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Varför är det så viktigt att jag röstar på Socialdemokraterna?
”Vi vill att Sverige ska vara tryggt i en ny tid. Sverige ska vara ett ledande välfärdsland i världen.
Därför vill vi fortsätta med stora satsningar på mer personal i välfärden och polisen, på
barnfamiljer och pensionärer. För oss går det före sänkta skatter. Kampen mot brottsligheten ska
vara kompromisslös.
Nu är svensk ekonomi stark, vi har fått fart på jobben och har en ny migrationspolitik. Men vi
har länge tagit för lätt på integrationsproblemen. Nu måste nyanlända in i arbete. Vårt mål är ett
Sverige där alla jobbar och bidrar, oavsett vem man är. Och man ska kunna leva på sin lön.
Hela Sverige behöver kraftsamla kring dagens stora samhällsproblem med en välfärd som inte
levererar och en växande otrygghet. Trygghet skapar framtidstro och sammanhållning. Om vi
håller ihop är förändring möjlig. Vi ska framåt tillsammans.
”Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas.”

Stefan Löfven, partiordförande

3

Socialdemokraternas kongress 2017 – ”Trygghet i en ny tid”
Sveriges fantastiska utveckling bygger på att vi steg för steg blivit lite friare, lite jämlikare och lite rikare
samhälle. Sverige har hög tillväxt och den högsta sysselsättningen i Europa. Efter att den Socialdemokratiska
regeringen tillträdde går 150 000 fler till jobbet. Den ekonomiska utvecklingen ska inte innebära
skattesänkningar för de rika eller nedmontering av vår gemensamma välfärd, den ska gynna alla i Sverige.
Därför utvecklar vi den svenska modellen genom att satsa på arbete, välfärd och skolan.
Jobb och tillväxt för framtidstro
Vi har som mål att nå EU:s lägsta arbetslöshet. Vi anser att fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten är
betydelsefullt eftersom det är en viktig faktor för att öka jämlikheten. Samtidigt som det är viktigt med bra
arbetsvillkor och kollektivavtalsenliga löner. Det ska vara goda förutsättningar för svensk industri och våra
svenska företag. Utbildning och bättre matchning är centralt för att lediga jobb kan tillsättas snabbare och det
är vitalt att nyanländas väg in i arbete ska kortas. De arbetsrelaterade sjukskrivningarna ska förebyggas genom
mer resurser till arbetsmiljöarbete, arbetslivsforskning och tidiga rehabiliterande insatser.
Sammanhållning för ökad trygghet
Vi måste tillsammans minska klyftorna, bryta segregationen och bekämpa brottsligheten. Det måste vara
kortare väg till jobb, trygg tillgång till välfärden och mer resurser till skolor med tuffast förutsättningar. Vi vill
bland annat se ännu kraftfullare insatser mot mäns våld mot kvinnor. Ytterligare förstärkning för att stoppa
rekrytering till kriminella gäng och skärpta straff för vapenbrott och grova våldsbrott. Vi vill bygga ut
Polishögskolan och ha målsättningen att anställa 10 000 fler poliser till år 2024.
Kunskap gör Sverige starkare
Kunskap är vägen till frihet. Alla elever ska ha skickliga lärare och arbetsro i klassrummen. Lärarna har en
viktig roll i elevernas lärande och för en jämlik skola. Därför måste vi lyfta lärarna och åtgärda lärarbristen
genom fler karriärmöjligheter och fler platser på lärarutbildningen. Syftet med svensk skola ska inte vara vinst.
Vinst ska inte kunna skapas genom att välja elever, minska lärartätheten eller ha en hög andel obehöriga
lärare. Vinstjakten ska stoppas. Segregationen måste brytas och resurserna fördelas rättvist. Så kan Sverige få
en jämlik skola med världsledande kunskapsresultat.
En välfärd som går att lita på
Kvaliteten i välfärden ska öka genom nära vård och minska köerna i sjukvården. Snabbare hjälp ska kunna ges
med ny teknik och digitala lösningar. En jämlik elevhälsa ska prioriteras och stärkas. Pensionärernas ekonomi
ska förbättras genom att höja pensionerna för alla. Orättfärdiga skatteklyftan mellan pensionärer och
yrkesverksamma ska avskaffas. Starkt stöd ska ges till personer med funktionsvariationer. Den personliga
assistansen och assistansersättning ska vara av hög kvalité. Så kan vi få en välfärd som finns för alla
medborgare. Dagens tandvårdssystem behöver utredas för att närma sig hälso- och sjukvårdens system i syfte
att gynna en regelbunden och förebyggande tandvård. Steg ska tas under nästa mandatperiod för en mer
jämlik tandvård där tandhälsa inte är en klassfråga.
Världens första fossilfria land
Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, och verka för ett genomförande av klimatavtalet från
Paris och de globala hållbarhetsmålen. Sverige ska skapa de gröna jobben genom att stimulera innovationer
för fossilfria varor, material och drivmedel från de gröna näringarna. Sverige ska fortsätta bygga ut förnybar
energi och satsa på öka antal elbilar. Socialdemokraterna ska stå upp för en fortsatt energieffektivisering och
minska mängden skadliga kemikalier i vår mat och vår miljö. Så säkrar vi en framtid för kommande
generationer.
Samarbete för gemensam säkerhet
Sverige ska utveckla den feministiska utrikespolitiken. I en orolig tid ska Sverige verka för ett starkare FN och
ett handlingskraftigt EU. Vi ska vara pådrivande för att värna asylrätten och ett flyktingmottagande där fler
länder tar sitt ansvar. Vi ska vara en stark röst för fattigdomsbekämpning, handel och fred. På det sättet kan
vi lösa de globala utmaningarna.

