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Sundsvall ska framåt!
Tillsammans.
Sundsvall är en bra kommun att bo och
leva i och vi vill ha en hållbar stad och
levande landsbygd som växer tillsammans. Bostadsbyggandet sker i fortsatt
högt tempo, företag växer och etablerar
sig och vi har en stark välfärd som finns
där när du behöver den. Men vi vill mer.
Sundsvall kan bättre. Vi vill bli fler Sundsvallsbor. Arbetslösheten ska bekämpas,
fler elever ska nå målen i skolan och klyftorna ska minska.
Vi vill göra en förflyttning, från ett lagom-läge
där Sundsvall är relativt anonymt med lite av
allt, till att ta en tydlig position präglad av stark
utveckling och framtidstro. Vi kan idag erbjuda
en livskvalité som kombinerar den urbana miljön
med Sveriges vackraste stadskärna och samtidigt kan vi erbjuda ett attraktivt friluftsliv. För
att ta det till nästa nivå behöver vi skapa ännu
bättre förutsättningar för en levande stadskärna, skapa fler mötesplatser för idrott och kultur
samt utveckla fler besöksanledningar.
När vi lyckats med målet 5000 nya jobb till 2030
är vi fler Sundsvallsbor och har ett skatteunderlag som gör att vi kan utveckla vår gemensamma
välfärd. För att fler jobb ska skapas krävs bland
annat utbildningsinsatser för de som idag saknar ett arbete, en ökad befolkning i kombination
med förbättrad infrastruktur och mer mark för
företagsetableringar.
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Marknadsexperiment och vinstjakt har skapat en
skola där elever från olika bakgrund inte möts,
och där resurser omfördelas från de som har
störst behov till privata vinstutdelningar. Vi vill ta
tillbaka kontrollen över svensk skola. Vinstjakten
ska stoppas och resurserna ska gå till eleverna.
I Sundsvall ska den bästa skolan vara den nära
skolan och vi ska arbeta för att stärka den kommunala skolans konkurrenskraft. Mer resurser ska
ges till skolor med tuffast förutsättningar.
Äldreomsorgen behöver stärkas och byggas ut.
Med en ökad andel äldre behövs fler äldreboendeplatser och en stärkt hemtjänst. Personalens
arbetsvillkor behöver förbättras för att göra yrkena mer attraktiva. Vi säger nej till vinstjakt och
marknadsexperiment.
Sundsvall är en trygg kommun, men vi behöver
arbeta med de utmaningar vi har. Bruket av narkotika ska minska i Sundsvall, barn och unga i
riskzon ska få stöd tidigare och skillnaderna i
levnadsvillkor inom Sundsvall behöver minska.
Barn- och ungas möjlighet till ett aktivt kulturoch fritidsliv ska stärkas. Ökar vi jämlikheten
ökar vi också tryggheten.
Vi är redo att oss an Sundsvalls utmaningar. Vi väljer
investeringar i jobb, välfärd och trygghet istället för
skattesänkningar och privatiseringar.
Bodil Hansson/Niklas Säwén

5000 nya jobb till 2030
Inget är så grundläggande som att ha ett jobb
att gå till. Genom lön och möjlighet till egen
försörjning ökar din frihet. Genom skatten
på din lön är du med och bidrar till välfärden.
Möjlighet till jobb är en förutsättning för att
vi ska fortsätta utvecklas, både som individer
men också som samhälle. Våra idéer och vår
politik bygger på ett samhällskontrakt om att
alla är med och bidrar. Alla som kan arbeta ska
arbeta. Den som saknar arbete ska därför möta
en tydlig förväntan men också många och goda
möjligheter att komma i arbete.
Du som vill ska kunna byta riktning i ditt yrkesliv
och ha flera chanser att kunna utbilda dig och
skaffa jobb. För att möjliggöra ett livslångt lärande och för att säkerställa kompetens i kommunen behöver Mittuniversitetet utöka antalet
campusförlagda utbildningar.
Politiken skapar inga jobb men vi ska skapa
förutsättningar för fler jobb. Både genom fler
etableringar men också skapa förutsättningar
för befintliga företag att växa och utvecklas. Ett
av de största tillväxthindren idag är tillgången
till verksamhetsmark, så därför kommer vi under kommande mandatperiod arbeta för att få
fram mer mark till det ändamålet.
Det ska vara lätt att starta och driva företag i
Sundsvall och ett gott företagsklimat med goda
och fungerande relationer mellan det offentliga
och privata gör att etablerade företag mår bra
och underlättar nya att växa. Kommunens myn-

dighetsutövning ska vara serviceinriktad och lösningsfokuserad samt ske i dialog med företagen.

