Liberalerna i Sundsvall – Valmanifest 2018-2022
Det är ditt liv, och du ska kunna ta dig dit du vill – oavsett var du kommer
ifrån och vilka chanser du fick i starten. Kunskap och utbildning stärker varje
människas förmåga att fatta egna självständiga beslut. Därför arbetar
liberaler så envist för en bättre skola. Idag växer klyftan mellan dem som har
jobb, trygghet och alla chanser – och dem som saknar både hopp och
möjlighet. Liberalerna går till val på att överbrygga den klyftan och skapa
möjligheter för dig att leva och utvecklas fullt ut.
Övergripande mål
Vår ideologi, liberalismen är utgångspunkten för vårt arbete att göra vår kommun bra att
leva och bo i. Liberalismen innebär personlig frihet och gemensamt ansvar. För oss betyder det
att samhällets ansvar skall finansieras gemensamt och kommuninvånarna ska ges så stor
valfrihet som möjlighet att själva välja och bestämma vad som är bäst för dem och deras
familj.
Kommunens ansvar ska begränsas till den verksamhet som är till allmän nytta och inte kan
utföras av någon annan. Verksamheten ska utformas så att invånarnas frihet försvaras och
utvecklas. Kommunen har ansvar för alla kommuninvånare oavsett hur straka eller svaga
resurser de har.
Med detta som vägledning vill Liberalerna skapa en attraktiv och växande kommun både i
staden och på landsbygden.
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Framtiden börjar i klassrummet!
Kunskap tar dig dit du vill
För att var enda barn i Sundsvall, oavsett bakgrund, ska få de kunskaper som hon eller han
behöver för att kunna uppnå sina drömmar och välja sin väg i livet behövs en bra skola. Den
resan börjar i klassrummet för kunskap är biljetten vidare i livet. Därför sätter liberaler alltid
skolan först. Vi vill ha mer lärarledd undervisning och fler lektionstimmar. För det finns ingen
genväg till kunskap. När skolverket mäter kvalitet och resultat för landets skolor ska Sundsvalls
målsättning vara att placera sig i topp!
 Alla elever har rätt till en bra skola, var de än bor, därför ska skolan bli statlig
 Mät elevers kunskaper, så att de som behöver, får hjälp tidigt. Inga barn ska lämna
lågstadiet utan att kunna läsa och skiva.
Sundsvalls skolor ska ha de bästa lärarna och rektorerna!
Lärarna är viktigast för en bra skola. Vi vill återupprätta läraryrkets status. Med staten som
huvudman och högre lönenivå kan läraryrket bli ett högstatusjobb igen. Lärare som känner
stolthet och glädje i yrket, vilket ofta följer med en gedigen utbildning och kunskap. Idag
saknas det många behöriga lärare, det är svårt att hitta vikarier vilket innebär många
lärarlösa lektioner.
 Sundsvalls Kommun ska anställa behöriga lärare.
 Tydligare ledarskap från förvaltningen med bl.a. konkreta mål som utvärderas, samt
att goda exempel lyfts och tillvaratas i hela förvaltningen.
 Det ska ställas höga krav på rektorernas pedagogiska ledarförmåga.
 Det ska löna sig att studera och ta ansvar även för lärare, tillämpa individuell
lönesättning.
 Lärarens ledarskap i klassrummet skall stärkas med utbildningsinsatser.
 Skapa hållbara lönestrukturer som leder till att Sundsvall får behålla kompetenta
lärare och goda möjligheter att rekrytera nya.
 Satsa mest där behoven är som störst. Dessa elever behöver de skickligaste lärarna
och rektorerna.
Mentorskapet ska professionaliseras
Genom att t.ex. professionalisera mentorskapet och öppna upp för att andra yrkesgrupper
kan ta den uppgiften, så kan skolan arbeta mer förebyggande för elever med psykisk ohälsa.
 Minska lärarnas administrationsbörda med t.ex. lärarassistenter, minskat mentorskap
och central rättning av de nationella proven
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Lugn och ro i klassrummet.
Privata mobiltelefoner och läsplattor ska inte användas under lektionstid i grundskolan. Skolan
ska tillhandahålla digitala hjälpmedel som behövs i undervisningen. Rektorn beslutar om skolan
ska vara mobilfri under hela skoldagen.
 Inför mobilfrihet under lektionstid på grundskolan.
Öppna fler öppnaförskolor, samverka i familjecentraler
Öppna förskolan betyder mycket för barnen och är en plats för dig som är hemma med barn
och där ditt barn som kan leka med andra barn. I samverkan med barnhälsovård,
mödrahälsovård och socialtjänst bildas en familjecentral där man kan knyta kontakter med
andra och få stöd i föräldraskapet. De arbetar hälsofrämjande och tidigt förebyggande och
stödjande.
 Öppna fler familjecentraler under mandatperioden.
Viktigt att föräldrar och elever väljer sin skola
Mer måste göras för att elever med olika bakgrund ska hamna i samma klassrum. Låt alla
föräldrar ta ställning till olika skolor och göra ett aktivt val. Alla skolor ska vara med och ta
emot nyanlända och asylsökande.
 Inför ett aktivt skolval för alla elever och föräldrar.
Mindre barngrupper, språkförskola och jämställdhet för en bättre förskola
Förskolan ska vara en trygg omsorg som spelar en viktig roll för barns lärande och
språkutveckling. Därför ska nyanlända barn och barn till nyanlända från 3 år erbjudas
språkförskola minst 15 timmar i veckan. För att förskolan ska kunna uppfylla sitt pedagogiska
uppdrag bör barngrupperna vara små och ha sådan personaltäthet att alla barn kan få
uppmärksamhet och stimulans. Jämställdhet börjar i förskolan och skolan. Vidare utbilda fler i
förskolan och skolan i jämställdhetspedagogik och se till att vi därefter använder deras
kunskaper. Vi behöver börja redan i förskolan för att ge pojkar och flickor samma
förtutsättningar senare i livet.
