
Valprogram 

För hela Hudiksvalls kommun



• Satsning på landsbygdsskolorna i Hudiksvalls kommun, med 
höjda lärarlöner med landsbygdstillägg, omvända skolskjutsar 
och digitalisering
• Vi vill satsa på "Skolgårdslyftet" - för en bättre utemiljö
• Satsning på Campus i Hudiksvall - med samarbete mellan 
samtliga universitet och högskolor i Sverige
• Ge lärarna makten i klassrummet - och låt de få vara lärare
• Skolans ordningsregler ska tas fram och styras av rektor och 
lärare, inte av elever
• Vi vill fortsatt rusta våra skolor för en bra arbetsmiljö för både 
lärare och elever
• Vi värnar rätten att själv få välja vilken skola man vill gå i
• Vi vill se mer privata alternativ inom förskola, skola och 
gymnasium
• Vi vill införa en kvalitetspeng till de skolor som håller en hög 
kvalitet
 

Skola 
  En bra skolgång är avgörande för Sveriges och Hudiksvalls välstånd. 
Men framförallt är det avgörande för varje elevs möjlighet att skapa sig 
ett gott liv. Moderaterna vill att skolan ska möjliggöra klassresor. Detta 
kräver att lärare ska få vara lärare, kunskapsfokus - och lugn och ro i 

klassrummet. 

 Våra förslag för skolan i Hudiksvalls kommun: 



Seniorfrågor 
  Äldreomsorgen ska hålla en hög kvalitet och vara trygg och säker. 
Vi tycker att det är viktigt att den som behöver äldreomsorg får träffa 

samma personer om dagarna och att det går att förstå och bli förstådd 
av omsorgspersonalen. Moderaternas utgångspunkt är att varje 
människa är unik, med egna önskemål och intressen. Rätten till 
självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. Stor valfrihet, hög 

kvalitet, ett värdigt bemötande ska känneteckna den välfärd som vi 
betalar med gemensamma resurser. Det gäller inte minst 

äldreomsorgen. 

• Tydliga, enhetliga och mätbara krav inom äldreomsorgen - för en 
ökad kvalitet
• Fler privata initiativ inom hemtjänsten samt inom vård- och 
omsorgsboenden
• Fler senior- och trygghetsboenden i hela kommunen
• Skapa profilboenden med olika inriktningar såsom exempelvis djur, 
musik och trädgård
• Ett ökat medbestämmande för personalen
• En mångfald av aktörer inom äldreomsorgen
• Prioritering av personalkontinuitet inom hemtjänsten och på 
äldreboenden
• Att få fler läkare och sjuksköterskor att arbeta inom hemtjänsten och 
på våra äldreboenden
• Bättre måltider och måltidsrutiner inom äldreomsorgen
• Att möjliggöra för olika satsningar på friskvård
• Språkkrav för personalen som jobbar inom omsorgen
 
 

Våra förslag för våra äldre: 



Företagande 
 Satsningar på företagande är viktigt för att det ska kunna satsas 

några offentliga medel överhuvudtaget. Att den offentligt
finansierade välfärden ska kunna förbättras och att fler människor 

ska ha ett jobb att gå till är fundamentalt. Nästan en halv miljon 
svenskar är egenföretagare och ungefär var tredje anställd i Sverige 
jobbar i småföretag. Det visar med tydlighet hur viktigt det är att vi 
ger goda förutsättningar för företagen att växa, eftersom det är där 

den största potentialen finns för att skapa jobb och tillväxt som
kommer hela samhället till del. Det är genom att skapa goda 

förutsättningar för näringslivet vi får nya jobb, minskar 
utanförskapet, kan satsa på välfärdens kärna och minska 

skattetrycket. 

• Målmedvetet arbete med att förenkla och förbättra vardagen för 
kommunens företagare
• "En väg in" - Gör det närmare/snabbare/bättre för våra företagare
• Dela upp större upphandlingar - för att ge små och medelstora 
företag chansen att göra mer affärer
• Konkurrensutsätt kommunens verksamheter i högre utsträckning
• Införa en kontrollfråga vid varje kommunalt beslut - ”Hur påverkar 
detta beslut det lokala näringslivet?”
• Att öka självförsörjningsandelen nationellt, regionalt och på 
individnivå
• Att gårdsförsäljning av alkohol tillåts
• Återinförande av tjänstemannaansvaret
• Att utkörning av mat och alkohol för restauranger med 
alkoholtillstånd tillåts
 

Våra förslag för ett bättre företagsklimat:



Kultur och fritid 
    Idrott är viktigt för folkhälsan, jämställdheten och integrationen. 

