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Vår vision är a Stenungsund ska vara Bohusläns expansiva nav med
fram dstro och livsglädje.
För a lyckas krävs kunskap, mod och en poli k som tror på
människors förmågor.
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VISION

Vår vision för framtidens Stenungsund:

Stenungsund är Bohusläns expansiva nav
med framtidstro och livsglädje.
Stenungsund har unika möjligheter med havet,
naturen och det geografiska läget och vår vision
om att vara Bohusläns expansiva nav skapar
förutsättningar för tillväxt i hela kommunen. Vi vill
i alla led verka för en hållbar omställning.
Moderaterna tar ansvar för hela samhället.
Utbildning, infrastruktur, omsorg,
bostadsutveckling, trygghet och energiförsörjning
är de områden vi prioriterar i vårt arbete framåt.
För att lyckas krävs nytänkande, kunskap, mod och
en politik som tror på människors förmåga. Det
behövs ett tydligt politiskt ledarskap som
uppmuntrar, förebygger och stöttar, men även
välkomnar ett större ansvarstagande från företag
och individer och värdesätter arbetsglädje och
ansträngning.
Vår vision är grunden till våra förslag som du ka
läsa mer om i den här handlingsplanen. Den
hjälper oss att nå våra gemensamma mål och den
ska vara styrande för hur vi tycker Stenungsund ska
utvecklas som helhet. Den leder oss i allt från
målformuleringar till handlingsplaner.
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VERKSAMHETSIDÉ
Vår verksamhetsidé är att vi vill förenkla
människors vardag och inspirera alla till att arbeta
för att förverkliga sina drömmar och idéer. Vi ska
aktivt minska byråkratin och hushålla med våra
gemensamma skattemedel på ett optimalt sätt.
Det ska vara lätt att leva i Stenungsund.
FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Vårt förhållningssätt är att alla stenungsundare får
den service de behöver socialt, ekonomiskt och
miljömässigt hållbart, utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina
behov.
Vi har ett öppet klimat och ett inkluderande
förhållningssätt som kännetecknas av mångfald,
inflytande och omtanke.
Tänk själv, tyck till, fråga och agera! Delaktighet är
en av vår visions viktigaste beståndsdelar.
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VÄRDERINGAR OCH IDEOLOGI

Allt vi gör, gör vi för att vi tror på att människor vill vara fria och
kan ta ansvar. Vi ser samhällsproblemen och har förslag för att
komma till rätta med dom. Vi ser möjligheterna och vill utveckla
Stenungsund till en ännu bättre kommun.
Vi utgår från kommunens möjligheter, förmågor och utvecklingsområden för att beskriva hur vi vill att
Stenungsund ska utvecklas utifrån helhet, funktion och hållbarhet, för det vi uppfattar som medborgarnas och
samhällets bästa.
FRIHET OCH ANSVAR

REALISTISK OPTIMISM

Moderaternas utgångspunkt är övertygelsen om
att alla människor är unika och att alla människor
kan, vill och mår bra av att ta ansvar för sitt eget
liv. Politikens uppgift är att möjliggöra människors
utveckling och se till att alla får en så bra start på
livet som möjligt och möjligheter att styra över sitt
eget liv. Det sker genom att alla barn och unga ges
möjlighet till en bra utbildning och en så god
uppväxt som möjligt

Moderaterna vet att det alltid finns praktiska och
genomförbara lösningar, även på det som är riktigt
svårt. Det kräver ibland lite mer samarbete och
uthållighet, men det går.

Med frihet kommer också ansvar. Människor har
både rätt att söka sin egen lycka och ett ansvar för
sig själv, sina medmänniskor, samhället och
framtiden. Alla måste ta ansvar för hur de väljer att
leva sitt eget liv. Tillsammans har vi ett
grundläggande ansvar att hjälpa och stödja dem
som inte klarar sig av egen kraft.
För Moderaterna är rättvisa att alla ges så
likvärdiga möjligheter och förutsättningar som
möjligt. Alla ska ha möjlighet att påverka sin
livssituation oavsett var i livet man befinner sig.
Möjligheten att välja ska finnas inom alla
områden. Genom att människor själva får välja
visas respekt för individens egen förmåga och
inneboende kraft. Men det ska spela roll vad
människor väljer att göra med sina möjligheter.
Det ska alltid löna sig för människor att anstränga
sig för att nå sina drömmar och skapa ett bra liv

Vi är övertygade om att klok politik kan bidra till att
lösa samhällsproblem och göra tillvaron friare,
tryggare och rikare för allt fler. Men vi känner
också politikens begränsningar och förstår riskerna
med en politik som gör anspråk på att omfatta allt.
Ibland är det bästa politiken kan göra att hålla sig
undan, och inte reglera eller styra.
Vi vill förenkla människors vardag och inspirera
alla till att arbeta för att förverkliga sina drömmar
och idéer. Vi ska aktivt minska byråkratin och
hushålla med våra gemensamma skattemedel på
ett optimalt sätt. Det ska vara lätt att leva i
Stenungsund.
Moderaterna vet och kommer ihåg att
skattekronor till största delen är resultatet av
andra människors ansträngningar och
uppoffringar. Det är inte vem som är utförare som
är det väsentliga utan vem som kan utföra det till
bäst kvalitet. Om något behöver göras och det kan
göras lika bra eller bättre av någon annan än det
offentliga, då ska det heller inte göras av kommun
eller stat

VÅRA FÖRSLAG
1.
2.
3.
4

Förenkla för medborgare och minska byråkratin. Låta förvaltningen presentera 100 förslag som
underlättar människors vardag.
Möjliggör för privata aktörer som vill vara med och utveckla och ta ansvar för Stenungsund att komma
in tidigt i planeringsprocesser.
Inför utmaningsrätt för de verksamheter där det enligt lag är tillåtet.
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SKOLA OCH UTBILDNING
Det ska oavsett bakgrund, uppväxtförhållanden
eller bostadsort vara möjligt att förverkliga sina
drömmar och bygga det liv man själv vill för sig och
sin familj. Skolan är starten för en livsresa och
vägen för att nå dit.

En elev i svensk grundskola får nästan ett helt läsår
mindre i studietid än jämförbara länder. Vi vill
utöka den lärarledda undervisningen med en
timme varje dag. För att bli duktig på något krävs
träning, och det gäller också färdigheter i skolan.

Moderaterna vill ha mer kvalitet i skolan,
mer kvantitet och mer ordning i skolan. Vi
kommer arbeta med högt ställda mål och
förväntningar, nolltolerans mot
segregerade skolor, nolltolerans mot
störande beteende, och nolltolerans för
frånvarande vårdnadshavare.