 Mindre barngrupper i förskolan.
 Förstärk jämställdhetspedagogiken i förskolan.
 Erbjud alla nyanlända barn och barn till nyanlända från 3 år, språkförskola.
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Alla barn är olika och har rätt till stöd och stimulans utifrån sina behov!
Skolan ska utgå ifrån att elever är olika och lär sig på olika sätt och i olika takt. Den psykiska
ohälsan, framförallt depression, ångest och svåra koncentrationssvårigheter ökar lavinartat
bland barn mellan 10-17 år. Därför behövs en starkare elevhälsa.
 Inrätta mindre resursklasser för elever med särskilt stödbehov.
 Stärk elevhälsan mot psykisk ohälsa.
 Anställ fler speciallärare och specialpedagoger.
 Förbättra samarbete skola – socialtjänst (en socialsekreterare kopplad till varje skola)
Barn ska inte vara fast i dyslexiutredningar!
Barn med dyslexi får inte möjliget till samma start i skolan som andra barn. Dyslexi kan vara
svårt att fastställa och ibland ta flera år att utreda. Ju längre ett barn med dyslexi får vänta
desto mer kommer de efter i skolan, det är helt oacceptabelt.
 Kommunen ska samverka med regionen och införa en vårdgaranti, så att barn tidigt
kan få den hjälp som behövs.
Enskilda duschar
Många barn och ungdomar undviker att duscha efter idrotten, eller undviker idrotten helt, för
att duschandet upplevs som otryggt. För att öka tryggheten för eleverna vill vi satsa på att
bygga om alla kommunala skolors duschutrymmen göra duscharna enskilda, avdelade, istället
för att alla duschar i ett enda stort rum.
 Bygg om alla duschar i kommunens skolor så eleverna kan duscha enskilt med bevarad
integritet.
Mer rörelse i skolan
Alla ska få möjlighet att röra sig, motion och idrott i skolan för att ha roligt och må bra. Det
gäller alla oavsett var du kommer ifrån eller hur mycket pengar du har. Forskning visar också
att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och förbättrad inlärningsförmåga. Skolan ska
arbeta mer hälsofrämjande, förebyggande och stödja elevers utveckling mot utbildningens
mål.
 Inför mer rörelse i skolan för bättre hälsa och ökad inlärningsförmåga.
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Att få vara sitt bästa jag - Funktionshinder
Alla människor är olika, och alla har rätt att vara med i samhället på lika villkor. En Liberal
funktionshinderspolitik handlar om att riva hinder, så att alla ska kunna bli sitt bästa jag.
Sundsvalls skolor ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning så att ingen,
varken elever, personal eller föräldrar, utestängs. Sundsvall måste göra mer för att alla ska få
rätten att utvecklas till sin fulla potential– också över nivån godkänt i skolan. Även en
särskoleutbildning ska kunna leda till behörighet till vidare utbildning och goda förberedelser
för livet efter skolan.
Mer tidiga insatser
Med tidiga insatser får barnen bättre förutsättningar att utvecklas. Föräldrar ska erbjudas
stöd i sin föräldraroll, som kan vara särskilt viktigt när man är förälder till ett barn med
funktionsnedsättning. Vi Liberaler vill se ett samlat stöd för ungdomars psykiska ohälsa vid en
ungdomscentral där vården tar 1:a linjes ansvar.
 Skola och förskola måste ha rutiner för att tidigt upptäcka ”osynliga”
funktionsvariationer som ADHD eller dyslexi.
 Stärkt stöd i föräldraskapet, särskilt för föräldrar till barn med funktionsnedsättning.
 För att bättre klara ökningen av barn och ungas psykiska ohälsa föreslår vi att det
öppnar en ungdomscentral (13-24 år) med socionomer, psykiatrisjuksköterskor och
psykolog, men även ungdomsmottagning och ungdomsrådgivning.
Ibland kan man behöva lite längre tid
Det ska finnas goda möjligheter att förlänga både grund- och gymnasieskoletiden. Aktivitet
och gemenskap ska alltid prioriteras före passivitet och utanförskap. Det mest önskvärda är ett
ordinärt arbete, men många kommer att vara hänvisade till daglig verksamhet och den ska
därför ges ett kvalitativt gott innehåll. Därför blir tillgänglighet är en nyckelfråga för att alla
ska ha lika möjligheter att forma sina egna liv.
 Kommunen ska vara ett föredöme och arbeta aktivt för att anställa fler personer med
funktionsnedsättning.
Tillgänglighet till kommunens anläggningar
Kommunens anläggningar har ett särskilt ansvar att vara tillgängliga och användbara också
för personer med funktionsnedsättning. Det gäller till exempel anläggningar för lek, aktivitet
och spontanidrott, såsom lekplatser, utegym, badplatser och löparslingor.
 Inför ett parasportotek som lånar ut anpassad idrottsutrustning, som till exempel sit-ski
och skridskokälkar, gärna i samarbete med angränsande kommuner.
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Aktivt stöd för barn med funktionsnedsättning
Kommunerna ska aktivt stödja barn med funktionsnedsättningar och deras föräldrar i barnens
vuxenblivande så att en smidig övergång till vuxenlivet kan ske.