Därför vill vi socialdemokrater arbeta för att:

Vi vill se schyssta villkor på arbetsmarknaden.
Du ska ha trygga anställningsvillkor och en
inkomst som leder till en pension att leva på när
den dagen kommer. Våra gemensamma resurser ska aldrig bidra till arbetslivskriminalitet,
dumpade löner och dåliga arbetsförhållanden
för dig som jobbar. Därför ska krav på villkor
och löner enligt kollektivavtal ställas i offentliga upphandlingar. Ingen ska bli utnyttjad på
arbetsmarknaden och kompetensgapet som
finns där idag måste stängas. Svenska löner och
villkor ska gälla på svensk arbetsmarknad.

• Vi får en större industrietablering i Sundsvallsregionen.
• Ta fram färdiga detaljplaner för verksamhetsmark.
• Prioritera företag i myndighetsutövning och utveckla vårt företagsklimat,
korta handläggningstider och säkerställa en god service.

• Stärka banden med näringslivet med syfte att fler studenter stannar i Sundsvall
efter avslutade universitetsstudier.

• Skapa 1000 fler campusbundna utbildningsplatser till Mittuniversitetet i Sundsvall.
• Sundsvalls arbetsmarknad präglas av schyssta villkor där ordning och reda får råda.
• En utbyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan blir verklighet.
• Investeringar i trafiksäkerhet går före generella hastighetssänkningar.

Infrastruktur, såväl väg, järnväg och bredband, är
en annan viktigt förutsättning för fler jobb. Lyckas vi pressa restiden en timme Sundsvall-Gävle,
två timmar Sundsvall-Stockholm, så skapar vi helt
andra förutsättningar för vår kommun att växa.
Dubbelspår Ostkustbanan har därför högsta
prioritet och vi kommer driva ett aktivt påverkansarbete för att få sträckan fullt ut finansierad.
Parallellt med det vill vi skapa bättre pendlingsmöjligheter i östvästlig riktning.
Sundsvall, tillsammans med våra grannkommuner, vill vara en del av den nyindustrialisering
som nu sker i Norra Sverige. God tillgång till
grön energi, bra geografiskt läge och tillgänglig mark ger goda förutsättningar för att vi ska
ligga i framkant och konkurrera om
klimatsmarta industrijobb.
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En jämlik klimatomställning
som ger fler gröna jobb
Vi vill ta oss an uppgiften att klara klimatkrisen
genom att modernisera och ställa om till en
fossilfri kommun. Vi har tekniken, kunnandet
och viljan. Klimatförändringarna är vår tids stora
utmaning. I det hållbara Sundsvall driver vi socialdemokrater på omställningen till gröna jobb.
Vi vill både ha en växande landsbygd och en
modern stad. Då måste vi ha ett hållbart resande och klimatsmarta lösningar, såväl inom
våra verksamheter som i samarbete med andra
aktörer. Klimatomställningen är en del av vårt
gemensamma samhällsbygge och kan inte reduceras till ett individuellt ansvar.
Sundsvall ska ha en kollektivtrafik som gör det
möjligt att pendla till arbete och skola, både
på landsbygden och i centrumområden. Hållbara transporter med liten klimatpåverkan är
viktigt för såväl arbets- och skolpendling som
för näringslivet. En utvecklad infrastruktur med
järnväg, vägar och ladd-infrastruktur behövs
för en hållbar tillväxt med fler arbetstillfällen. I
Sundsvall ska det vara enkelt att gå, cykla och
åka kollektivt.

nyindustrialisering i Norrland kopplad till fossilfri produktion och elektrifiering. Tillväxt och
klimatomställning står inte i konflikt med varandra utan detta är till gagn för både klimatomställningen och jobben.