Skolan är en viktig del i ett barns liv men ett barn
har också ett liv utanför skolan där
vårdnadshavarna har och ska ta ansvar. Vi är
övertygade om att skolan blir en lugnare, att
resultaten förbättras och att relationerna bland
elever blir mycket bättre när skolan och hemmet
arbetar tillsammans mot målen.

Alla skolor i Stenungsund ska vara bra skolor. Fokus
på att alla elever ska nå sin fulla potential är viktig.
När elever behöver särskilt stöd ska detta sättas in
så tidigt som möjligt så att motivationen och
självförtroendet inte viker. Alla ska få bästa
förutsättningar att nå sina bästa resultat. Samtidigt
måste de som är studiemotiverade och som kan
och vill mer få uppmuntran och hjälp att nå sitt
bästa.
Idag går en av fyra pojkar i Stenungsund ur
grundskolan utan fullständiga betyg så vi behöver
lägga särskilt fokus på pojkars måluppfyllelse.

Ett tydligt och tryggt ledarskap i klassrummen
skapar både motivation, studiero och trygghet.
Lärare och pedagogisk personal ska kunna fokusera
på att utbilda och bygga relation och förtroende till
eleverna. Att renodla lärarrollen och avlasta med
tex lärarassistenter är viktigt.
Moderaternas förslag syftar till att alla klassrum
ska präglas av trygghet, flit och arbetsro. Det
handlar både om att ge förutsättningar för ett
tydligare kunskapsfokus och en återupprättad
lärarauktoritet.

VÅRA FÖRSLAG
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Renodla lärarrollen, minska arbetsbelastningen och komplettera med lärarassistenter utifrån skolans
behov. Ökat kunskapsfokus och tydligt ledarskap så att tid läggs på undervisning och inte
administration.
Inför förväntanskontrakt mellan elev, vårdnadshavare och skola. Vi ska ställa höga krav på lärare, men
det är lika viktigt att vara tydlig med att elever har ett ansvar för sin egen inlärning och att
vårdnadshavare har ett stort ansvar att deras barn går till skolan, gör sina läxor och anstränger sig.
Lärares befogenheter att ingripa vid ordningsstörningar behöver tydliggöras och skärpas.
Inför spetsklasser i både grundskola och gymnasium.
Eleverna i svensk skola behöver mer tid mellan lärare och elev. Skoldagarna bör utökas med en timme
per dag redan från lågstadiet.
Läxhjälp ska finnas på alla skolor och lovskola ska erbjudas elever som behöver extra tid och hjälp att
nå målen.
Vi vill Inför ordningsomdömen som en skriftlig bilaga till terminsbetygen i både grundskolan och
gymnasiet.
Inför obligatoriskt skolval och se till att information finns på flera språk.
Vi vill göra skolan mer levande större del av dygnet. Aktiviteter och verksamheter efter skoltid,
utveckla campus Nösnäs och låt både fritid- och kultur komma ut till skolorna.
Nya fristående skolor med olika pedagogisk inriktning ska kunna etablera sig och vi välkomnar även
förskoleverksamhet i fristående regi vilket bidrar till ökad valfrihet.
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TRYGGHET, LAG OCH ORDNING
Du ska kunna känna dig trygg i Stenungsund. I
hemmet, på jobbet, i skolan och ute på gator och
torg. Hederliga människor ska inte behöva utsättas
för misshandel, inbrott, rån och andra allvarliga
brott.
Moderaterna är garanten för att Stenungsund
fortsätter vara en trygg kommun. Vi kommer aldrig
väja eller blunda när utvecklingen går åt fel håll.
Från och med 2023 kommer kommunerna ha ett
lagligt ansvar för att samordna det
brottsförebyggande arbetet. Moderaterna vill att
arbetet med att kartlägga brottsligheten startar
direkt, samtidigt som man utgör en kontaktyta mot
externa aktörer.

Ett område som är välskött, vackert och
välstädat visar att det är omhändertaget
och bidrar till att människor känner sig
trygga där. Det ökar tilliten och förtroendet
för offentliga verksamheter men också för
samhällets rättssäkerhet. Stenungsund ska
vara trivsamt och snyggt.
Statens främsta uppgift är att värna medborgarnas
trygghet. De senaste årens utveckling i Sverige

måste vändas. Gängkriminaliteten utgör just nu det
största hotet mot tryggheten i samhället. Den
slukar polisens resurser så att andra brott inte
utreds, skrämmer människor, drabbar oskyldiga
och undergräver tilliten till rättsväsendet. Därför
måste gängkriminaliteten bekämpas med full kraft.
Samtidigt måste vardagsbrottsligheten prioriteras
högt. Moderaterna har många konkreta lagförslag
för att få fler kriminella dömda, stärka
brottsofferperspektivet och förhindra
nyrekrytering.
Kommunens arbete med krisberedskap i
samarbete med MSB och Länsstyrelsens behöver
fortsätta utvecklas och förstärkas. Du ska vara
trygg med att kommunen har den beredskap och
robusthet som krävs om vårt samhälle drabbas av
en extraordinär händelse som innebär en allvarlig
störning i viktiga samhällsfunktioner.
Föräldraansvaret behöver stärkas, fler vuxna
behöver ta sitt ansvar i att vägleda yngre i vad som
är rätt och fel. Det ska vara låga trösklar till hjälp
och stöd för de som vårdnadshavare som behöver
få hjälp att klara det uppdraget.

VÅRA FÖRSLAG
14. Tydligare och tidigare insatser för barn som riskerar att hamna i kriminalitet. Tex uppsökande
verksamhet från kommunen för elever som inte kommer till skolan.
15. Kameraövervakning på utsatta och otrygga platser i kommunen för att förebygga kriminalitet och
skadegörelse. Även kommunala fastigheter och egendom ska skyddas med kameraövervakning.
16. Inrätta ett kommunalt trygghetsråd. Det lokala trygghetsarbetet behöver säkerställas för god service
och fler jobb och ske i nära samarbete med det lokala näringslivet och civilsamhället.
17. Kommunala ordningsvakter. Vill vi anställa trygghetsväktare som patrullerar och stöttar polisens
arbete för att göra Stenungsund till en ännu tryggare kommun.
18. Skolan ska vara drogfri. Myndiga elever och omyndiga elevers vårdnadshavare ska erbjudas avtal om
frivilliga drogtester.
19. Införa lokalt tiggeriförbud i väntan på nationellt tiggeriförbud.
20. Kriminalvården ska ta över ansvaret för unga kriminella. Den kommunala socialtjänsten har en
avgörande roll i vårt välfärdssamhälle, men har inte den kompetens som krävs för att arbeta med
grovt kriminella ungdomar.
21. Nolltolerans mot klotter. Sanering ska utföras inom 24 timmar.
22. En tillgänglig socialtjänst som anpassar verksamhet och öppettider efter verklighetens behov.
Kontorstid räcker inte när livet pågår.
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JOBB OCH FÖRETAGANDE
Det är företagen och deras anställda som skapar
resurser till välfärd, pensioner och all offentlig
verksamhet.