Personlig assistans, LSS är en viktig frihets- och jämställdhetsreform men en stor post i
kommunens budget men det ger också arbetstillfällen för personliga assistenter, som ofta är
ett första jobb och en väg in på arbetsmarknaden. Den innebär också att anhöriga, i praktiken
oftast kvinnor, kan delta fullt ut på arbetsmarknaden. Mycket kommer således tillbaka i form
av skatt.
Vi Liberaler är bekymrade över att regeringen har givit försäkringskassan direktiv att skära
ner på LSS så att personer med funktionhinder har fått neddragning av eller helt förlorat sin
assistans. Detta trots att många kunnat visa på ett ökat hjälpbehov t.o.m. med läkarintyg.
Detta utan att invänta den utredning som enligt regeringens tidtabell kommer vara klar hösten
2019.
 Det är oacceptabelt att regeringens sparkrav ska vältra över kostnader för LSS på
kommunen! Sundsvall måste föra dialog med SKL för att enskilda individer med stort
behov av LSS och personlig assistans inte kommer i kläm.

Lägg friska år till livet - Äldre
De sista åren ska vara lika mycket värda som de första
Äldre behandlas ofta som ett kollektiv och inte som enskilda människor. Äldrevården är ofta
detaljstyrd på minuten och biståndsbedömningarna ofta fyrkantiga. Vi vill se skillnad, att varje
människa självklart ska ha rätt att själv få bestämma över sin vardag och sin äldreomsorg.
Vi lever allt längre, det sägs att dagens 70-åring är som gårdagens 50-åring. Vår politik
syftar till att de friska åren ska bli fler, och att öka självständigheten och egenmakten för dem
som behöver stöd.
Sundsvalls kommun ska främja ett aktivt och hälsosamt liv bland äldre i samhällsplaneringen.
Vi vill se till att det finns promenadstråk och cykelbanor, att snöröjning och sandning fungerar,
att det finns utegym som går att använda även för den som inte är urstark och annat som kan
tänkas inspirerar.
Alla som bor på särskilt boende ska få ett värdigt vardagsliv, t.ex. hjälp att varje dag komma
ut i friska luften och delta i sociala aktiviteter och bestämma själv när man vill lägga sig och
kliva upp.
 Kommunen ska arbeta för att främja ett aktivt hälsosamt liv bland äldre.
 Alla på särskilt boende ska få en ”ut och gå-garanti”.
 Att Sundsvalls kommun tar initiativ till en överenskommelse med det civila samhället om
hur det kan bidra i kommunens äldreomsorg.

Valmanifest 2018-2022

 När behov uppstår av hemtjänst ska kunderna informeras om de olika utförare som
finns för att göra ett val som passar dem bäst.
 Att kommunen förbereder sig för fler äldre invandrares omsorg t.ex. hemtjänst på
hemspråk.
 Återinför dagrehab på Lindgården, viktigt för strokepatienter.
Rätt att välja, även på äldre dar
Mat som serveras våra äldre ska hålla god kvalitet och vara tillagad så nära kunden som
möjligt. Goda matmiljöer ska anpassas efter de äldres egna behov och önskemål.
Att äta i sällskap gör att maten kan smaka bättre än om den förtärs i ensamhet. Därför vill vi
införa måltidsvän som sällskap under matstunden. En gång i veckan kan de som önskat få
sällskap vid måltiden. Kommunen står då för vännens mat. Förfrågningar för att vara matvän
går till ideella organisationer ex. SPF, PRO, Rödakorset m.fl. som arbetar med aktiviteter för
och med äldre
Många äldre lider av näringsbrist och undernäring vilket också kan bero på tandhälsan.
 Kommunen ska ta initiativ till att öka valfriheten genom att kunna välja olika
matleverantörer via sin hemtjänst.
 Införa måltidsvän som sällskap under matstunden
 Återinför helgöppet på restaurangerna vid kommunens äldreboenden för möjligheten
att äta mat gemensamt
 Utbilda personalen vid hemtjänst och äldreboenden hur de hjälper äldre med
munhygien
 Bättre samarbete med Folktandvården för munhälsobedömningar i eget boende.
Bo bra också som årsrik
Människor är olika, också när det handlar om hur vi vill och kan bo på äldre dar. Det behövs
en mångfald av bostäder anpassade för äldre, både på den vanliga bostadsmarknaden och i
form av äldreboenden. Vi vill särskilt utveckla ett kombinerat boende där man endast behöver
flytta inom boendet utifrån hur behovet ändras. Det möjliggör också att makar trots olika
vårdbehov kan leva nära varandra hela livet. Den som har behov av vård- och
omsorgsboende ska ha rätt att få en plats, och större hänsyn ska tas i biståndsbedömningen till
personens upplevelse av ensamhet och otrygghet.
Med relativt enkla medel sätts guldkant på tillvaron genom aktiviteter på olika sätt.
 Fler aktörer ska släppas in för att utveckla och upphandla trygghetsboende och särskilt
boende.
 Nya äldreboenden ska vara ”multifunktionella” dvs de ska utgå ifrån hur den äldres
behov av omsorg kan ändras, så att t.ex. makar med olika vårdbehov kan bo kvar.
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 Bygg fler trygghetsboenden i kommunen och rätt till äldreboende när man fyllt 85 år.
 Större hänsyn till ensamhet och otrygghet skall tas vid biståndsbedömning.
 Alla kommunala boenden ska ha tillgång till WiFi och ha gemensam TV-avgift.
Digital teknik även i äldreomsorgen
Omställningen av välfärdens digitala infrastruktur måste påskyndas. Den teknik vi tar för
självklar i andra delar av vår vardag, måste också bli självklar i vården och äldreomsorgen.