Barn- och ungdomsidrott ger barn och unga ett viktigt socialt 
sammanhang där de lär sig ta ansvar, samarbeta med andra och 
lägga grunden för en god fysisk hälsa i vuxen ålder. Moderaterna 

värnar om idrotten och vill förbättra idrottens villkor.
Vår kommun har genom åren haft mängder av framgångsrika 

idrottare och lag, som har konkurrerat på högsta nivå i Sverige och 
utomlands. Vi behöver nu bygga för framtidens idrott då våra 

anläggningar börjar bli till åren. Vi moderater vill tillsammans med 
idrotts- och näringslivet möjliggöra att Hudiksvalls kommun ska bli 

en av Sveriges bästa idrottskommuner. Både för folkhälsan, 
breddidrotten och elitsatsandet. Rörelse genom hela livet ska vara 

vår utgångspunkt.
 

• Belysning på alla löp-, skid- och promenadstråk i hela kommunen 
- för en ökad trygghet och tillgänglighet
• Möjliggör för mer spontanmotion för seniorer 
• Tydlig plan för nybyggen och renoveringar i idrottshallsflottan 
• Påbörja arbetet kring ett idrottscentrum - med ett nytt badhus 
som prioritet
• Underlätta för spontanidrott - med trygga och säkra platser 
utomhus
• En långsiktig plan för att stärka samverkan mellan idrotten och 
kulturen
• Mer kultur i skolan
• Att prioritera kultur för barn och unga
• Att bredda finansieringen av kulturen
 

Våra förslag för kultur och fritid: 



Landsbygd
 Alla som bor i Sverige ska vara med och bygga landets tillväxt. Det 

kräver att det finns goda förutsättningar att bo och verka i såväl städer 
som på landsbygden. Det handlar om att barnen har en skola att gå i, 
att sjukvård finns nära och ges i tid och att polisen kommer när man 

ringer. Men också om att det finns bra förutsättningar att driva företag 
inom bl.a. turism, jord- och skogsbruk samt övrig lokal 

livsmedelsproduktion m.m.  
 

För Moderaterna är det helt centralt att Sveriges utvecklingskraft, 
tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter ska tas tillvara i hela 

landet, och att människor och företag ska ges möjligheter att växa och 
utvecklas oavsett var de bor eller verkar. Därför behöver vi satsa på att 

göra det enklare att bo och verka på landsbygden.
 

• Så långt det är möjligt ska byskolorna finnas kvar
• Aktivt arbeta för att övrig kommunal och privat service finns 
tillgänglig
• Utveckla lösningar för resande mellan staden och landsbygden
• Bredband för alla - och en bättre mobiltäckning
• Förenkla och utveckla förutsättningarna för företagare inom  
bl.a. Turism, skog-, jordbruk och övrig lokal livsmedelsproduktion 
m.m. 
• Inför en kontrollfråga vid varje kommunalt beslut: ´´Hur påverkar 
detta beslut de som bor, lever och verkar på landsbygden?´´ 
• Vi vill arbeta för en uppluckring av det generella strandskyddet 
och göra det lättare att bygga i strandnära lägen - utan att 
inskränka på allemansrätten 

Våra förslag för en levande landsbygd:



Skärgård 
  Vår kommun har en fantastiskt fin skärgård, som är en stor tillgång 

för både kommuninvånare, besökare och turister. Att besöka vår 
skärgård är naturligt för många av oss och ger fantastiska 

upplevelser med bad, vandringsleder, jakt, fiske och rekreation.
Vi vill som en del av vår Landsbygdsatsning, satsa mer på 
skärgården under kommande fyraårs-period. Vi vill bygga 

gäststugor även på andra öar i vår skärgård och etablera en 
fungerande trafik med både buss och turbåt i vår skärgård.

 

• Förenkla och ge bättre förutsättningar att driva verksamhet inom 
fiske-, jordbruk och besöksnäringar
• Satsa på rejäl upprustning av gästhamnen i Storhamn med nya 
och ytterligare bryggor
• Rusta upp området innanför gästbryggorna i Storhamn
• Bygga gäststugor på fler öar i vår skärgård
• Etablera en fungerande trafik med buss och turbåt i vår skärgård 
- vilket är viktigt för de som inte har tillgång till egen bil eller båt
• Utöka antalet gästhamnar i skärgården

 

Våra förslag för en skärgård för alla:



Bygg, teknik och miljö  
Människan och naturen samt dess tillgångar är Moderaternas 

utgångspunkt i miljöpolitiken. Vi tar hand om naturen och förvaltar våra 
naturtillgångar väl. Skogen är central för vår miljöpolitik. Vi värnar 

äganderätten så att skogen kan brukas hållbart till nytta för klimatet 
och miljön samt för framtida generationer.