Därför vill vi socialdemokrater arbeta för att:
• Utöka antalet laddstolpar i kommunen.
• Underlätta för återvinning och återanvändning så vi får en mer hållbar konsumtion

Vi tar hotet om ett förändrat klimat på största
allvar och den gröna omställningen ger Sundsvall möjlighet att utvecklas med fler hållbara
jobb. Sundsvall har som mål att vara en fossilfri
kommunorganisation till 2030.

och cirkulär ekonomi.

• Anlägga fler pendlarparkeringar.
• Göra kollektivtrafiken mer tillgänglig för skolelever och arbetspendlare samt införa
ett sommarkort för barn och unga med avgiftsfri kollektivtrafik under sommaren.

• Göra det enkelt och förmånligt för de som installerat solceller att sälja energiöverskott.
• För att möjliggöra samhällsutveckling, fortsätta bygga ut VA-nätet.
• Flerfamiljshus och offentliga lokaler byggs i trä. Bland annat genom att skapa

Genom att utveckla produktionen av förnybar
energi skapar vi förutsättningar för ny elintensiv
industri med liten klimatpåverkan.

tydliga incitament, till exempel utreda möjligheterna att rabattera bygglovskostnaden.

Skogen, vårt gröna guld, spelar en central roll i
klimatomställningen. Ett aktivt skogsbruk som
är klimatsmart och miljömässigt hållbart, samtidigt som det skapar jobb och hållbar tillväxt
bygger vår nya växande bioekonomi. Genom
att till exempel prioritera trä som byggmaterial minskar vi klimatpåverkan samtidigt som vi
skapar förutsättningar för fler arbetstillfällen i
Sundsvallsregionen.

• Sundsvalls skolor och förskolor ska vara giftfria skolor.
• Ge incitament i upphandlingar som bidrar till klimatomställningen.

Vi ska göra det lönsamt för företagen att agera
miljövänligt och det ska vara lättare för människor att ta ett klimatansvar i sin egen vardag.
Det pågår en omfattande grön världsledande
8
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Ta tillbaka den demokratiska
kontrollen över skolan
Svensk skola var en gång i tiden en av världens
mest högpresterande och jämlika. Dit ska vi nå
igen. Vi fortsätter att stå upp för en skola som
ger alla barn de kunskaper de behöver och har
rätt till. En jämlik skola är en förutsättning för ett
jämlikt samhälle.
Skolornas drivkraft ska vara att förmedla kunskap och att varje elev utvecklas till kunniga,
demokratiska och självständiga medborgare.
Dagens marknadsstyrning leder istället till att
elever reduceras till kunder, att lärarrollen devalveras och att betygsinflationen eskalerar. Vi
vill att vinstuttag förbjuds i skolan och att den
kommunala skolan kompenseras för det större
ansvar som den har. Det kräver förändringar i
lagstiftningen.
Vi vill ha ett rättvist skolval för alla. Elever ska
kunna välja skola, men skolor ska inte kunna välja
elever. Kötid ska inte få användas för urval av
elever. Syskonförturen ska säkras så att familjer
får en hållbar vardag.
Skolan i Sverige är ojämlik, så även i Sundsvall. Vi
vill att resurserna ska fördelas så att skolor som
har större utmaningar prioriteras. Genom att
arbeta för att fler väljer den kommunala skolan
skapar vi också bättre förutsättningar för en
stabil ekonomi för den kommunala skolan. För
att möjliggöra det behöver vi stärka den kom-

Efter skolgången ska eleverna stå rustade att
möta arbetsmarknaden eller vidare studier. För
att eleverna ska kunna göra så välinformerade
val som möjligt inför gymnasiet vill vi att studieoch yrkesvägledningen utvecklas i samarbete
med arbetsmarknaden.

munala skolans attraktivitet och möjliggöra för
fler skolor att profilera sig.

Vi vill att gymnasiets utbud utformas utifrån
arbetsmarknadens behov och att gymnasieprogrammens samarbete med olika branscher
stärks. Det stärker programmens attraktivitet
och ger eleverna bättre förutsättningar att ta
steget ut på arbetsmarknaden.

I skolan läggs grunden för resten av våra liv.
Förskolan är barnens första steg i det livslånga
lärandet och där ska barnen mötas av en lärorik
och stimulerande miljö. Vi vill fortsätta att investera i förskolor, både för att skapa moderna
lärmiljöer för barnen och bättre arbetsmiljö för
personalen. Alla barn ska få erbjudande att börja
förskola, istället för som idag, ansöka om en
plats. Vi vill att fler barn ska gå i förskolan och att
rätten till tid i förskolan ska öka.