Politikens uppgift är att underlätta och
möjliggöra, arbeta för ett gott
företagsklimat och anstränga sig för att
förenkla onödigt byråkratiska processer.
I Stenungsund ska det vara lätt att etablera både
företag och bostäder. Vi måste ha både
planberedskap och en markreserv så att viktiga
investeringar inte uteblir för att ledtiderna är för
långa eller osäkerheten för stor. Det ska också vara
lätt att expandera som företagare i vår kommun.
Att bättre förstå företags och företagares behov
och utmaningar är ett villkor för att Stenungsund
ska kunna vara det nav i Bohuslän som vi har alla
förutsättningar att vara. Vi ska ha en
lösningsfokuserad förvaltning som servar
medborgarna.
Moderaterna vill ännu mer uppmuntra
entreprenörskap och gynna innovation, inte minst i
skolan, och synliggöra initiativ som visar på en
modern bild av företagare.
I Stenungsund ska arbetslinjen gälla före
bidragslinjen så att människor kan bidra till det

gemensamma och inte tappar tron på sig själva.
Den frihet det innebär att vara självförsörjande och
stå på egna ben är viktig både för människor och
samhället. När arbetsförmedlingen fungerar dåligt
behöver kommunen ta ett tydligare ansvar genom
tydliga krav, höga förväntningar och individuellt
stöd.
Företagare i Stenungsund påverkas negativt av
brottslighet och otrygghet, i högre omfattning än
för Sverigegenomsnittet. Det är helt oacceptabelt.
Moderaterna är garanten för det lokala
trygghetsarbete som behövs för att människor ska
trivas, ge god service och skapa fler jobb. Vi ser att
trygghetsarbetet behöver göras i nära samarbete
med det lokala näringslivet och civilsamhället och
vill därför inrätta ett kommunalt trygghetsråd. På
det sättet får det brottsförebyggande arbetet en
större förankring samtidigt som möjligheterna till
verklig förändring ökar.
Moderaterna arbetar för att underlätta och snabba
på processer genom minskat regelkrångel, på alla
nivåer. Det är inte rimligt att privatpersoner och
kommuner har fåtal veckor på sig när myndigheter
och domstolar kan dröja med besked i åratal.
De kommunala bolagen ska styras så att de arbetar
aktivt med både hållbarhet och innovation vid
både investeringar och i den dagliga driften.

VÅRA FÖRSLAG
23. Byråkratin för företag ska minska. Kartlägg kommunens administrativa belastning på företagare och
genomföra ett projekt för att minska den belastningen.
24. Inför ett bidragstak så att det alltid lönar sig att gå från bidrag till jobb och inför aktivitetskrav på heltid
för försörjningsstöd. Ingen som kan jobba ska leva på bidrag.
25. Arbeta långsiktigt med strategiska inköp av mark. Använd markanskaffningsfonden mer aggressivt så
att vi har mark att erbjuda till företag som vill etablera sig, expandera eller exploatera. Ska omfatta
både industrimark och mark för bostäder.
26. Företagsamhet och innovation ska vara naturliga inslag i utbildningen, redan från grundskolan. Vi vill
se mer av Ung Företagsamhet som har kurser som är anpassade från åk 4.
27. Uttalat mål att nå topp 10 bästa kommuner i Företagsrankingen och skapa ett lokalt näringslivsråd.
28. Erbjuda Stenungsund som testkommun för innovation- och utvecklingsprojekt.
29. Bjud in näringslivet till ett tätt och nära trygghetsarbete genom ett kommunalt trygghetsråd.
30. Översyn av ägardirektiven för de kommunala bolagen så att de bidrar ännu mer aktivt till en hållbar
utveckling. Socialt-, ekonomiskt- och miljömässigt.
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KLIMAT, MILJÖ OCH LANDSBYGGDSUTVECKLING
Moderaterna vill se en omställning till minskat
fossilberoende och kommer verka för att även
industrin i Stenungsund kan bidra till en hållbar
utveckling genom att skapa långsiktiga
förutsättningar, förkorta och förenkla
tillståndsprocesser för industrier som vill satsa på
omställning och få på plats storskaliga satsningar
på tekniker för att fånga in och lagra koldioxid.

Vi vill vara en framtidskommun som tar ett
självklart ansvar i arbetet för en grön
omställningen. Stenungsund är en
tillväxtkommun med stora möjligheter och
unikt läge, nära både storstaden Göteborg,
havet och naturen.
Brister i elförsörjningen hotar Stenungsunds
utveckling. Omställningen till förnybara
energikällor pågår men vi behöver samtidigt ha
stabil och ren elproduktion och ett utbyggt elnät.
Elektrifieringen av samhället kommer kräva mer
ström. En borgerlig regering kommer påbörja
arbetet för att trygga och bygga ut kärnkraften.
Stenungsunds kommun behöver ta ansvar för att
kunna elektrifiera sina egna verksamheter och
bostadsbestånd.

att vi kan göra investeringar för att klara skyfall och
stigande vatten. Moderaterna har även initierat ett
samarbete mellan industrin, kommunen och REIS,
Researh institutes of Sweden. för en effektivare
vattenanvändning. Vi kommer fortsätta vara
pådrivande i dessa frågor.
Dagens strandskyddsregler begränsar
husdrömmar, landsbygds- och företagsutveckling.
De är dessutom en stor inskränkning i den
grundlagsskyddade äganderätten. Moderaterna vill
att kommunerna tar över frågan om strandskydd!
Sopor, skräp och avloppsvatten behöver tas om
hand, och om och när det är möjligt, ska så mycket
som möjligt återvinnas, och värdefulla ämnen
utvinnas. Vi behöver bli bättre på att sortera
hemmavid och ska sträva efter att människor inte
behöver frakta sopor genom bättre sorteringskärl
med fler fraktioner.
Problemen med nedskräpning kring de
återvinningscentraler som finns runt om i
kommunen skulle kunna stävjas med
kameraövervakning.