Videomöten, robotar och andra tekniska hjälpmedel ska användas för att ge mer tid till
mänsklig samvaro – inte för besparingar. Tekniken måste användas med samtycke från den
enskilde och med respekt för hens integritet.
 Nyttja den ”nya” digitala tekniken inom äldreomsorg och vård.
E-nattfrid ska kunna införas om vårdtagaren önskar
När nattillsyn har biståndsbedömts som insats kan vårdtagaren själv välja om man vill ha Enattfrid, personliga besök eller kombinerat. En kamera installeras i hemmet som kopplas till
nattpersonalen för att inte vårdtagaren ska behöva bli störd av ett personligt besök under
natten.
 Inför E-nattfrid, dvs en kamera som installeras i hemmet och är kopplad till
nattpersonalen, för de som vill.
Öka äldreomsorgens kvalitet
Ett sätt att stärka de äldres ställning är att införa en kommunal oberoende äldreombudsman,
som dels kan ge vägledning om vilken hjälp man kan få, och hur man klagar om man inte är
nöjd, dels kan göra egna granskningar om äldreomsorgens kvalitet.
Skillnaderna i äldreomsorgens kvalitet och kommunens ambitionsnivå är alltför stora.
Möjligheten att få tillgång till sociala aktiviteter som den äldre personen trivs med, att få
komma ut i friska luften om hon eller han så vill, eller kunna få mat lagad av hemtjänsten i
stället för en matlåda ska inte bero på var den äldre personen råkar bo eller vilken personal
som arbetar.
 Inför en kommunal oberoende äldreombudsman.
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De anhöriga ska inte slitas ut
Avlastning och annat stöd måste erbjudas i sådan omfattning att anhöriga orkar ge så mycket
stöd de vill. Anhörigvårdare behöver avlastas genom vårdsamordnare eller vårdlotsar som
hjälper till med sjukvårdskontakter och kan ge råd. Det behöver skapas kontaktvägar mellan
anhöriga och sjukvård och det måste bli lättare att få kontakt med andra i samma situation.
Vi vill införa en Rådgivningstjänst/hjälptelefon för äldre där man ska kunna få hjälp med sina
problem utan att behöva kopplas fram och tillbaka innan man får prata med rätt person,
något som är vanligt bland dagens instanser och som tar på krafterna hos den som kanske inte
har så mycket ork.
 Utveckla anhörigstödet genom att införa vårdsamordnare/vårdlotsar som hjälper till
med sjukvårdskontakter och mot oro.
 Inför en rådgivningstjänst/hjälptelefon för äldre.
Färdtjänst
Det händer att makar med olika vårdbehov som båda ska besöka t.ex. sjukhuset får en taxibil
för färdtjänst och en taxibil för sjukresa. Skattepengar ska användas optimalt, varför vi vill se
en samordning av resor.
 Samordning av sjukresa och färdtjänst för bättre miljö och lägre kostnad.
När glömska är en sjukdom - demensvård
Kommunen ska kontinuerligt arbeta för att höja kompetens för de som arbetar inom
äldreomsorgen. Risken för ohälsa och behovet av äldreboende kan förkortas med mer
aktiviteter.
 Korta väntan på anhörigstödsplatser och platser på aktivitetscentra.
 Målet ska vara att alla vård- och omsorgsboenden, dagverksamheten, hemtjänsten och
biståndshanläggarna ska vara Silviacertifierade.
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Det glömda Sundsvall - Socialpolitik
Det socialliberala uppdraget är att förbättra varje individs livschanser genom att utjämna de
förutsättningar som finns bortom den enskildes kontroll. Ingen människa ska vara fången i de
villkor han eller hon föddes in i.
Barns rättigheter
Omhändertaganden av barn bör förebyggas genom utökade insatser för familjen på
hemmaplan. Möjligheten att samverka mellan skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård
behöver öka. Det behövs mer kunskap om socialtjänstens insatser för barn som far illa.
 Vården av barn som placerats utanför hemmet ska kvalitets- och rättssäkras.
 Familjehem ska få gedigen utbildning och täta uppföljningar samt certifieras. Stöd ska
också ges till biologiska föräldrar.
 Samarbetet kring placerade barn ska stärkas genom strukturerad samverkan mellan
skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård.
Nolltolerans mot drogrelaterat lidande - Missbruk
Sundsvall liksom landet i övrigt har en stark lobby för legalisering av narkotika. Det finns ett
tydligt samband mellan sk lätta droger och därefter övergång till betydligt tyngre. Drogers
användande, särskilt bland yngre, minskar individens frihet och förmåga att skapa en positiv
utveckling.
 Sundsvalls kommun ska satsa på förebyggande arbete med särskilt focus på det
ökade missbruket bland flickor.
 Vi ser ett allt större samband mellan psykisk ohälsa, kognitiva funktionshinder och
missbruk. Kommunen ska förbättra sitt samarbete med regionen och övriga offentliga,
privata och ideella aktörer, för att förbättra situationen.
Bostäder
Frihet är att sätta nyckeln i låset till första egna lägenheten. Det saknas bostäder i Sundsvall,
det blir krångligt och svårt att hitta någonstans att bo. Många ungdomar vill men kan inte
flytta hemifrån för att de lägenheter som finns är för dyra.
 Vi vill som en del andra kommuner genomföra ett försök under två år där hyresrabatt
införs för ungdomar mellan 18-25 år.
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Civilsamhället – En viktig samhällsresurs
Samhällsutveckling genom samverkan
Sundsvalls kommun är alla vi som bor i kommunen och vi har ett gemensamt ansvar för vår
kommuns utveckling. Med större samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället kan vi
förbättra folkhälsan, stärka demokratin och delaktigheten, utveckla välfärden och stimulera
utvecklingskraften i vår kommun. Civilsamhället är en viktig resurs som vi vill uppmuntra och
tillvarata.
