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Valmanifest 2018
Sundsvall ska vara en plats där ingen hålls tillbaka eller lämnas efter. Värden som
framtidstro, tillit, ansvar och gemenskap ska känneteckna hela Sundsvall. Det här möjliggörs
genom att människorna som bor här får förutsättningar att tillsammans skapa dessa värden därför behövs det politik för både dagens och framtidens människor. Vårt mål är ett samhälle
där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska.
Vi vill att Sundsvall ska vara en kommun som faciliterar möjligheten för människor att själva
ta ansvar för sina liv, bygga relationer, och leva ett bra liv hela livet. Välfärd är att färdas väl
genom livet, det är genom goda relationer som detta kan uppnås. Kommunen är sina
medborgare, inte sina politiker. Människors liv ser olika ut och därför måste de offentliga
systemen byggas för människor och inte för systemens överlevnad. KD vill anpassa politiken
efter människan - en politik för människor!
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1. Äldre
Kristdemokraterna i Sundsvall vill:
att kommunen inför en äldreboendegaranti där alla över 85 år som önskar skall vara
garanterad en plats på särskilt boende inom 3 månader.
att kommunen planlägger specifik mark för trygghetsboenden i hela kommunen, för
att möjliggöra för fler boenden att komma till.
att måltidsgemenskap uppmuntras i samtliga kommunala verksamheter.
att valfrihet för äldre skall omfatta möjlighet att välja leverantör av mat, både till
hemmet och på boendet.
att äldreboenden skall erbjuda nattmat, vi vill att det skall finnas en gräns för hur lång
en nattfasta får vara.
att kommunen upprättar en plan för det sociala innehållet i verksamheten för äldre.
att valfrihet skall prägla hela livet, varför vi vill öppna upp för andra aktörer att bygga
och driva boenden och omsorgsverksamheter, särskilt idéburna aktörer.
att palliativ och geriatrisk kompetens ska finnas på alla särskilda boenden.
att fritt tillgängligt WI-FI skall finnas på samtliga boenden och boendeformer.
att kommunen garanterar parboende, oavsett boendeform.
att det finns lokala träffpunkter runt om i alla kommundelar med öppettider även på
helger.
att kommunen i högre grad digitaliserar äldres motions- och fritidsaktiviteter.
möjliggöra för ideella organisationer att söka kommunalt aktivitetsbidrag för äldre
införa ett tak för antalet personal den äldre träffar inom hemtjänsten under en 14
dagarsperiod.
införa en värdighetsgaranti inom äldreomsorgen som tydliggör en grundläggande
nivå av skyldigheter som garanterar medborgarna i fråga om en värdig ålderdom.
införa uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen.
att kommunen ska erbjuda alla över 65 år trygghetslarm utan biståndsbedömning.
införa ett pilotprojekt med en så kallad handläggarrobot i syfte att förenkla,
standardisera, och effektivisera handläggningen av biståndsbedömningar.
att kommunen gör regelbundna fallriskbedömningar hos personer med beviljad
hemtjänst.
ta bort den ”lokala pensionärsskatten” som införts genom höjda avgifter för äldres
service.
att konsument Sundsvall får tilläggsuppdraget att jobba riktat mot ekonomiskt utsatta
äldre så att de får ökad kunskap om vilka bidrag de har rätt till.
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2. Barnen
Kristdemokraterna i Sundsvall vill:
att kommunen inför ett maxtak för hur stora barngrupperna får vara i förskolan.
att fler barnomsorgsformer skall erbjudas så att alla familjers behov kan tillgodoses.
se mer valfrihet inom barnomsorgen där exempelvis en allergianpassad förskola, fler
öppna förskolor, och familjedaghem ingår.
vill ge skolledarna ökat utrymme att disponera skolpengen efter sina egna behov.
tillsätta en extern utredning kartlägga och rangordna orsakerna till de omotiverat
dåliga resultaten i skolan.
införa obligatoriskt skolval där samtliga elever tvingas göra ett val.
vill införa individuella bedömningar av elevers kapacitet så att alla barn kan utgå från
rätt nivå i sitt lärande.
att kommunens dyslexiutredningar tidigareläggs så att ingen elev omedvetet tvingas
kämpa mot utmaningar som denne inte kan kontrollera.
att rörelse på schemat varje dag införs på samtliga nivåer i skolan.
att elever inom gymnasieskolan får möjligheten att delta i volontärarbete som en del
av sin utbildning.
utbilda lärare och föräldrar om nätmobbning.
anslå extra medel för att stärka elevhälsan.
införa en värderingssamordnare på Barn och Utbildningsförvaltningen.
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3. Vårt Sundsvall
Kristdemokraterna i Sundsvall vill:
göra en satsning på det interregionala projektet kring S:t Olavsleden när projekttiden
tar slut.
införa en kultur- och fritidspeng till familjer som är beviljade ekonomiskt bistånd.
tillföra extra medel riktat till kommunens handikapporganisationer.
att projektet Sportoteket som ger människor möjlighet till att låna sportutrustning
bör permanentas och kompletteras med ett parasportotek.
tillåta bidrag till trossamfund som bedriver social verksamhet för barn, äldre, och
integration.
rikta medel speciellt till alla kommunala fritidsgårdar för egen disponering.
INTE se en större elitarena på Bernerstomten, vi vill istället se en billigare anläggning
vid Kuben som når breddidrotten.
att ansvar för strategiska miljöfrågor som rör flera förvaltningar bör samordnas under
koncernstaben.
att barnen inkluderas genom ett råd som referensgrupp i stadsplaneringen.
vill utveckla stora torget till en mötesplats som präglas av liv och aktivitet.
att kommunen arbetar för att Trafikverket ska säkra finansieringen av en ny bro till
Alnön.
att digitalisering ska införas i kommunens övergripande strategi.
revidera kommunens inköpsstrategi och återuppta dialogen med lokala näringslivet.
inrätta en ny version av Synpunkt Sundsvall kallat Synpunkt företag,
att kommunfullmäktige antar en näringslivspolitisk strategi.
att arbetet med bostad först måste leda till konkreta resultat direkt vid planperiodens
början.
att kommunfullmäktige antar en övergripande plan mot hemlöshet, där en
nolltolerans mot vräkning av barnfamiljer ska ingå.
att försörjningsstödet reformeras med motprestationskrav för mottagande individer
enligt Solna-modellen, en modell med både krav och kramar.
minska antalet valkretsar i kommunen från dagens 2 till 1, för att säkerställa att alla
röster väger lika och fler partier blir delaktiga i kommunpolitiken.
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