4

Socialdemokraterna i Trollhättan fortsätter bygga ett hållbart samhälle
De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga
rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett
varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerande och odelbara och
balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den
miljömässiga.
De globala utmaningar är också lokala och där städerna har en nyckelroll i arbetet med att uppnå målen.
Självklart ska vi Socialdemokrater i Trollhättan ta vårt ansvar och än mer intensifiera vårt arbete mot en
hållbar stad.
Ekonomisk hållbarhet
Att ha ordning på ekonomin är en förutsättning för att kunna bygga en robust välfärd. Genom god
tillväxt kan vi få en trygg kommun där vård, skola och omsorg ska prioriteras. Därför ska 1% av
nettobudgeten utgöra överskott varje år.
Målsättningen för Socialdemokraterna i Trollhättan är oförändrad kommunalskatt under mandatperioden
men de ökade kraven på vår gemensamma välfärd kan innebära en omprövning av ställningstagandet. Vi
ska också ha låga taxor och avgifter i de kommunala verksamheterna.
Våra kommunala bolag ska vi använda till medborgarnas bästa vad gäller bostäder, energi och olika
näringars utveckling. Vi lovar att inga helägda kommunala bolag ska säljas under mandatperioden.
Social hållbarhet
Barnen är vår framtid och för oss Socialdemokrater är det en självklarhet att Trollhättan ska vara ett
tryggt, rättvist och solidariskt samhälle att växa upp i. Grunden för god hälsa och välbefinnande läggs
under uppväxtåren, där en trygg hemmiljö och familjesituation spelar en mycket viktig roll. Barn och
unga är beroende av skydd, omsorg och tillitsfulla relationer med vuxna
FN:s Barnkonvention säger att barn och ungas rättigheter ska tillgodoses oavsett uppväxtvillkor och
individuella förutsättningar och detta ser vi som en viktig utgångspunkt inom alla politikerområden. När
barn och ungas röster och tankar aktivt tas del av och genom att se varje beslut som ska tas ur ett barn
och ungdomsperspektiv gör vi denna konvention till en ledstjärna i vårt politiska arbete. Ett samhälle
som bygger på social hållbarhet kräver likvärdiga förutsättningar för utbildning, sysselsättning och en
god ekonomisk situation, där människor kan känna sig delaktiga och betydelsefulla för Trollhättans och
dess framtid.
Alla ska ha möjlighet att bo bra, känna gemenskap och tillit till andra. Trollhättan är och ska fortsätta vara
ett samhälle där invånare ska ges förutsättningar för att uppleva trygghet och ges möjlighet till en god
hälsa. Ett socialt hållbart samhälle har ett inkluderande förhållningssätt där samhällets institutioner
anpassar sig till invånarnas behov och förutsättningar så att marginalisering och diskriminering
motverkas. Därför är ökat arbetsdeltagande, god utbildning, jämlika och jämställda livsvillkor samt trygga
och goda uppväxtvillkor viktiga utgångspunkter i vår politik. En god folkhälsa är en förutsättning för ett
jämställt samhälle. Forskning visar idag på stora skillnader i både hälsa, ohälsa och livslängd mellan olika
samhällsklasser.
När vi som politiker kan se att ekonomiska satsningar och sociala insatser som viktiga och nödvändiga
investeringar kan vi kalla vår politik för socialt hållbart. Målet för vår politik kan aldrig vara något annat
än en vision om ett Trollhättan där god hälsa omfattar alla invånare och för att nå dit behöver vi
investera i människans hela livsperspektiv.
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Ekologisk hållbarhet
Att skapa ett ekologiskt och hållbart Trollhättan är ett arbete som aldrig får stanna upp, där nya idéer,
innovationer och forskning skapar jobb och ett bättre ekologiskt fotavtryck på vår jord.