 Vi vill att föreningsliv och idéella organisationer som ex. Tjejjourer och RFSL som gör
samhällsnyttiga insatser ges möjlighet till långsiktigt ekonomiskt stöd i form av IOP-avtal
(idéburet offentligt partnerskap).
 Vi vill att kommunen i samverkan med civilsamhället inför ”Måltidsvän” för äldre som
upplever ensamhet.
 Vi vill att Sundsvalls kommunala bostadsbolag Mitthem inför ”Huskurage” i samtliga
Mitthems flerfamiljsbostäder. Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga
och förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att agera.

Svenskkunskaper och egen försörjning – nyckeln till integration
Invandringen har berikat vårt land genom århundraden, och vi vill att det ska fortsätta
vara så. Då måste nya svenskar släppas in i samhället på riktigt, lära sig språket, jobba och
bli en del av ett Sundsvall som växer och utvecklas. Faktum är att om det inte vore för
invandringen skulle inte Sundsvall växa och många arbetsplatser skulle ha ännu svårare att
hitta arbetskraft.
I den liberala tanken är vi alla världsmedborgare. Vår kommun blir en mer spännande plats
att bo på när vi möter fler kulturer, språk, idéer och nya företag startas. Därför är det
naturligt för oss att välkomna många nyanlända som vill bo i Sundsvall och att de ska få en
chans att komma in i samhället.
Men utan tillräckliga språkkunskaper och utan bostad blir det så mycket svårare.
Öppna arbetsmarknaden för fler
Alla är lika mycket värda, det måste gälla även i arbetslivet. Därför ska Sundsvalls kommun
arbeta för att identifiera enklare sysslor.
 Nysvenskar ska få hjälp att starta företag, hela vägen.
 Kommunen ska verka för att alla människor, oavsett förutsättningar, ska bli en tillgång
på arbetsmarknaden.

Valmanifest 2018-2022

Alla ska få möjlighet att klara skolan – en del behöver bara lite mera tid
Nyanlända ska få möjlighet till mer tid att klara skolan.
 Börja lära svenska från dag 1 i Sundsvall - Satsa på språkträning utanför sfiundervisningen. Språket är nyckeln till att komma till sin rätt i vardagen.
 Ökat deltagande i sfi, och större möjlighet att kombinera sfi med jobb.
 Inför 2-årig yrkesskola på försök i Sundsvall.
 Arbeta för fler nyanlända på vuxenutbildning, yrkeshögskola och lärlingsanställningar.
 Mer tid för nyanlända elever i skolan.
 Införa fem veckors sommarskola och möjlighet till skola på övriga lov för nyanlända.
 Språkförskola för barn till nyanlända från 3 år och minst 15 timmar i veckan.
Minska passiviteten
Passivitet och bidragsberoende måste minska, därför är det även viktigt att olika ersättningar
från samhället kopplas till deltagande i olika insatser såsom utbildning och praktik.
 Krav på motprestation för ekonomiskt stöd.
 Alla asylsökande och nyanlända ska tidigt få ta del av obligatorisk
samhällsinformation.
Bostäder
Det är svårt att få bostad i Sundsvall. Därför behöver det byggas fler bostäder vilket spelar
en central roll för integrationen. Vi vill att varje bostadsområde ska möta olika boendebehov
vad gäller storlek, kostnad och upplåtelse, vara trivsamt och attrahera människor i olika
livssituationer.
 Utveckla samarbetet med privata hyresvärdar så att fler och större lägenheter kan
avsättas för nyanlända.
 Sök fler möjligheter till boende på landsbygden för nyanlända.
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Jämställdhet och feminism utvecklar Sundsvall
Det är du som ska bestämma i ditt liv. Lära dig det du vill, välja ditt yrke, klä dig som du vill
och älska den du vill. DU bestämmer över din kropp och har rätt att bli bemött med respekt
för den du är.
 Inga kommunala bidrag ska gå till odemokratiska organisationer eller verksamheter
som försvarar eller tolererar förtryck av kvinnor.
 Utsatta kvinnor och flickor ska kunna få stöd och hjälp. Därför vill vi att organisationer
som t.ex. kvinnojouren och tjejjouren ska få ett långsiktigt Idéburet offentligt
partnerskap (IOP)-avtal.
Världen behöver mer kärlek – inte mindre
Ditt liv och din kärlek är lika mycket värd oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. Vi
vill skapa en öppnare, liberalare attityd så att Sundsvall blir den bästa kommunen att leva i
som hbtq-person.
 Det behövs mer hbtq-kompetens i offentlig verksamhet där hbtq-personer ska mötas
med respekt. Mobbning och andra uttryck får aldrig accepteras.
Hedersrelaterat våld och förtryck – Mänskliga rättigheter
Varje människa har rätt att leva, tro och älska som den vill i Sverige. Ingen ska behöva leva
under hedersförtryck. Liberalerna har länge drivit på för att bekämpa hedersrelaterat
förtryck för att försvara varje människas frihet.
 Kommunen ska ta fram en handlingsplan för hur man på kort och lång sikt ska arbeta
med förebyggande mot Våldsbejakande extremism.
 Arbetet ska ske i största möjliga mån ske i samband med kommuner, regionen,
civilsamhället och den nationella samordnaren.
Vi Liberaler accepterar aldrig hedersvåld eller tvångäktenskap!
Barnäktenskap handlar oftast om unga flickor som blir bortgifta till vuxna män. Vi ser det som
en viktig fråga om jämställdhet och flickors rättigheter. Kommunen måste bli bättre på att
stödja utsatta barn och unga och stärka dem om sina rättigheter.
