
Regeringsförklaring för Sundsvall
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vannsterpartiet vill se ett Sundsvall danr vi skapar 
monjligheter fonr alla mannniskor att leva ett gott liv. Sundsvall ska vara en attraktiv kommun 
danr mannniskor vill bo och verka. En vanxande kommun danr batad de stad och land utvecklas. En 
trygg kommun med en vanlfanrd av hong kvalitet. En hatad llbar kommun som fonrutom sociala och 
ekonomiska utmaningar ocksatad  klarar av att statad  emot globala klimatfonranndringar och lokala 
miljonproblem.
Sundsvall tar klimatfonranndringarna patad  allvar. Stora samhanllsaktonrer, som Sundsvalls 
kommun, matad ste gatad  fonre och vara en fonrebild i klimatarbetet. Vi ska danrfonr under den hanr 
mandatperioden konkretisera vad vi kan och behonver gonra lokalt fonr att bidra till att 
motverka klimatfonranndringarna. Vi vill se ett Sundsvall som vanxer och utvecklas ekonomiskt,
socialt och miljonmanssigt hatad llbart. Sundsvall ska stanlla sig bakom och arbeta fonr att uppnatad  
matad len i Agenda 2030.
Vi vet att skillnader i levnadsvillkor fonrekommer idag beroende patad  bland annat om du anr 
man eller kvinna, vilket bostadsomratad de eller del av kommunen du bor i eller vilken skola du 
gatad r patad . Det kan vi inte acceptera. Danrfonr anr arbetet med att utjanmna skillnader i 
levnadsvillkor bland sundsvallsborna en prioriterad fratad ga i stranvandet efter ett janmlikt 
Sundsvall.
Sundsvall ska ha en stark generell vanlfanrd som alla kan ta del av efter behov och som ger 
livskvalitet genom hela livet. I Sundsvall ska alla barn, oavsett bakgrund och fonrutsanttningar, 
fatad  monjlighet att utvecklas och utmanas fonr att natad  sina matad l batad de i skolan och senare i livet. 
Sundsvallsborna ska fatad  den vatad rd och omsorg de behonver och kannna trygghet i alla delar av 
kommunen.
Vi vill se en arbetsmarknad danr mannniskor rustas fonr att kunna ta dagens och framtidens 
jobb. Ett aktivt arbete med integration anr en fonrutsanttning fonr det. Samtidigt ska vi skapa bra 
fonrutsanttningar fonr det lokala nanringslivet och vi vill se fler och vanxande fonretag i alla delar av
kommunen.
Vi sonker det som fonrenar snarare ann det som skiljer och vi vill lonsa gemensamma utmaningar
tillsammans. Vi tror patad  Sundsvall.
Vi har danrfonr enats om en gemensam politisk plattform som syftar till att fortsantta utveckla 
Sundsvall. Tillsammans.
Ett Sundsvall som håller ihop
Vi vill att hela Sundsvall ska leva. Medborgarna ska kunna fatad  grundlanggande service i hela 
kommunen. Vi vill fortsantta arbeta fonr att minska skillnaderna mellan stad och landsbygd, 
och mellan kommunens olika bostadsomratad den. Landsbygdsprogrammet ska vara ett levande
dokument och lokala utvecklingsplaner ska tas fram fonr varje serviceort. Det behonvs 
fortsatta satsningar patad  bredbandsutbyggnad, bostadsbyggande och kollektivtrafik, med en 
fonrsta prioritering om utonkad busstrafik till Stonde och ett trygghetsboende i Matfors. 
Vi vill under mandatperioden sanrskilt fokusera patad  att onka den kommunala nanrvaron i 
kommundelen Indal-Liden. Det handlar bland annat om byggande av en idrottshall, 
omlokalisering av kommunala arbetsplatser, satsningar patad  utemiljonn och sanrskilda 
satsningar patad  att utveckla nanringslivet i kommundelen. Vi ser ocksatad  att stadsdelen Bredsand 
behonver sanrskilda satsningar datad  det anr ett omratad de danr matad nga lever i utanfonrskap. I dessa 
batad da delar av kommunen vill vi genomfonra ett pilotprojekt med lokala ratad d danr lokala 
fonrtroendevalda tillsammans med representanter fratad n nanringsliv och fonreningsliv fatad r 
monjlighet att diskutera och prioritera vilka insatser som behonvs i omratad dena.
Kommunens nanrvaro, bland annat socialtjannstens fonrebyggande arbete behonver, med stond i 
den socioekonomiska kartlanggningen som genomfonrts, onka i natad gra prioriterade 
bostadsomratad den. Vi vill ocksatad  se ett onkat samarbete mellan kommunala fonrvaltningar, men 