Därför vill vi socialdemokrater arbeta för att:

För att förbättra måluppfyllelsen krävs att vi
satsar mer på de lägre årskurserna. Språkutveckling, läsning och förmågan att kunna kommunicera är avgörande för hur man kan tillgodogöra sig
kunskaper i de högre åldrarna. Personalen ska
ha god kunskap i hur man bemöter och stöttar
elever med särskilda behov. Därför vill vi se en
kompetenssatsning för personal som jobbar med
barn med funktionsvariation under kommande
mandatperiod. Studiero och trygghet är viktigt
för att skapa bra förutsättningar för att lära sig.
Elevhälsan behöver stärkas. Kommunen och
regionen behöver därför samarbeta för att möta
upp den växande psykiska ohälsan hos unga och
säkerställa riktade satsningar för att bryta mönster hos den grupp som kallas hemmasittare.

• Automatisk erbjuda förskoleplats samma år som barnet fyller tre år samt att 		
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• Förbjuda vinstuttag i skolan.
• Kompensera den kommunala skolan för det större ansvar som den har.
• Ett nytt resursfördelningssystem där behovet styr mer av resurserna införs.
• Öka andelen elever som väljer den kommunala skolan.
• Genomföra en kompetenssatsning i skolan för att möta barn med neuropsykiatrisk
funktionsvariation (NPF).

rätten till tid i förskolan ska öka.

• Öka elevhälsans tillgänglighet med fokus på hemmasittare och elever med psykisk
ohälsa.

• Att stärka förebyggande och tidiga insatser vid psykisk ohälsa genom att utveckla
Barn-och ungdomsentrén.

• Öka den kommunala skolans attraktivitet genom att synliggöra och profilera den
kommunala skolan.

• Stärka gymnasiets yrkesprogram genom samarbete med fler branscher.
• Gemensam antagning i offentlig regi ska införas på alla skolor i Sundsvall.
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En vård och omsorg av hög kvalitet
Socialdemokraterna vill att äldre ska få bestämma
själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det
handlar om deltagande i arbetslivet, val av boendeform eller att i större utsträckning kunna få
påverka vad de vill få hjälp med från hemtjänsten.
Istället för marknadsstyrning, vinstjakt och privatiseringar vill vi fokusera på att höja kvaliteten. För att möta en större grupp demenssjuka
behöver korttidsplatser, avlastningsplatser och
boendeplatser för yngre dementa öka. Vården
och omsorgen behöver anpassas utifrån individens behov och förutsättningar. Kontinuiteten
inom såväl hemtjänst som äldreboende behöver förbättras och hemtjänsten måste ges rätt
förutsättningar för att kunna möta vård- och
omsorgstagare med större behov bland annat
genom att öka den medicinska kompetensen
kring äldres sjukdomar.
Fler behöver vilja bli välfärdsarbetare. För det
krävs bättre arbetsvillkor, tryggare anställningar
och bättre arbetsmiljö. Arbetet med att fasa ut
delade turerna ska fullföljas och vi vill erbjuda
personalen i vård och omsorg fria arbetsskor.
Fler ska ha möjlighet att studera till undersköterska och andra välfärdsyrken på arbetstid. Personal som arbetar i Sundsvalls kommuns vård och
omsorg ska ha tillräckliga språkkunskaper.

Sundsvall behöver varierande boendeformer för
äldre. Vi vill se fler äldreboendeplatser för de som
är i behov av dygnet runt-vård, trygghetsboenden
för de som är pigg nog att bo hemma med eller
utan hemtjänst och vi vill också testa boendeformen biståndsbedömt trygghetsboende.

Därför vill vi socialdemokrater arbeta för att:
• Öka antalet äldreboendeplatser, korttidsplatser, avlastningsplatsersamt boendeplatser för
att möta framtidens behov.