 Vi accepterar inte några former av barnäktenskap och därför ska inga gifta barn som
kommer till Sundsvall placeras tillsammans med sina vuxna ”makar”.
 Kommunen ska stärka det förebyggande arbetet mot barn- och tvångsäktenskap.
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Arbete, tillväxt och infrastruktur
Sundsvall behöver en politik för tillväxt och fler jobb. Nyckeln till att utveckla och förstärka
välfärden är att fler får ett jobb som de kan försörja sig på.
Att kunna försörja sig själv är frihet
Att kunna försörja sig själv är vägen till ett självständigt liv. Idag är det alldeles för svårt att
komma in på arbetsmarknaden, särskilt för nyanlända, funktionshindrade och ungdomar.
Liberalerna vill göra det enklare för fler att få sitt första jobb.
 Återinför vårdbiträden/ jobb i social service för att avlasta underskötersköterskor,
sjuksköterskor, socionomer, lärare, förskollärare m.fl.
 Satsa på besöksnäringen i samarbete med övriga kommuner i länet.
Förbättra företagsklimatet
Ett välmående och väl fungerande näringsliv är en förutsättning för att behålla och utveckla
vår välfärd. Varje företagare ska känna sig väl respekterad och alltid ha lätt att få kontakt
med berörda i Sundsvalls kommun. Arbetet med att förbättra företagsklimatet måste hela
tiden kvalitetssäkras.
 Öka samarbetet mellan kommun och företag med enklare, effektivare handläggning.
 Vässa den kommunala servicegarantin till Sundsvalls företag och lär av Timrå kommun.
 Kommunal service ska öka samarbete och utveckling med lokala företag.
Värna valfriheten
Istället för att stoppa valfriheten inom skola, vård och socialtjänst vill vi ha ett bättre
uppföljningssystem för att säkerställa hög kvalitet och stor kostnadseffektivitet. Vinst ger
möjligheter att utveckla verksamheten för ett långsiktigt utövande.
 Sundsvalls kommun ska positivt möta entreprenörskap inom välfärden och utveckla ett
uppföljningssystem för att säkerställa hög kvalitet.
Ett starkt Sundsvall med nya och alternativa driftsformer
Vi vill att utmanarrätt ska införas i alla sammanhang där det är möjligt, att kommunen ska
säga ja till nya friskolor och att valfriheten för våra äldre breddas, genom att det byggs och
drivs äldreboenden av andra än kommunen. Vi vill särskilt satsa på upphandlade boenden.
 Öka valfriheten och inför utmanarrätt.
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Gör om upphandlingspolicyn!
Vi vill att det ska vara möjligt för lokala mindre och medelstora företag att lämna anbud i
kommunens upphandlingar. Där ska så långt som möjligt Sundsvalls kommunkoncern välja
närproducerade varor och tjänster vid upphandlingar.
 Gör om upphandlingspolicy så att lokala företag får bättre förutsättningar.
Låt fler unga upptäcka möjligheten inom teknik och företagande
Precis som kulturskolan för barn och unga som är intresserade av sång, dans, musik, teater och
berätta vill vi skapen en verksamhet för de som är intresserade av teknik och naturvetenskap.
Det är viktigt att stimulera nyfikenhet och uppfinningsrikedom.
 Inför KomTek - kommunal teknisk skola.
 Kommunen ska premiera företag som samarbetar med skolan, erbjuder studiebesök
m.m.
Digital uppkoppling i hela kommunen
Vi Liberaler vill införa en medborgarapp, där varje medborgare genom att fylla i var de bor
kan få relevant samhällsinformation om t.ex. snöröjning, sophämtning, vägarbeten, störningar i
vatten och elnät men också kultur och fritidsaktiviteter
 Se till att det finns möjlighet Wifi/bredband var du än befinner dig i kommunen.
 Digital uppkoppling i samtliga av kommunen lokaler.
 Inför medborgrapp för att bättre kunna ge information till medborgarna.
Problemet är inte att folk åker bil, utan själva utsläppen!
Vi behöver förstå bilens viktiga roll i Sundsvalls kommun som har mycket landsbygd. Men
också stimulera så att vi färdas mer klimatsmart. Satsa på miljösmart kollektivtrafik och en
satsning på kommunens ytterområden och landsbygd genom att alla turer har samma taxa
oavsett om det är stadstrafik eller landsbygdstrafik. Satsa på cykelinfrastruktur och erkänna
cykeln som eget transportmedel.
 Att ta bort väl fungerande vägar är inte att tänka framåt - Vi vill behålla tvåfiligt
genom stan, en fil till buss och utryckningsfordon.
 Inför enhetstaxa för alla bussresor inom kommunen.
 Anpassa fordonsstorlek i kollektivtrafiken.
 Gör det möjligt att ta med cykeln på bussen.
 Minska risken för olyckor genom att etablera fler cykelvägar t.ex. runt Alnö.
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Utveckla vår stenstad
Vi vill att alla som besöker Stenstan ska mötas av en positiv upplevelse. Därför behöver
stenstan alltid utvecklas och förnyas. Viktigt för en stad mer fylld av folkliv är tillgänglighet,
tydlig skyltning, bra och billiga parkeringar, väl fungerande kollektivtrafik, bra tillgång till
bostäder samt arbetsplatser.
 Ny scen på torget.
 Isbana på vintern.
 Uppvärmd trottoar på Storgatan.
 Minst tre självsanerande toaletter placerade i Sundsvalls Stenstad.
 Uppmuntra etableringar av restauranger och cafeér vid Selångerån och hamnen.