ocksatad  med externa aktonrer satad som polisen, i dessa bostadsomratad den. Detta fonr att onka 
tryggheten i hela Sundsvall.
Vi behonver onka andelen kultur- och fritidsaktiviteter som sker i vatad ra bostadsomratad den och de 
kommunala fonreningsbidragen behonver uppmuntra till att fler aktiviteter sker utanfonr 
centrum. Fonreningsbidragen ska utvecklas och de ekonomiska fonrutsanttningarna fonr 
fonreningslivet behonver vara fonrutsangbara och latad ngsiktiga. Nanr vi ser onver bidragen anr 
janmstanlldhet, integration och tillgannglighet vangledande.
Fonr oss anr det sjanlvklart att alla ska ha tillgatad ng till, och monjlighet att ta del av aktiviteter. Inget
barn ska statad  utanfonr fonreningslivet patad  grund av sina fonranldrars ekonomiska situation. Danr 
utgonr batad de Kulturskolans verksamheter och Sportoteken bra exempel.
En likvärdig skola
Sundsvalls skolor ska vara en plats danr kunskap, kreativitet och motivation statad r i fokus. 
Skolan spelar en viktig roll i att tillsammans med fonranldrarna langga grunden fonr barnens 
framtid. Oavsett bakgrund och fonrutsanttningar ska alla barn fatad  monjlighet att utvecklas och 
utmanas fonr att natad  sina matad l. Alla barn ska ha rantt till en god och trygg skolgatad ng.
Sundsvalls skolresultat har under alldeles fonr matad nga atad r varit fonr latad ga. Am denven om den trenden 
har bonrjat vannda till det banttre, mycket tack vare ett matad lmedvetet arbete, behonver vi fortsantta
arbeta fonr att honja skolresultaten. Vi anr onvertygade om att Sundsvalls skolpolitik behonver 
mer samarbete och mer latad ngsiktighet. Danrfonr kommer vi under mandatperioden att ta 
initiativ till breda politiska samtal med syfte att finna latad ngsiktiga onverenskommelser patad  
skolans omratad de.
Alla elever, oavsett huvudman, ska fatad  det stond de behonver och ges fonrutsanttningar att natad  sina 
egna och skolans matad l. Fonr att motverka segregationen och uppnatad  en likvanrdig skola behonver 
resursfonrdelningen i stonrre utstranckning styras efter behov. Vi vill att de skolor som har 
tuffast fonrutsanttningar ska ges extra resurser, batad de i form av pengar och av personal, 
exempelvis genom att fonrstelanrarna bonr finnas patad  de skolor som har stonrst behov. Fonr att 
stimulera en utveckling i hela kommunen ska det finnas en skola i varje serviceort. 
Elevvatad rden ska vara lantt att natad  och finnas nanra eleverna. Vi vill se ett stanrkt samarbete mellan
skolhanlsovatad rden, primanrvatad rden och barn- och ungdomspsykiatrin fonr att arbeta 
fonrebyggande mot den vanxande psykiska ohanlsan bland unga.
Gymnasiekompetens anr idag ett krav patad  arbetsmarknaden. Samtidigt som matad nga branscher 
anr i stort behov av arbetskraft vanljer allt fanrre elever praktiska program, trots att de ofta 
leder direkt till arbete. Statusen patad  de yrkesfonrberedande programmen behonver honjas, 
exempelvis genom att infonra hongskolebehonrighet som norm patad  samtliga nationella program 
patad  Sundsvalls gymnasium.
Vi vill se fler vuxna i skolan fonr att minska lanrarnas administrativa bonrda och kringuppgifter. 
Am denven central ranttning av exempelvis nationella prov kan vara ett santt att fonrbanttra 
fonrutsanttningarna fonr lanrarna att angna sig atad t kanrnuppdraget.
Fonrskolan anr en viktig pedagogisk verksamhet som vi vill fortsantta att utveckla. Alla barn har 
rantt till fonrskola. Vatad rt matad l anr att alla barn fatad r satad  mycket fonrskoletid som barnen har behov av. 
Personaltantheten inom fonrskolan behonver onka, sanrskilt fonr de yngsta barnen, och vi vill se 
investeringar i fonrskolans inom- och utomhusmiljoner.
Samarbetet och dialogen mellan den kommunala skolan och de fristatad ende skolorna ska 
fonrbanttras. Tillsammans behonver alla skolor ta ett gemensamt ansvar fonr likvanrdigheten, inte 
minst vad ganller skolans roll i ett aktivt arbete fonr att bryta segregationen. Fonr att det fria 
skolvalet ska fungera anr det viktigt att alla kan delta patad  ett likvanrdigt santt. Danrfonr ska 
kommunen informera vatad rdnadshavare om innebonrden av det fria skolvalet, hur detta 
fungerar i praktiken och ge alla Sundsvalls skolor monjligheter att beskriva sin verksamhet 
fonr vatad rdnadshavare innan skolvalet.
Med tanke patad  onveretableringen av skolor i Sundsvall kommer vatad r instanllning vara att endast 
tillstyrka nyetableringar av skolor om dessa tillfonr natad gonting nytt.