Stenungsund har redan påbörjat arbetet med
klimatanpassningsplan, fattat beslut som innebär

VÅRA FÖRSLAG
31. Snabbspår för de som vill etablera sig eller investera för grön omställning i Stenungsund.
32. Bevara en levande landsbygd genom öppenhet och generositet mot dom som vill bygga utanför
planlagt område.
33. När kommunen bygger om, byter ut eller bygger nytt ska vi alltid sträva efter klimatneutrala eller C02negativa alternativ.
34. Solpaneler på kommunala byggnader och på icke byggbar mark. Ta fram en plan för att utveckla
solenergiproduktion i kommunen och bygg ut den kommunala laddinfrastruktur för de kommunala
verksamheternas behov.
35. Undersök möjligheten till fosforutvinning, som bidrar till minskad övergödning, ur avloppsvattnet och
att utvinna biogas från reningsverket.
36. Tätt samarbete med kemiindustrin för en grön omställning.
37. Kameraövervakning återvinningscentraler.
38. Energieffektivisera kommunal verksamhet och kommunala fastigheter och stimulera miljöanpassade
val.
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SENIOR I STENUNGSUND
Andelen äldre i Sverige och Stenungsund ökar
stadigt. Det är i dag ungefär fem tusen människor i
vår kommun som är över 65 år. Det är positivt och
någonting att glädjas åt! Men det ställer också krav
på både regional- och kommunal service.

Ett populärt uttryck i seniora sammanhäng är
”våra äldre”. Men seniorer är ingen
homogen grupp. Det är människor med olika
bakgrunder, behov och önskemål.
Moderaternas utgångspunkt är att varje
individ är unik, med egna önskemål och
intressen.
Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett
ålder. Vi måste också vara medvetna om att vi
befinner oss i en brytningstid och att nytillkomna
pensionärer har helt andra krav på livet efter
pensioneringen än tidigare. Den välfärd som
betalas med våra gemensamma resurser, och som
seniora skattebetalare varit med att bygga upp, ska
komma dom till del. Seniorer idag vill välja själva
och kräver hög kvalitet, respektfullt bemötande
och inflytande över sin vardag.
Äldreomsorgen ska präglas av valfrihet, hög
kvalitet och värdigt bemötande. Det finns idag inga
alternativ till kommunens särskilda boenden och vi
har tvingats fatta beslut om ett tillfälligt
modulboende för att lösa bristen. Vi vill starta
planering och projektering av nästa särskilda

boende nu, och vi vill att utgångspunkten är att
den drivs av en extern part.
Den ofrivilliga ensamheten behöver bekämpas.
Avsaknad av social gemenskap är förödande och vi
i Moderaterna vill därför främja byggandet av
bostäder som underlättar skapande av sociala
nätverk. Trygghetsboenden, seniorboenden och
omsorgsboenden behöver finnas i alla
kommundelar.
Det är självklart att personal inom äldreomsorgen
ska vara utbildade, förstå och prata svenska och ha
möjlighet att fortbilda sig. Det gäller även de med
arbetsledande funktioner. Samarbeten med ideella
organisationer och de i civilsamhället som arbetar
för äldre är också viktiga att värna och utveckla.
Äldres kompetens, kraft, kunskap och erfarenhet
är värdefull och behöver tas tillvara på ett bättre
sätt. Det kan vara både genom attraktiva
anställningsvillkor som möjliggör ett längre yrkesliv
och utökade samarbeten som bygger på ideellt
engagemang så att olika generationer träffas mer.
Den nya tekniken med sociala medier och smarta
telefoner innebär stora möjligheter att umgås,
underlätta vardagen och söka information. Om
man kan använda den. För att fler ska känna sig
inkluderade i den digitala gemenskapen vill vi att
kommunens fixartjänst även omfattar digital
guidning.

VÅRA FÖRSLAG
39. Skapa förutsättningar, tex genom marktilldelning, för privata alternativ att etablera sig i Stenungsund
och möjliggör för fler aktörer att bygga trygghetsboende i fler kommundelar
40. Den som behöver hjälp och omsorg ska inte behöva vänta. Vi behöver fler boendeplatser på särskilda
boende (ålderdomshem) och behöver starta projekteringen av nästa boende nu. Utgångspunkten ska
vara att den drivs av en extern part.
41. Språkkrav inom omsorgsyrken, alla medarbetar ska kunna tala och förstå svenska.
42. Motverka ålderism och ta tillvara äldres kompetens genom tex skol-mormor. Kommunala sommarjobb
kan bli helgjobb för att umgås och stödja äldre.
43. Det finns ett kommunstyrelsebeslut om ett Bovieran-boende i Stenungsund och det är 1000 personer
som skrivit på intresseanmälan. Vi vill att det ska bli verklighet!
44. Bättre personalkontinuitet, särskilt inom hemtjänsten.
45. Förenklad biståndsbedömningen för äldre så att man snabbare får stöd i form av exempelvis
hemtjänst och ökad frihet att själv bestämma hur tiden ska användas.
46. Kommunens fixartjänst ska även omfatta digital guidning.
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BOENDE, STADSUTVECKLING OCH INFRASTRUKTUR
Det finns ett driv och en företagsamhet i
Stenungsunds kommun som vi bättre vill ta tillvara
och uppmuntra. Människor som vill bo, bygga och
utveckla vår kommun behöver möta en
organisation som är riggad för att klara uppdragen
proffsigt och inom rimliga tidsramar. Vi ska ha en
god planberedskap för både bostäder, kommunala
verksamheter och företag, och vara redo med
industrimark.

Vi har de långsammast planprocesserna i
Sverige, genomsnitt sju år, och det är för oss
oacceptabelt. Moderaterna vill undersöka
möjligheterna för att konkurrensutsätta de
kommunala planprocesserna.
Det är många som slåss om de nationella
infrastruktursatsningarna och pengarna räcker
uppenbarligen inte till, så som Trafikverket driver
och projekterar i dagsläget. Alternativa
finansieringslösningar genom samarbeten med
näringslivet behöver komma till stånd för att vi ska
kunna fortsätta utveckla Stenungsund. Vi vill också
driva på för en rättvisare tilldelning, så att statliga
infrastrukturpengar även når västkusten.
Pandemin lärde oss att uppskatta hemmiljön och
det nära. Det ska vara värdefullt för de som
besöker oss och uppskattat av oss som bor här. Vi

vill se fler oaser för spontana möten och träffar och
jobba för en sprudlande och attraktiv stadskärna.
Det ska vara lätt att ta sig runt i Stenungsunds
kommun, oavsett färdmedel. Det ska också vara
lätt att ta sig till och från Stenungsund. Vi fortsätter
arbeta för dubbelspårig Bohusbana till
Stenungsund för att möjliggöra kvartstrafik.
Företagen i Stenungsund, och inte minst den
kemiska industrin har påbörjat den gröna
omställningen och vi behöver vara proaktiva för att
vara ett intressant alternativ för framtida
etableringar och utveckling. Vi behöver undersöka
möjligheterna att lägga mer av transporterna på
tåg och båt och fortsätta utveckla samarbetet med
Business region Gothenburg så att kommunen är
redo när förfrågningar från företag kommer.
Det behöver bli mycket enklare för ungdomar att
komma in på bostadsmarknaden. Att bygga nytt
och billigt är svårt så det snabbaste sättet är att få
igång flyttkedjorna genom att det faktiskt tillåts
bygga mer. Villor, bostadsrätter, hyresrätter. Och
avskaffa flyttskatten som gör att seniorer bor kvar
längre än de egentligen vill i stora, avbetalade
villor.

