -10 000   

Landsbygdspott -3 000 -8 000 -6 000 -6 000 -8 000 

Lokal mat -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Klimatpott -6 100 -3 100 -3 100 -600   

NAVI           

Ökat inventariebehov -1 500 -1 500       

Kultur- och fritidsnämnden           

KFN Arenautredning, ny arena 120 000 120 000       

KFN Arenautredning, ny arena   -120 000 -120 000     

Digital teknik museet -200 -200 -200 -200 -200 

Kulturarvet -500 -100 -100 -100   

Spontankultur -300 -100     -100 

Ökat investeringsbehov   -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Socialnämnden           

Utrustning sängar m.m.   -4 800 -8 400     

Barn- och utbildningsnämnden           

Tillkommande inventariebehov -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 

Uppskjutna investeringar 50 000 25 000   -25 000 -50 000 

Summa investeringsbudget -680 950 -709 200 -689 700 -616 900 -532 700 

 