En trygg vård och omsorg
Sundsvall ska ha en stark, generell vanlfanrd av hong kvaliteavs. Oavsett vilken atad lder du har satad  
fonrtjannar du ett tryggt och bra boende. Vi vill danrfonr fortsantta investera i anldreomsorgen, 
batad de genom onkad bemanning och genom fler anldreboendeplatser. Under mandatperioden 
vill vi se fler anldreboendeplatser i natad gon av kommunens serviceorter.

Den sociala samvaron fonr vatad ra anldre behonver fonrstanrkas och varje serviceort ska ha en 
montesplats danr anldre erbjuds aktiviteter och social samvaro. Vi vill skapa fonrutsanttningar fonr 
anldre att hatad lla sig friska och danr anr fysisk aktivitet viktigt.

Vangen till en vatad rd och omsorg av hong kvalitet anr personalen. Genom bland annat fonrbanttrade 
scheman, avskaffade delade turer och utbildningsinsatser fonrbanttrar vi batad de fonr personalen 
och fonr brukarna. Arbetstidsfonrkortningsprojektet inom socialtjannsten har varit lyckat och 
permanentats. Vi vill nu gatad  vidare och omsantta erfarenheterna fratad n projektet till ett 
anldreboende.

Den som vill och kan bo kvar i den egna bostaden ska fatad  det stond och den vatad rd den behonver. 
Fonr att onka anldres trygghet och sjanlvbestanmmande ska Sundsvallsbor onver 80 atad r ha monjlighet 
att fatad  hjanlp med aktivitet, stand eller inkonp en viss tid per matad nad utan bistatad ndsbedonmning. 
Med hjanlp av tekniska lonsningar kan vanlfanrdens kvaliteavs honjas, tryggheten onka och antalet 
vatad rdskador minska. Vi vill satsa patad  digitalisering inom anldreomsorgen.

Upphandling inom ramen fonr individ- och omsorgsverksamheten, exempelvis HVB-hem och 
LSS, ska i stonrre utstranckning ske genom lagen om valfrihetssystem (LOV), danr kommunen i 
hongre grad kan styra kostnadsnivatad n genom prissatta fonrfratad gningsunderlag.

Arbetet med att fonrhindra mannniskor att patad bonrja eller fastna i ett missbruk ska fortsantta. 
Vatad ra satsningar patad  fonrebyggande arbete, fanltassistenter och eftervatad rd ska vidareutvecklas. 
Alla som patad bonrjat en vatad rdbehandling fonr missbruk ska fatad  en sanrskilt utsedd koordinator som 
ska vara ett stond genom hela vatad rdkedjan i vangen tillbaka till arbete och eget boende. Arbetet 
med modellen Bostad fonrst ska intensifieras. Kommunen har ett ansvar i att se till att ingen 
hamnar utanfonr vatad ra trygghetssystem.

Personer som lever med funktionsvariationer och som har behov av stond och omsorg ska 
kannna sig trygga med att fatad  det stond de behonver fonr att leva ett gott och rikt liv. Alla har inte 
monjlighet att ta de jobb som finns patad  onppna arbetsmarknaden, men det finns matad nga arbeten 
de skulle kunna utfonra. Utbudet av daglig verksamhet ska i stonrre utstranckning anpassas till 
dagens behov.

Ett Sundsvall som växer hållbart
Ett jobb anr en viktig fonrutsanttning fonr att vi ska kunna fonrsonrja oss, utveckla oss och kannna 
oss som en del av samhanllet – att vi bidrar. Vi ska fortsantta bekanmpa arbetslonsheten och 
fortsantta arbeta fonr att ge stabila och latad ngsiktiga fonrutsanttningar fonr nanringslivet att 
utvecklas.