VÅRA FÖRSLAG
47. Uppmuntra och underlätta exploatörsdrivna planprocesser för att snabba på byggande och begränsa
skattebetalarnas kostnader.
48. Det ska vara lätt och säkert ta sig fram i Stenungsund. Oavsett om du går, cyklar, kör bil eller kollektivt.
Fler gång- och cykelvägar som binder ihop de olika kommundelarna.
49. Jobba för att göra Jörlandamotet E6 dubbelriktat.
50. Se över möjligheten mot förbud för långsamtgående fordon under rusningstrafik vissa vägar.
51. Sätt tidsgräns på bygglov och huvudregeln att det anses beviljat efter tidsgränsens utgång om man ej
hittar juridisk grund för avslag.
52. Bygg bron till Orust. Väg 160 måste avlastas och att ersätta färjan Kolhättan-Svanesund skulle vara ett
viktigt första steg. Motorvägsmot och anslutningsväg till bron ska arbetas in i den nya översiktsplanen.
53. När Trafikverket dröjer måste kommunen ta ansvar för att Hallerna och Strandnorum får alternativa
utfartsvägar mot E6:an. Fartkameror och hastighetsbegränsningar kan behövas tills alternativen finns.
54. Gör detaljplaner som är mer flexibla; genom att minska detaljeringsgraden och villkoren ökar man
möjligheten att utnyttja byggnader på olika sätt.
55. Nära havet vill vi bo - undersök möjligheten för område för husbåtar och flytande bostäder
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INTEGRATION
Bakom varje siffra i statistiken om integration och
utanförskap finns en människa med förmågor och
drömmar. Vi måste bli bättre på att ta tillvara
potentialen hos varje stenungsundare. Politikens
uppgift är att möjliggöra för alla som bor i
Stenungsund att förverkliga sina drömmar och vara
med att bidra utifrån sina förutsättningar. Oavsett
om du har bott här hela ditt liv eller flyttade hit
nyss.

kunna köpa en bostad är en stor och viktig del i
integrationsprocessen.

Att arbeta med höga förväntningar och tydliga
krav är en viktig utgångspunkt i vår politik. Det
ger goda förutsättningar för alla att på allvar
bli en del av samhällsgemenskapen, kunna få
sitt första jobb eller komma i utbildning, bli
självförsörjande och oberoende.

Alla som bor i Stenungsund ska kunna leva i den
frihet de har laglig rätt till. Sverige är ett av
världens mest jämställda länder. Värderingen att
varje människa ska ha frihet att råda över sitt eget
liv och forma sin framtid har varit viktig i den
jämställdhetskamp som förts här i decennier. Det
är allvarligt när jämställdheten och friheten hotas
av fundamentalistiska och traditionalistiska krafter.
Kunskap om och aktivt arbete för att motverka
hederskulturens förtryckande uttryck behövs för
att förändra och förbättra för de som idag lever
under dessa villkor.

För Moderaterna är det viktigt att alla får
förutsättningar och kunskap att så långt som
möjligt klara sig på egen hand och bidra till vårt
gemensamma samhälle. Staten betalar ut
etableringsersättning under två år och det är också
under den tiden kommunerna ofta tar ansvar för
nyanländas boende, men målet måste vara att så
småningom hitta ett boende på egen hand. Att få
lära sig om bostadsmarknaden, själv vara aktiv i sitt
sökande och ta ansvar för att kunna få hyra eller

Vi vill att alla barn ska få möjlighet att lyckas i
skolan och forma sin framtid, och att alla i Sverige
ska ha kunskaper i svenska språket, värderingar
och levnadssätt. Är man född i Sverige ska man
inte behöva läsa svenska som andraspråk, det
borde vara självklart men är tyvärr inte det.

Civilsamhället har en viktig roll och mer behöver
göras för att aktivt öka möjligheterna för att
människor med olika språk, kulturer och
bakgrunder att lära känna varandra.

VÅRA FÖRSLAG
56. Vi tror att den första tiden i Sverige och Stenungsund är avgörande och vill se ett aktivare arbete med
människor under etableringstiden och en Stenungsunds-anpassad obligatorisk samhällsutbildning.
57. Arbeta förebyggande och aktivt mot alla former av hedersförtryck.
58. Extra svenskundervisning för elever som behöver det för att de inte har svenska som modersmål.
59. Inför tillfälliga etableringsboendekontrakt som inte automatiskt övergår till förstahandskontrakt.
60. Informera om det fria skolvalet på fler språk.
61. Försök med värdfamiljer som kan fungera som lots in i de svenska levnadssätten och tex ”Låna en
språkvän” på biblioteket ska genomföras
62. Tydliga krav på både närvaro och progression för alla som deltar i SFI-undervisning.
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HÄLSA, KULTUR OCH FÖRENINGSLIV
Att öppna upp och tillgängliggöra Kulturhuset
Fregatten ännu mer för stenungsundsborna är
viktigt. Genom att låta kulturen till större del
finansiera sig själv ställs högre krav på att erbjuda
kulturupplevelser som människor finner
intressanta och är villiga att betala för. På detta
sätt styr efterfrågan utbudet och besökarna ges ett
större inflytande över kulturen och dess innehåll.
Det vi äger gemensamt ska ha generösa öppettider
så att kommuninvånare som jobbar har goda
möjligheter att besöka dom. Att ha ”lätt-öppet”,
med lite färre personal och begränsad service, bör
prövas för att om det faller väl ut, utvecklas.

Alla kommuninvånare ska
kunna leva ett aktivt liv och ha
inflytande över sin vardag.
Under pandemin återupptäckte många friluftslivet
och fler vill vara och göra saker utomhus, både i
och utanför centrum. Vi vill stimulera och
uppmuntra rörelse och friluftsliv och se över varje
kommundel för att undersöka vilka behov och

insatser som är aktuella för att utveckla och
stimulera rekreation och rörelse.
Intresset för att semestra på hemmaplan har ökat
vi vill fortsätta underlätta för både de som bor och
de som besöker oss att upptäckta och utforska vår
vackra kommun.
Vi vill se mer kultur i vardagen och att fler
involveras i att skapa och utveckla Stenungsund.
Att medborgare bjuds in i arbetet med tex
utsmyckning och att ställa i ordning mötesplatser
ökar stolthet och engagemang för kommunen.
Idrottsföreningarna i Stenungsund bidrar med
både meningsfull fritid och folkhälsa och gör
kommunen attraktiv och roligare att bo i.
Kommunen tar ett stort ansvar och vi kommer
fortsätta det arbetet, men även underlätta för
privata aktörer att investera.
Vi vill tillsammans med föreningar och markägare
utveckla leder i hela kommunen. För både
vandring, cykel och ridning.