Vi vill fortsätta att minska regelkrånglet och minska köerna till bygglov.
Vi vill fortsätta upprusta våra vägar. Vi vill vara med i omställningen och 
möjliggöra för fler laddstationer för elbilar. Vi vill underlätta för turismen 

i hela kommunen. Bättre kartor, uppstädning och röjning av leder, 
sjönära områden samt den stadsnära skogen.

  

• Bättre underhåll på vägar, cykel- och gångvägar
• Underlätta för turismen i hela kommunen. Bättre kartor, 
uppstädning och röjning av leder, sjönära områden samt den 
stadsnära skogen
• Fler ställplatser för husbilar 
• Fler attraktiva områden för byggande nära vatten
• Avskaffa det generella strandskyddet
• Ökad tillgänglighet på plan- och bygglovskontoret
• Snabbare och enklare ärendehantering
• Vi vill se fler laddstolpar till elbilar i kommunen
• Vi säger nej till mer vindkraftsetablering i Hudiksvalls kommun
• Dubbelspår på Ostkustbanan - vilket är en förutsättning för den 
regionala utvecklingen
• Förenkla och utveckla förutsättningarna för företagare inom turism, 
skog-, jordbruk och övrig lokal livsmedelsproduktion

 

Våra förslag för bygg, teknik och miljö:



Arbetsmarknad och ekonomi 
  Moderaterna är partiet för dem som jobbar, vill jobba och för dem 
som har jobbat. Det ska alltid löna sig bättre att jobba än att gå på 
bidrag. Skatten på arbete ska sänkas och det ska säkerställas att 

bidrags- och transfereringssystemet främjar arbetslinjen. 
Bidragskulturen ska brytas, det ska aldrig gå att tjäna mer på att stapla 
bidrag på varandra än att ta ett arbete som genererar lön. För att ta del 
av olika bidrag ska det finnas tydliga aktivitetskrav, detta bidrar till att 
minska bidragstagandet och ökar det ekonomiska incitamentet och 

därmed ökar sysselsättningsgraden. 

• Att hålla arbetslinjen och bryta bidragskulturen
• Att arbete alltid ska löna sig
• Införandet av en arbetslinje i försörjningsstödet
• Att allt som kan göras lika bra eller bättre av någon annan än det 
offentliga - ska inte göras av det offentliga
• Att införa utbildning och arbetslinjen i försörjningsstödet utökas 
med krav på motprestation/aktivitetskrav
• Ordning och reda i de kommunala finanserna
 

Våra förslag för en ekonomi i balans:



Trygghet 
  Tyvärr upplever många otrygghet när de vistas ute i samhället. Antalet 

barn som rånas ökar lika så våldsbrotten. Rädslan för att utsättas för
brott stiger och många upplever otrygghet, framför allt unga kvinnor 

vågar inte vistas utomhus under dygnets mörka timmar. Denna 
otrygghet inskränker människors frihet och kan leda till att aktiviteter 

väljs bort på grund av rädsla att utsättas för brott. 

• Fler nattvandrare
• Fler trygghetssamordnare
• Ökad kameraövervakning
• Fler "trygghetsstråk"
• Fler patrullerande poliser
• Ökad möjlighet till fler väktare och ordningsvakter på gator 
och torg vid behov
• Att förändra jaktlagstiftningen - för att ge trygghet mot 
rovdjur
• Att kommunerna tillåts ge stöd till medborgare som har 
problem med närgångna och oskygga rovdjur
• Att ge polisen utökade rättigheter att ingripa mot närgångna 
rovdjur
 

Våra förslag för ökad trygghet:



Moderaterna står på din sida!

   Moderaterna vill ha ordning och reda i den kommunala ekonomin. 
Det skapar förutsättningar för att kunna satsa inom välfärden. Det ger 

också möjligheter att investera för framtiden - i hela kommunen. 
 

Hudiksvalls kommun är inne i en positiv spiral. Där företagen går bra, 
det byggs i hela kommunen och känslan om framtidstro gror. Vi vill 

fortsätta den resan - med att skapa de allra bästa förutsättningarna för 
våra företagare. Vilket kommer generera arbetstillfällen, skatteintäkter 

och en ännu mer välmående kommun!
 

En röst på Moderaterna är en röst för stabilitet, ansvar och offensiva 
satsningar i hela kommunen. Moderaterna står och kommer alltid stå 

på din sida!
 

Med kraft att leda 
Hudiksvalls kommun