Minskad lokalyta
Det finns inget självändamål för kommunen att vara en stor fastighetsägare. Dessa kan i större
utsträckning än idag hyras av olika privata fastighetsägare och få en större nyttjandegrad.
Undersök möjligheter om en entreprenör eller medfinansiering för bygget av:
 Fler hyresrätter.
 Fler trygghetsboenden.
 Bostäder av kommunhuset och ett nytt kommunhus samt Konserthall/arena/plenisal.
Förbättra vägunderhållet!
Vägarna i Sundsvall är i dåligt skick – och värre har det blivit den senaste vintern med
sprucken asfalt och potthål. Vägunderhållet är kraftigt nedsatt och ligger på ca en halv
miljard i underhållsskuld.
 Gör en plan för hur Sundsvall ska komma ikapp med underhållsskulden på kommunens
vägar.
 Gör det möjligt att följa snöröjning, sandning och vägarbeten i kommunen via
medborgarapp.
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Ett tryggt och säkert Sundsvall
Verklig frihet kräver trygghet
Ingen ska vara rädd för att gå ut när det är mörkt. Därför vill vi aktivt ta hjälp av invånarna
för att lokalisera otrygga platser och bygga bort dem.
Frihet är också att känna sig trygg där du bor, där du väntar på bussen, går hem från krogen
eller tar en löprunda.
 Kommunen ska arbeta vidare med att förstärka trygghetsarbetet i såväl kommundelar
som stadsdelar med en kommunal trygghetssamordnare.
 Belysning är en viktig trygghetfaktor och ska finnas på vägar, stad och landsbygd, där
befolkningen rör sig.
 Nattbussar ska tillämpa flexibelt nattstopp.
 Kommunen ska särskilt arbeta med ett genusperspektiv i trygghetsarbetet.
 Kommunen ska arbeta för att få fler vuxna på nattvandringar. Vi föreslår ett
ekonomiskt bidrag till föreningar som medverkar.
Trygghetsvakter
Kommunen har i omgångar anlitat ordningsvakter med gott resultat, Vi vill göra denna insats
permanent.
 I väntan på fler poliser vill vi att Sundsvall anställer trygghetsvakter som kan öka
säkerheten på de tider och plaster där det är som stökigast t.ex. Navet som har varit
en utsatt plats där många känt otrygghet.
Fler poliser för ökad trygghet
Det behövs fler poliser i Sundsvall för att försvara friheten och tryggheten. De behöver bättre
betalt och lämna kontoret för att jobba ute bland människor. Mycket skrivbordsjobb kan göras
av andra.
Socialtjänst och polis ska ingripa snabbt när en ung människa hamnat snett.
När en ung människa hamnat snett i tillvaron kommer det sällan som någon total överraskning.
Varningsklockorna har oftast ringt långt tidigare men inte tillräckligt har gjorts snabbt nog.
 Kommunen ska vara pådrivande för att öka polisens närvaro på landsbygden.
 Att skola, socialtjänst och polis ska ingripa snabbt när ett barn är på väg in i ett
destruktivt beteende.
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Miljö energi och klimat
Klimathotet är den viktigaste frågan vi står inför i ett framtidsperspektiv. Viktigt att de
öppna landskapen hålls öppna för att den bilogiska mångfalden ska bevaras. Minska utsläpp
av växthusgaser är en viktig prioritering. Våra barn och barnbarn ska få växa upp med
samma möjligheter som vi, därför behöver vi förändra vår livsstil.
 Nya byggnader ska byggas med större miljöhänsyn som t.ex. lägre energiförbrukning,
bättre hantering av spillvatten, klokare avfallshantering m.m. Detta bör göras genom
att kommunen ställer högre krav i detaljplaner mm.
 Bilpooler och smart korttidshyra av miljöbilar bör främjas.
 Stärk Sundsvall som cykelstad - alla större bostadsområden i Sundsvall ska bindas ihop
med ett sammanhängande cykelvägnät.
 Översyn av kommunens egna transporter så att de planeras bättre, blir effektivare och
antal transporter minskar.
 Låt stenstan bli en miljözon där tung trafik bara tillåts om den klarar tuffare
utsläppskrav.
 Vid kusten finns en hel del gamla miljösynder, intensifiera arbetet med saneras.
 Bevara de öppna landskapen.
 Bevara skog och naturmiljöer i tätortsnära områden.
 Ta större hänsyn till bilogisk mångfald vid exploatering och utveckling av vårt
landskap.
 Kommunen ska underlätta satsningar på förnybar energi.
Slyröjning längs kust och älvdalar
Det är viktigt att hålla efter våra vägkanter, inte minst vid de stråk inom kommunen som är
attraktiva för besöksnäringen.
 Kommunen ska ta större ansvar för slyröjning längs kust och älvdalar och att det
samordnas med övriga markägare.
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Kultur och fritid
Tankens och ordets frihet är grunden i liberal kulturpolitik. Vår uppgift är att inte styra
kulturen, utan att förbättra förutsättningarna för det konstnärliga skapandet för det enskildes
bildning. Vi vill att staten ska styra mindre och att kulturskapare ska få mer att säga till om
vad som ska få stöd.
Sundsvall ska vara ett föredöme på kultur för barn och ungdomar.
Läsandet ska vara högt prioriterat i alla stadier på Sundsvalls skolor. Genom att läsa och
skriva utvecklar eleven sitt språk och tänkande. Utbildade bibliotekarier ska ansvara för
skolbiblioteken. Med bra skönlitteratur, teater och film kan vi lära oss mer om oss själva och
andra och få oss att se nya perspektiv Barn som får uppleva kultur, genom att se och höra och
genom att själva skapa får upplevelser, känslor och nya tankar som ger självförtroende och
självkännedom och utvecklar deras kreativitet.