VÅRA FÖRSLAG
63. Kommunens kulturorganisation ska ha ett tydligt uppdrag att öka barn och ungas kulturupplevelser,
både i skola och samhälle.
64. Gör en inventering i varje kommundel för att undersöka vilka insatser som behövs för att utveckla
människors möjligheter för rekreation och rörelse.
65. Underlätta friluftsliv med tydlig information. Både ute i fria luften, kommunens hemsida och sociala
medier.
66. Generösa öppettider som är anpassade till kommuninvånarnas behov genom tex utökade ”lätt-öppet”.
67. Tydligt uppdrag till Södra Bohuslän Turism att synliggöra och marknadsföra kommunens offentliga
platser för möten, rekreation, lek och bad.
68. Välkomna och uppmuntra privata initiativ på kommunal mark.
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KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE
Medarbetarna är vår viktigaste resurs och deras
sätt att möta varje människa är avgörande för hur
vi som kommun kommer lyckas.

För att vara en attraktiv arbetsgivare som
lockar och behåller kompetent och
engagerad personal ska vi erbjuda
konkurrenskraftiga löner, gott ledarskap
och främja en kultur som uppmuntrar
initiativ och innovation från
medarbetarna, motverkar rädsla för att
göra fel och som skapar
utvecklingsmöjligheter för alla
medarbetare.
Moderaterna vill också att Stenungsund ska bli
ännu bättre på att ta tillvara erfaren personal. Vi
vill utveckla koncept som tex 80/90/100, som
innebär att man kan arbeta 80 %, med 90 % av
heltidslönen och 100% tjänstepension för ett
hållbart arbetsliv för äldre. Det är bra för både

stenungsunds verksamheter och för personalen. På
sikt vill vi även att medarbetare ska ha möjlighet
att arbeta kvar till 70 års ålder, under förutsättning
att både arbetsgivare och arbetstagare är överens.
Genom att utveckla kompletterande tjänster inom
de verksamheter där det idag råder
kompetensbrist kan kommunen öka kvaliteten för
medborgarna, erbjuda arbetstillfällen för
människor som vill omskola sig och avlasta
personalen.
Moderaterna vill utveckla arbetet med friskvård
och förebyggande hälsoarbete och undersöka
möjligheten och intresset för träning på arbetstid
för vård- och omsorgsyrken.
Att alla anställda, och förtroendevalda, ansvarar
för både det egna arbetet och helheten ska vara en
självklarhet och vi vill öka kunskapen om och
stoltheten över kommunens olika verksamheter
genom aktiviteter där politiker, chefer och
anställda möts.

VÅRA FÖRSLAG
69. Stenungsunds kommun ska ha konkurrenskraftiga löner.
70. Uppmuntrar innovation och initiativ från medarbetare.
71. Att medarbetare i Stenungsund ska ha möjlighet att arbeta kvar till 70 års ålder om båda parter är
överens.
72. Kompetensbristen är en av välfärdssamhällets största utmaningar. Vi vill utveckla arbetet med
avlastning genom kompletterande tjänster.
73. Stärkt arbetslinje där kommunen också tar ansvar för att tillhandahålla traineetjänster och
praktikplatser för de som står långt från arbetsmarknaden eller behöver en första rad på sitt CV.
74. Utveckla och utöka arbetet med friskvård och träning på arbetstid.
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FÖRSKOLA OCH BARNOMSORG
För barnen ska förskolan vara lustfylld och
stimulerande. Den ska präglas av att omsorg,
utveckling och att lärande bildar en helhet. Det är
en viktig tid i barnens utveckling och förbereder
inför grundskolan, samtidigt som den stödjer
vårdnadshavarnas möjlighet att arbeta och försörja
sin familj.

Eftersom alla barn utvecklas olika och har olika
förutsättningar, måste vi se flexibelt på
bemanningsfrågor och gruppstorlekar. Vårt mål är
att 100 % av barnen ska vistas i en trygg,
utvecklande och säker pedagogisk miljö. Det
innebär att vi kan ha en lite större eller mindre
gruppstorlek ibland.

Det är under de första åren
som grunden för språket läggs.
Det är avgörande för hur man
klarar resten av skolan och på
sikt arbetslivet. Alla barn i
Stenungsund ska erbjudas goda
möjligheter att lära sig prata
svenska, oavsett om det är
modersmål eller inte.

Strategin som innebär att kommunens förskolor är
organiserade i större enheter ger goda
förutsättningar för en bra verksamhet och god
ekonomi. Vi ser gärna att mindre förskolor
ombildas till fristående förskolor. Det har varit
positivt för både barn, vårdnadshavare och
kommun att vi i Stenungsund har en stor valfrihet
här.

VÅRA FÖRSLAG
75. Målet med förskolan är att alla barn efter avslutad förskola ska vara väl förberedda och redo att
börja i en förskoleklass. Därför vill vi att förskolan ska omfattas av mätbara kunskapsmål.
76. Vi vill att vårdnadshav som är arbetslösa eller får försörjningsstöd har utökad rätt till förskola så att de
kan delta i aktiviteter motsvarande heltid.
77. Språket är nyckeln och vi vill att alla barn i Stenungsund får möjligheten att lära sig bra svenska innan
de börjar grundskolan. Obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända kan vara ett sätt.
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TURISM OCH BESÖKSNÄRING
Stenungsund har ett bra läge i Bohuslän. Det märks
på många sätt men kanske särskilt ur ett
båtlivsperspektiv. Moderaterna vill utveckla
Stenungsund centrums outnyttjad potential för
sjöturism och som gästhamn. Genom att
kontraktera hamnen till en privat aktör med ett
tydligt utvecklingsavtal ser vi att centrum och
hamnen skulle kunna vara en levande del av
Stenungsund året runt. Vi vill välkomna och
underlätta för privata initiativ som stärker
Stenungsund som turistmål.
Det finns mycket att upptäcka och göra i
Stenungsunds kommun och vi vill att fler hittar hit
och stannar hos oss längre. Kommunen har ingen
egen turistorganisation utan är delägare i det
lokala bolaget Södra Bohuslän Turism.
Moderaterna vill att Stenungsund utvecklar det
arbetet och höjer den egna ambitionsnivån. Det
som är roligt och värdefullt för oss som bor här kan
också vara det som uppskattas av de som besöker
oss ibland, men då måste vi bli bättre på att
marknadsföra det.
Utveckla sjöturism genom att göra både hamn och
gästhamn mer attraktiva och mer tillgänglig.