• Förbättra kontinuiteten både på äldreboende och i hemtjänsten.
• Fullfölja arbetet med avskaffandet av de delade turerna.
• Införa fria arbetsskor till personalen.
• Fortsätta utveckla möjligheterna att utbilda sig till undersköterska på arbetstid.
• Fler aktiviteter för äldre oavsett om de bor på särskilt boende eller i hemmet ska erbjudas.
• Skapa fler mötesplatser för äldre och öppna fler Träffpunkter.
• Insatserna inom äldreomsorgen ska anpassas utifrån individens behov och förutsättningar

För dig som arbetat ett helt liv ska ålderdomen
vara trygg. Du ska kunna få stöd och hjälp att
bibehålla en god hälsa långt upp i åren.
För att motverka äldres ensamhet behöver vi
fortsätta utöka antalet träffpunkter och skapa
fler aktiviteter både för de som bor på äldreboende och de som bor i eget hem. En mångfald
av aktiviteter, i både samarbete med civilsamhälle och volontärer, och genom äldreomsorgens
personal, bidrar till ökad livskvalitet och minskad
ensamhet. Vi vill fortsätta utveckla den uppsökande verksamheten mot äldre i Sundsvall.

där individens inflytande och delaktighet ska öka.

• Utveckla den dagliga verksamheten för personer med funktionsvariation med anpassade
och meningsfulla uppgifter.

• Införa hälsosamtal från 75 år.

Personer som lever med funktionsvariationer
och som har behov av stöd och omsorg ska
känna sig trygga med att få det stöd de behöver för att leva ett gott och rikt liv. Köerna till
daglig verksamhet och olika boendeformer ska
kortas. Dagliga verksamheter ska utvecklas och
arbetsuppgifterna ska individanpassas.
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Vi minskar klyftorna och
bekämpar brottens orsaker
Du ska kunna lita på att samhället finns där när
du behöver det, men du ska också kunna lita på
att samhället gör sitt yttersta för att förebygga
otrygghet och social utsatthet. Ökar jämlikheten
ökar också tryggheten. Därför fortsätter vi att
prioritera arbetet med att utjämna skillnader i
levnadsvillkor och styra resurser till de bostadsområden som har störst utmaningar.
Om fler Sundsvallsbor går till jobbet kommer
färre barn att växa upp under svåra ekonomiska
förhållanden och tryggheten kommer att öka. Vi
behöver knäcka långtidsarbetslösheten och då
behöver fler få in en fot på arbetsmarknaden,
gärna i kombination med utbildningsinsatser
eller språkträning. För många unga är sommarjobbet det första steget in på arbetsmarknaden,
därför vill vi erbjuda fler ungdomar sommarjobb.
Vi vill att kommunen jobbar mer uppsökande
mot privata företag och föreningsliv i syfte att
fler delar av näringslivet ska ta emot personer
som behöver arbetsträna och göra sin praktik.
Arbetslösheten ska pressas tillbaka. Som ung i
Sundsvall ska du skaffa gymnasieexamen och gå
vidare till jobb eller högre utbildning.
Kommer du från ett annat land och redan har
yrkeskunskaper som efterfrågas då ska du lära
dig svenska så fort det går så du kan ta ett av de
lediga jobb som finns.

Är du lite äldre och saknar rätt kunskaper kan du
vända dig till vuxenutbildning alternativt börja
med en subventionerad anställning och hjälpa
till i vårt samhälle med uppgifter som annars inte
blir utförda.
Missbruk och kriminalitet ska aldrig vara en del
en ung människas vardag. Barn och unga som
befinner sig i riskzon måste få stöd och hjälp tidigare än idag. Den första linjens socialtjänst, som
vi infört den senaste mandatperioden, behöver
fortsätta byggas ut. Vi vill att skolan, socialtjänst,
polis och fritidsverksamhet, den så kallade SSPFmodellen, ska arbeta i team runt individer med
extra stort behov av stöd. I den har varje skola
en kontaktperson hos socialtjänsten och fler fältassistenter, med fokus på gymnasieskolorna. Det
kan bidra till att skapa tryggare miljöer och fånga
upp ungdomar i rätt tid.

Hemlöshet är den yttersta formen av social utsatthet. Socialtjänsten ska jobba uppsökande, motiverande och stödjande i syfte att erbjuda individuella lösningar för att möjliggöra ett tryggt boende.

Enklare kontaktvägar för människor som blivit
utsatta för våld behövs. Civilsamhället måste ges
långsiktiga förutsättningar att bidra i arbetet med
att både skydda från våld och förebygga våld.