 Alla barn ska få uppleva professionell kultur i skolan.
 Kulturskolan ska fortsätta vara avgiftsfri, erbjuda ett mångsidigt utbud, arbeta för att
fler barn med invandrarbakgrund deltar och nå fler barn utanför tätorten.
Filmfond är regionalutveckling
Genom att etablera en Filmfond stärks filmnäringen och tv-produktionen i Sundsvall och
Västernorrland. Det ska vara en del i den regionala utvecklingsstrategin som kan locka
ungdomar att stanna kvar, identiteten för regionen stärks skapa stolthet.
 Kommunen ska arbeta aktivt för en etablering av en filmfond i Västernorrland.
Utveckla stödet till föreningslivet
Ett rikt föreningsliv är avgörande för ett rikt utbud av fritidsaktiviteter. Särskilt viktig är att
fånga upp nyanlända och få aktiviteter i socialekonomiska områden. Målet är att
Sundsvallsborna ska vara mer aktiva genom att röra sig mer och stärka folkhälsan
 Kommunen ska arbeta för mer spontanidrott, kreativa parker för barn och ungdomar i
Sundsvall. Det ska vara lätt att motionera med ett brett utbud av aktiviteter för
människor i alla åldrar som t.ex säkra cykelvägar, trygga motionsspår, skateboard
ramper, fotbollsplaner och utegym.
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Utveckla kulturmagasinet
Museet i kulturmagasinet behöver utvecklas att bli mer mång fasitterat och få fler besökare.
Genom ett större samarbete med Länsmuseet och samordna så att någon av deras
utställningar även kan ses i Sundsvall.
 Större samarbete med länsmuseet.
 Verka för att marknadsföra och utveckla Unga Magasinet i syfte att fler ungdomar ska
tilltalas av verksamheten. Viktigt eftersom det är (den enda) samlingsplats för
ungdomar under 18 år.
 Öka öppethållandet på fritidsgårdarna och gör det möjligt för fler aktörer att
använda lokalerna så att man når fler ungdomar.
Fler idrottshallar i Sundsvall
Sundsvalls kommun måste lösa den stora efterfrågan som finns på träningstider bland barnoch ungdomsidrotten. Det finns också ett stort behov av en evenemangsarena
 Vi vill se ett idrottscenter med tre moderna sporthallar på Kubenfältet, med en
huvudarena med 2100 sittplatser, två mindre sporthallar med små läktare och en stor
friidrottsanläggning.
 Vi vill även se en ny idrottshall på Hedbergska och en på Åkersvik samt renovering av
Sporthallen.
Satsa på Ridanläggning
Färsta ridanläggning är i stort behov av en om- och tillbyggnad. Många barn och ungdomar,
främst tjejer tillbringar många timmar med hästarna i anläggningen.
 Sundsvall behöver bygga en ny ridanläggning i Färsta eller på annan lämplig plats.
 Upprätta en digital karta över befintliga ridstigar/ridleder (som kartan som finns över
skidspår).
Badanläggningar för ökad träning och simkunnighet
Alnöbadet har snart tjänat ut sin livslängd. Vi Liberaler vill behålla detta populära badhus på
Alnön, där allt fler väljer att bosätta sig.
 Bygg ett klimatanpassat och miljöeffektivt badhus på Alnön.
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En levande landsbygd
Sundsvalls kommun är så mycket mer än centrala stan och Birsta city. Du ska ha möjlighet
att bo och arbeta utanför centrum, på landsbygden och samtidigt ha tillgång till en
grundläggande samhällsservice.
Billigare buss
För att göra det mer attraktivt att nyttja kollektivtrafiken vill vi införa en enhetstaxa för alla
bussresor inom kommunen, d.v.s. att alla turer ska ha samma taxa, oavsett om det är
stadstrafik eller landsbygdstrafik. Det är en satsning både på miljö och på kommunens
ytterområden.
 Inför enhetstaxa på alla bussar i kommunen.
Bilen ger frihet
I vår stora kommun finns inte utbyggd kollektivtrafik överallt varför bilen är en nödvändighet
för att klara resor mellan bl.a. arbete, mataffären, vårdcentralen och hemmet. Det är inte
bilen utan utsläppen från fossila bränslen som är ett miljöproblem.
 Det måste ges bra förutsättningar att parkera stadsnära, alla kan inte åka kollektivt.
Belysning ger trygghet
Kommunen har tagit över ansvaret för belysning från Trafikverkets vägar. Många av dem är i
behov av renovering.
 Kommunen ska fortsätta att underhålla belysning på landsbygden.
Gör det enklare att bygga i strandnära
Strandskyddet ska vara starkt men samtidigt mer flexibelt. Det ska inte vara samma regler vid
ett högt exploateringstryck vid havet, som en insjö på landsbygden
 Det ska vara enklare att bygga strandnära på landsbygden.
Skolgaranti
Förskolor och skolor är viktiga för att kunna få en fungerande bostadssituation. Barn i
förskolan upp till årskurs tre ska inte behöva åka längre till skola eller barnomsorg än idag.
 Inför en förskole- och skolgaranti att barn upp till åk 3 inte ska behöva åka längre till
förskola och skola än de gör idag.
Bredbandsutbyggnad
Sundsvall ska vara en föregångare när det gäller IT-infrastruktur men det finns fortfarande
många som bor i lands- och glesbygd som inte har bredband eller digital uppkoppling.
 Kommunen ska prioritera utbyggnad av bredband i glesbygd.
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