Tillsammans med föreningar och
markägare ska vi möjliggöra och utveckla
leder i hela kommunen. För både
vandring, cykling och ridning. Outdoor
turismen växer och vi har alla
förutsättningar att erbjuda både
kommuninvånare och besökare
upplevelser året om.
Det finns ett stort värde att privata aktörer
och föreningar arrangerar ett pärlband av
både stora och små evenemang året om.
Konserter, sportevenemang, quiz och
utställningar med mera är uppskattat av
stenungsundsborna och lockar besökare till
vår kommun. Moderaterna vill underlätta och
uppmuntra flera initiativ genom att tex upplåta
mark, anpassa de kommunala fastigheterna så att
de går att hyra ut och hjälpa till med
tillståndsansökningar.
Det ska vara lätt att vara företagare och att
utveckla sin verksamhet eller gård med
affärsmöjligheter. Självklart ska det även vara
tillåtet med gårdsförsäljning av produkter och även
hantverksproducerade öl eller vin.

VÅRA FÖRSLAG
78. Utveckla outdoorturismen mer fler leder för vandring, cykling och ridning.
79. Rusta upp och muddra hamnen och utveckla gästhamnen så att det blir attraktivt att besöka för både
boende och gäster. Möjliggör för bättre service, caféer och restauranger .
80. Underlätta för de arrangörer som vill vara med och se till att det händer roliga och spännande events i
kommunen.
81. Möjliggör fler lagliga och attraktiva ställplatser för husbilar i kommunen.
82. Jobba i nära samarbete med fastighetsägarna för en levande och blomstrande stadskärna i
Stenungsunds centrum, för ett varierat utbud av service, upplevelser och aktiviteter även efter
kontorstid.
83. Undersök möjligheten att anordna fler badplatser och iordningställ fler kommunala badplatser för
vinterbad.
84. Iordningsställ grillplatser och utflyktsplatser för fler spontana möten mellan människor.
85. Tillåt gårdsförsäljning av alkohol.
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OMSORG OCH OMVÅRDNAD
Barn har rätt till en trygg uppväxt. De ska inte
behöva uppleva våld, droger, psykisk ohälsa eller
hemlöshet. När den egna familjens resurser brister
är det kommunens uppgift att ställa sig på barnens
sida och vara deras hjälp till ett bra liv. Det kan ske
genom att stötta föräldrarna i deras föräldraroll,
eller genom att hjälpa dem till en drogfri tillvaro.
Här spelar förutom socialtjänsten även
familjecentralen Hasselkärnan en viktig roll.
Bemanningsutmaningen kvarstår som en av
välfärdssamhällets största utmaningar. Det är få
som söker till gymnasieutbildningarna och det
kommer vara viktigt att arbetsgivarna erbjuder
både utbildning och kontinuerlig fortbildning ör
den egna personalen. Äldreomsorgslyftet har varit
både uppskattat och värdefullt och Stenungsund
behöver profilera sig i detta för att locka nya
medarbetare. Vi vill också säkerställa kompetensen
i det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa och
depression.

Behovet av fler omsorgsplatser inom
funktionshinder, äldreomsorg, och
psykiatri kommer att öka. Planering och
omprioriteringar kommer behöva göras
och det är viktigt att arbeta med
förändringsperspektiv och våga ställa om

verksamheter utifrån där behovet är som
störst.
Vi vill fortsätta arbetet med förenklad
biståndsbedömning, utveckla och stärka
möjligheter till valfrihet inom äldreomsorgen samt
fortsätta utveckla och möjliggöra digitala tjänster.
För äldre som bor på särskilt boende ska fokus
även fortsatt vara att stärka de äldres förmågor
och möjligheter.
Måltider ska skapa livskvalitet, glädje och
möjligheter till trevlig gemenskap varje dag. Idag
erbjuds våra äldre bra mat om de bor på ett särskilt
boende. När det gäller maten som tillhandahålls
inom ramen för hemtjänst i de äldres eget boende,
vill vi titta vidare på hur vi kan förbättra den.
När äldre behöver hjälp med vård och omsorg
innebär det att ansvaret delas mellan kommun och
region. Det får aldrig bli ett problem för den
enskilde. Ingen får hamna mellan stolarna. Många
anhöriga gör fantastiska insatser i att vårda. Vi vill
att stödet till dom utvecklas genom att underlätta
och möjliggöra anhöriga att på ett värdigt sätt ge
omsorg så länge denne kan och önskar, men också
till en övergång till ökad omsorg eller hel omsorg
så att det kan ske på ett för alla parter informerat
och professionellt sätt.

VÅRA FÖRSLAG
86. Fortsatt satsa på utbildning och uppföljning för familjehem.
87. Utveckla anhörigstödet.
88. Profilera Stenungsund för att attrahera omsorgspersonal genom konkurrenskraftiga löner,
kontinuerlig kompetensutveckling och stor delaktighet.
89. Arbeta för att tillse att vi har tillräckligt med platser, med god boendekvalitet, utifrån behovet på olika
typer av boenden till exempel trygghetsboenden.
90. Det ska vara gött att leva. En aptitlig och näringsriktig matservering under trivsamma former ska gå
före andra kostinriktade mål.
91. Att äldre med behov av serviceinsatser ska informeras om det utbud som finns av privata RUT-tjänster
92. Utveckla samarbetet med volontärer i omsorgen.
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STÖD NÄR DEN EGNA KRAFTEN INTE RÄCKER TILL
Kommunen har ett stort ansvar som omfattar allt
från att bekämpa sociala problem och utanförskap
till att ge människor med funktionsnedsättning en
trygg tillvaro. Vi i Moderaterna tror på människors
inneboende kraft men vi vet också att människor
har olika förutsättningar och att många i något
skede i livet hamnar i ett läge där man behöver
stöd och hjälp från det offentliga. Våra sociala
skyddsnät finns till för att hjälpa de med störst
hjälpbehov och de som hamnat snett.
Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som är
till för den som hamnat i tillfälliga svårigheter med
att klara den egna försörjningen och är tänkt att
fungera som ett sista skyddsnät. Moderaterna vill
att kraven på motprestation är tydliga och att alla
aktiviteter som genomför har egen försörjning som
mål.
Vi vill att alla ska ha en trygg och god uppväxt och
arbeta för att minska den psykisk ohälsan bland
barn och unga i Stenungsund. Det handlar om att
elevhälsoteamet har bra förutsättningar för
förebyggande arbete, men också att de är skickliga
på att upptäcka psykisk ohälsa som behöver någon
form av behandling. Det är viktigt att insatserna för
att minska mobbning och skapa trygga skolmiljöer
förstärks och att det finns goda samarbeten i
lärarlagen så att inte onödig stress skapas när alla
inlämningar och prov ska ske samtidigt.
Familjen har viktig roll i människors uppväxt och
liv, för att stärka familjer redan i ett tidigt stadium
när barnen är små vill vi utveckla det uppsökande
arbetet för Stenungsunds familjecentral
Hasselkärnan. För de flesta barn är det bästa att få
växa upp med sina döräldrar. Men om det inte går
så ska kommunen erbjuda en trygg uppväxt i en