En bra kontakt mellan föräldrar, skola och elever
är en avgörande faktor om eleverna ska ha möjlighet att klara skolgången. Särskilda resurser för att
stärka föräldrakontakten görs i våra prioriterade
bostadsområden. Civilsamhället behövs för att nå
grupper som socialtjänsten inte når.

Socialtjänsten ska både ges ett uppdrag och resuser att arbeta med våldsutövarna.

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska bekämpas med full kraft. Den beslutade
nollvisionen ska fortsätta omsättas i praktiken.

Vi vill se över möjligheten att inrätta en familjecentral med fokus på psykisk ohälsa.

Därför vill vi socialdemokrater arbeta för att:

Vi vill minska användandet av narkotika bland
sundsvallsbor. Narkotika förstör människors liv,
och skapar grogrund för en typ av brottslighet som på allvar utmanar samhällets trygghet
och gemenskap. Kommun, polis och näringsliv
behöver utöka samarbetet för att stoppa narkotikaförsäljning i offentliga miljöer. För att fler
ska komma ur sitt missbruk behöver individuella
behandlingsmetoder i kommunal regi utvecklas
och erbjudas.
14

Den växande psykiska ohälsan riskerar att leda till
stort lidande och stort utanförskap. Kommunen
och regionen behöver kraftsamla för att hjälpa
barn och unga i ett tidigt skede.
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•

Utveckla första linjens socialtjänst genom inrättande av team där skola, socialtjänst, polis
och fritidsverksamhet samarbetar. Att varje skola har en kontaktperson hos socialtjänsten.

•

Stärka handledning, uppföljning och stöttning till företag och föreningsliv som skapar
praktikplatser och extrajobb där individer som står långt ifrån arbetsmarknaden får möjlighet att utvecklas genom såväl språkträning som praktik.

•

Avsätta resurser för aktiva åtgärder för att få arbetslösa i arbete enligt en så kallad komi-jobbmodell, där försörjningsstödet ersätts med ett riktigt arbete.

•
•
•

Erbjuda fler platser inom vuxenutbildning och yrkesvux.

•

Utöka samarbetet mellan kommun, polis och näringsliv för att stoppa narkotikaförsäljning
i offentliga miljöer.

•

Omsätta nollvisionen mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i praktiken .
Det gör vi bland annat genom enklare kontaktvägar för våldsutsatta och långsiktigt stöd
till de delar av civilsamhället som i samarbete med myndigheter vill bidra till nollvisionen.

Erbjuda 800 ungdomar sommarjobb.
Tillsammans med regionen inrätta en familjecentral med fokus på psykisk ohälsa hos barn
och unga.

En aktiv bostadspolitik
Att ha någonstans att bo är en social rättighet
och att ha ett eget hem är en trygghet i livet.
Sundsvall behöver fortsätta bygga bostäder och
det behöver byggas bostäder för olika behov,
och olika skeden i livet. Målsättningen ska vara
goda bostäder åt alla – inte en marknad som
fungerar för några. Därför behövs en stark allmännytta, en fortsatt byggnation av hyresrätter
och en samhällsplanering där vi möjliggör blandade bostadsområden med villor, radhus och
flerfamiljshus som bryter bostadssegregationen.
För att motverka bostadssegregation behövs
också en aktiv bostadspolitik med åtgärder för
att fler ska ta sig in på bostadsmarknaden. Vi
behöver skapa modeller som främjar nyproduktion av hyresrätter till rimliga hyreskostnader
och vi behöver olika typer av upplåtelseformer.

Vi vill att alla våra bostadsområden ska vara en
trygg plats där man känner sig hemma oberoende av ålder, samhällsklass eller bakgrund. Det
ska finnas mötesplatser där det sociala livet får
stå i centrum. Kultur, idrott, lekplatser, träffpunkter och grönområden ska finnas i nära och
goda kommunikationer för att ta sig till jobb,
skola och fritid kompletterar och bidrar till det
goda livet.