Arbetslonsheten ska brytas och etableringen av nyanlannda matad ste ske snabbare. SFI behonver 
kopplas mer till arbetsmarknaden, i form av bland annat fortsatta satsningar patad  yrkes-SFI. Vi
vill ocksatad  se SFI-verksamhet som riktar sig till fonranldralediga. Vi ska i samverkan med bland 
annat Arbetsfonrmedlingen bidra till att fler latad ngtidsarbetslonsa fatad r in en fot patad  
arbetsmarknaden. Allt fonr att bidra till en hatad llbar social utveckling. Fonr det kranvs ett 
fonrvaltningsonverskridande arbete, danr samtliga delar av kommunorganisationen bidrar. 

Vi behonver onka tempot i vatad rt arbete fonr att stimulera nya och vanxande fonretag, och det 
arbetet ska inledas med att i bred dialog med nanringslivet ta fram en nanringslivsstrategi fonr 
Sundsvall. Vi vill revidera Nanringslivsbolagets angardirektiv danr ett stonrre fokus ska ligga patad  
nanringslivsutveckling och arbetet med fonretagsetableringar och investeringar. Fonr oss anr det 



en sjanlvklarhet att den lokala nanringslivspolitiken ska bidra till att franmja en hatad llbar 
utveckling. Kommunen ska ge vangledning till fonretag fonr en hatad llbar produktion och hatad llbara 
produkter.

Sundsvall behonver fortsantta jobba fonr att stanrka sin attraktionskraft. Vi vill ge kulturen och 
miljonn en mer framtrandande roll i en reviderad hatad llbar tillvanxtstrategi. 
Kommunorganisationen ska fonrbanttra sin beredskap fonr ett vanxande Sundsvall. 
Tillganngligheten fonr medborgarna och fonretagen nanr det ganller myndighetsutonvning, satad som 
exempelvis bygglovshantering, behonver fonrbanttras. Detaljplanearbetet matad ste snabbas patad  och 
vi behonver arbeta mer strategiskt med att planera mark fonr fonretagsetableringar.

Sundsvalls rika fonreningsliv och attraktionsvanrde fonr besonkare och kommuninvatad nare stanller 
krav patad  moderna simhallar, idrottsplatser, publika arenor och scener. Vi behonver danrfonr se 
onver vatad r investeringsprocess fonr att snabba patad  mellan beslut och genomfonrande.

Vi vill att det byggs fler, billiga, hyresrantter i hela kommunen och i detta ska Mitthem vara en 
viktig aktonr. Fonr att motverka segregation och bidra till ett mer janmlikt boende vill vi se en 
mer blandad bebyggelse. Vid planering av nya stadsdelar anr detta sanrskilt viktigt att ta 
hannsyn till. Bostadsgarantin fonr studenter ska utvecklas under mandatperioden.

Ett hållbart Sundsvall
Sundsvalls kommun ska vara ledande i arbetet fonr en god miljon och i omstanllningen till en 
fossilfri kommun. Utvecklingen av kommunens kollektivtrafik, som anven fortsatt ska vara 
fossilfri, ska fortsantta med syfte att onka resandet. En del i detta anr att subventionera 
kostnaden fonr kollektivtrafiken fonr barn, unga och seniorer, men ocksatad  patad  sikt se onver 
prisnivatad erna generellt inom kollektivtrafiken. Styrningen av kollektivtrafiken behonver 
fonrbanttras och hanr behonver vi invannta och utvanrdera effekten av Kollektivtrafikmyndigheten i
Vansternorrlands nya organisation. Om styrningen och resultaten inte fonrbanttras kommer vi 
att onvervanga att atad terta det kommunala ansvaret fonr kollektivtrafiken i Sundsvall.

Kommunens mat och matproduktion behonver bli mer klimatsmart och mer hanlsosam. Danrfonr
ska halva tallriken som serveras i kommunens verksamheter vara ekologisk eller 
nanrproducerad.

Hanteringen av matavfallet matad ste lonsas, och vi vill danrfonr fortsatt utreda fratad gan om 
biogasproduktion och utreda alternativet med anlanggningen i Hanrnonsand. Ett fonrsta steg i 
hanteringen av matavfallet blir att utreda optisk sortering av allt hushatad llsavfall i Sundsvall. 

Sundsvall ska bli en giftfri kommun och den nya kemikalieplanen ska danrfonr implementeras 
med start i vatad ra fonrskolor och skolor i syfte att fatad  bort skadliga anmnen och gifter i vatad r vardag.
Sundsvall vanxer och det byggs. Vi vill franmja ett hatad llbart byggande i tran. Vi kan dessutom bli 
banttre patad  att inte konsumera energi i onondan. Danrfonr ska kommunen aktivt verka fonr en 
omstanllning danr konsumenter erbjuds stond fonr att minska sin fonrbrukning och uppmuntra till
alternativa energikanllor som sol, vind och biogas.