annan miljö. För att kunna göra detta är det viktigt
att de socialsekreterare som arbetar med barn har
bra utbildning men också att det finns bra
möjligheter att placera barn med behov.
Stenungsund behöver fortsätta det värdefulla och
viktiga arbetet att rekrytera och utbilda
familjehem.
Att människor med någon form av
funktionsnedsättning har möjlighet till meningsfull
sysselsättning och hög livskvalitet är en viktigt. LSSverksamhet är i allra högsta grad en del av
välfärdens kärnuppdrag. Vi ser gärna fler alternativ
och utökade samarbeten med företag och
föreningar.

Moderaterna vill se ett utökat
förebyggande arbete mot missbruk,
framför allt bland unga. Drogmissbruk
genererar både livsfara för den som
drabbas och kriminalitet. Skolan är en
viktig plats för att nå ut med information
om risker och var hjälp finns att få om
man själv eller någon i ens närhet riskerar
att hamna i ett missbruk. Vi vill också att
skolorna ökar sin användning av drogtest
på elever som misstänks missbruka
droger.
Stenungsund ska också ha resurser och möjligheter
för att hjälpa människor ur missbruk. Det kräver
god samverkan med beroendevården i Västra
Götaland och verksamheter av hög kvalitet i
kommunen. För många som lider av missbruk finns
ofta även olika typer av psykiatriska problem. För
de personer med denna typ av problematik som
får försörjningsstöd ska sysselsättningen vara ett
krav.

VÅRA FÖRSLAG
93. Utöka det uppsökande arbetet för familjecentralen Hasselkärnan så att de familjer med störst behov
av stöd kan få det.
94. Stärka kommunens arbete med att hjälpa människor ut ur missbruk.
95. Det behövs fler LSS-boenden i kommunen och dessa behöver komma in tidigt i planeringen av nya
bostadsområden
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DIGITALISERING
Nu börjar både AI och 5G bli tillgängligt,
användarvänligt, rimligt i prisnivå och
möjligheterna är enorma. Vi vill att kommunen
vidareutvecklar digitaliseringsarbetet och
presenterar förslag på vägar framåt för att ta
tillvara möjligheten att knyta ihop kommunens
invånare, företag, fastighetsägare och investerare.
Målet är att kommunen kan fortsätta sin
digitaliseringsresa med ny välfärdsteknologi,
automatisering och digital transformation.

Det ska vara möjligt för så många som
möjligt i Stenungsunds kommun att
använda digitala lösningar.

Stenungsund ska vara en föregångskommun när
det gäller att arbeta med säkra, effektiva och
moderna IT-lösningar
Vi kan inte lösa framtidens utmaningar med
dagens sätt att arbeta. Kommuner och regioner var
redan innan pandemin i början av en period med
stora krav på omställning. Utmaningen är välkänd;
Det ökade trycket från demografin innebär att vi
blir fler äldre och fler yngre men andelen
arbetande ökar inte lika mycket. Det handlar om
att hitta nya lösningar och utnyttja potentialen och
stödet i ny teknik, exempelvis genom digitalisering.
Det kan ge nya metoder och verktyg i våra
medarbetares ofta utmanande vardag, där deras
arbete är avgörande för vår kommun.

VÅRA FÖRSLAG
96. Digitala hjälpmedel som underlättar arbetet och höjer kvaliteten i verksamheterna ska prioriteras i
budget.
97. Det ska vara lätt att få tillgång till wifi på kommunens boenden för både boende och deras gäster.
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EKONOMI
Moderaterna prioriterar ordning och reda i
kommunens ekonomi. Vi behöver ett ekonomiskt
överskott för att kunna investera i välfärd och
infrastruktur utan att skuldsätta framtida
generationer mer än nödvändigt. God ekonomi är
en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda
välfärdstjänster till den som har behov av dem.

I Moderaternas Stenungsund är
den kommunala förvaltningen
resultatinriktad och
kundfokuserad. Kommunen
finns till för medborgarna.
Vi kommer alltid att verka för att varje skattekrona
används så effektivt som möjligt. Att bli mer
effektiv är inte att införa besparingar utan snarare
att utvecklas och bli bättre för att leverera samma
eller bättre service utan onödiga kostnadsökningar.
Det är inget självändamål att ha hög
kommunalskatt och efter Stenungsunds kommuns
finansiella återhämtning är det nu hög tid för att
verka för en så låg skatt som möjligt, utan att göra
avkall på kvalitet i välfärden. Skattekronor är
resultatet av andras arbete och uppoffringar och vi
vill att de som jobbar ska få behålla mer pengar i
plånboken. Moderaterna tycker att du har rätt att
få behålla mer av din lön. Vi vill ge

stenungsundsborna ökad frihet att själva få
bestämma vad de vill använda sina pengar till.
Det har visat sig vara svårt för externa aktörer att
komma in på den kommunala arenan och trots att
stort intresse verkar finnas, når inte de alternativ
som kanske kan vara intressanta fram till politiken.
Enligt lagen får all verksamhet i kommunen
utmanas med undantag av myndighetsutövning,
strategiska ledningsfunktioner och vad som enligt
lag eller förordning måste utföras av kommunens
egna medarbetare. Moderaterna vill få till stånd en
långsiktig förändring och vill att Stenungsunds
kommun inför utmaningsrätt. Syftet med
utmaningsrätten är att pröva om verksamheter
som bedrivs av kommunen drivs på bästa sätt,
både gällande kvalitet och kostnad. Målet är ökad
mångfald, kvalitet och effektivitet.
För att kunna fatta välinformerade beslut i frågor
gällande vår välfärd och skatternas storlek,
behöver alla människor ha en klar och tydlig bild av
skatternas omfattning. Först då kan varje människa
väga nyttan av ersättningar, subventioner och
förmåner mot vad det kostar den enskilde och
samhället i stort. Moderaterna vill inte att
arbetsgivaravgifterna ska vara en dold skatt i
Stenungsund utan öppet redovisas för alla
anställda och arvoderade.

VÅRA FÖRSLAG
98. Sänk skatten till minst GR-genomsnittet vilket motsvarar 40 öre
99. Överskottsmål på minst 2% för en långsiktig ekonomiskt hållbar utveckling.
100. Öka kunskapen hos kommunens anställda genom att redovisa arbetsgivaravgiften på
lönespecifikationen.
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