Därför vill vi socialdemokrater arbeta för att:
• Det ska finnas planlagd mark för såväl enfamiljshus som flerfamiljs hus i alla kommundelar.
• Skapa integrerade bostadsområden genom blandad bebyggelse och blandade upplåtelseformer.
• Utöka bostadsgarantin för studenter så att den även innefattar de som studerar inom yrkesvux.
• Korta handläggningstiden för detaljplanarbete.
• Planera för minst 150 villatomter per år, i hela kommunen.
• Verka för fler trygghetsbostäder inom kommunen.
• Skapa modeller som möjliggör för nyproduktion av hyresrätter till rimliga hyreskostnader.
• Med hänsyn till vår natur och biologiska mångfald, röja sly och tillgängliggöra stränder

Sundsvall erbjuder bostadsgaranti till de som flyttat hit för att studera på Mittuniversitetet.
Den möjligheten vill vi utveckla till att omfatta fler.

och utsikt för sundsvallsborna.

En förutsättning om vi ska bli fler kommuninnevånare är att vi ökar antalet bostäder. Norra
kajen, Haga, Njurundabommen och området
kring universitetet är några av de områden där
vi ser hur nya bostäder ta form. Vi tar också tillvara på Sundsvalls vattennära läge och bygger
attraktiva bostäder efter kajerna.

16

17

Ett gott liv i Sundsvall
Kultur och idrott i alla dess former ger människor möjligheter till nya möten, nya tankar
och kanske nya mål i livet. Ett brett och aktivt
kultur- och fritidsutbud i hela kommunen är
nödvändigt för att Sundsvall ska kunna utvecklas och bli mer attraktivt.

Vi vill fortsätta att utveckla Fritidsbanken. En
satsning som skapat goda förutsättningar för
alla att prova på olika idrotter.
Vi vill också värna kommundelsbaden då de är
viktiga både för simkunnigheten och för barnens fritid.

Föreningslivet bidrar i allra högsta grad till integrationen och vi anser att föräldrars ekonomiska
situation inte ska påverka barnens rätt till en aktiv fritid och vi vill prioritera barn- och ungdomsverksamheter i de satsningar som görs. Det
utjämnar skillnader i levnadsvillkor och möjliggör
för fler att kunna delta på lika villkor.

Andelen motorburen ungdom ökar, och tyvärr
uppstår tillfällen där intressen krockar och de
upplevs som störande. Oorganiserade träffar
skapar otrygghet och drar till sig personer och
grupperingar som är olämpliga för våra unga.
Det här vill vi ändra på, vi vill skapa miljöer där
man istället får utveckla sitt motorintresse och
umgås med likasinnade under ordnade former.

Att uppleva kultur i tidig ålder skapar nyfikenhet och bidrar till samhällsutveckling och kreativitet. Därför är det viktigt att kulturen görs
tillgänglig i vår kommun och vi vill, i samarbete
med Bibliotekens kulturverksamhet, Scenkonst
Västernorrland och föreningsbidrag till fria
grupper, se fler kultur- och fritidsaktiviteter i
kommunens bostadsområden.

Därför vill vi socialdemokrater arbeta för att:
• Bygga tre nya fullstora idrottshallar.
• Tillsammans med näringslivet arbeta för skapa en arena för möten och evenemang.
• Fortsätta satsa på gratis-evenemang för sundsvallsborna.
• Utveckla fritidsbanken.
• Förstärka förenings- och kunskapsstöd till föreningar med verksamhet i prioriterade områden.
• Möjliggöra friluftsliv i hela kommunen genom exempelvis grillplatser, utegym och lekparker.
• Tillgängliggöra den kommunala delen av Tranviken.
• Fortsatt ligga i toppskiktet i Sverige som friluftskommun.
• Närhetsprincipen ska råda i tillgängligheten till badhus. Behålla och utveckla alla kommundelsbad.
• Skapa mötesplatser för motorburen ungdom.

Vi vill också fortsätta att vara i toppskiktet bland
friluftskommuner i Sverige. Sundsvall erbjuder
livskvalitet med fina frilufts- och strövområden i
nära anslutning till både stad och landsbygd. Vår
vackra kust bidrar till helheten och till besöksnäringen och vi vill fortsätta att utveckla vårt
destinationsarbete inom den genren.

Sundsvall ska vara en idrottskommun med både
bredd och spets. Precis som breddidrotten är
en förutsättning för elitidrotten är elitidrotten
viktig för att ha ett levande och brett idrottsutbud, särskilt bland barn och unga. Sundsvalls
kommun ska tillsammans med näringslivet och
föreningslivet arbeta för att hitta en mer långsiktig och stabil finansiering av såväl elitidrott
som breddidrott.
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sundsvall ska framåt!
tillsammans.

sunds va ll