Miljöarbetet ska ske i nära samverkan med näringslivet, organisationer och enskilda medborgare.
Trollhättan ska vara en av de ledande miljökommunerna i Sverige. Målsättningen är att år 2020 ska inga
fossila bränslen användas i Trollhättan stad inom värme och transportsektorn.
De utmaningar vi står inför med klimatförändringar och miljöhot måste tas på största allvar. Vi måste
förbereda oss genom att skaffa bra kunskaper. Ambitionen ska vara att andelen ekologiskt odlade,
rättvisemärkta och/eller så långt som möjligt närproducerade livsmedel som serveras i kommunens
verksamheter ska öka. Både i nutid och i framtiden ska vi vara en stad som värnar om miljön.
Trygg i Trollhättan
Brottsligheten och otryggheten ska bekämpas med alla medel. Människor i Trollhättan ska känna sig
trygga och därför anser vi Socialdemokrater att det är viktigt att jobba med både ”hårda” och ”mjuka”
trygghetsfrågor. Samtidigt är det viktigt att jobba med insatser som gör skillnad idag men också
långsiktiga insatser. Det är när tron på framtiden går förlorad som kriminaliteten blir ett alternativ. Vi ska
bekämpa brotten, men också brottens orsaker. Kommunen ska ha ett bra samarbete med polisen,
väktare, trygghetsvandrare och andra aktörer i samhället för att motverka kriminaliteten och säkerställa
tryggheten i Trollhättan.
Samtidigt som vi jobbar med de ”hårda” frågorna genom ett bra samarbete med dessa aktörer måste vi
jobba långsiktigt för att även bekämpa brottens orsaker. Det effektivaste sättet att hindra unga människor
som leds in i kriminalitetens bana är genom att erbjuda något som är bättre som till exempel: bra skola,
bra kultur och fritids utbud, ett första jobb och möjligheten att flytta hemifrån. För att motverka känslan
av otrygghet är det viktigt att kommunen jobbar med stadsplanering, såsom exempelvis belysning i
miljöer där medborgarna känner sig otrygga.
Jämlikhet
Vi Socialdemokrater i Trollhättan anser att alla människors lika värde och jämställda förutsättningar är en
självklarhet. Därför arbetar vi aktivt mot all form av diskriminering kopplat till etnicitet, religion eller
annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder och könsöverskridande
identitet eller utryck. Jämlikhet ska vara en central del i all verksamhet i Trollhättan och den politik som
vi bedriver. Allt för många människor med funktionsnedsättning har inte möjlighet att delta på lika
villkor i flera av samhällets områden.
Alla människor ska bemötas med hög integritet, värdighet och respekt. Arbete är en viktig del i
människors liv, bland annat för att det skapar en social samhörighet. Därför är det viktigt att människor
med funktionsnedsättning ska få det stöd som hen behöver för att komma in på arbetsmarknaden.
Barnfattigdom är en annan viktig utmaning som vi måste bekämpa i Trollhättan. Därför är det viktigt att
vi bekämpar sociala och ekonomiska skillnader och driver en politik som gynnar alla barn. Vi
Socialdemokrater vill skapa ett samhälle där alla behövs och kan delta.
Jämställdhet
Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män som ska ha samma möjligheter att forma
samhället och sina egna liv. Några områden som berörs är ämnen som makt, inflytande, ekonomi, hälsa,
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utbildning, arbete och rätten till sin egen kropp. Genusbegreppet, som betonar att kvinnor och män inte
formar hela sin identitet själva, utan i relation till det samhälle vi alla är en del av, skall genomsyra vår
politik. Det finns olika förväntningar på flickors och pojkars och kvinnors och mäns beteenden och
uttryck. Först när vi ser och förstår de strukturer som särskiljer och värderar könen olika kan vi bekämpa
dem.
Hedersrelaterat våld ska förebyggas genom fortsatt arbete med metodutveckling, seminarier, utbildning
och nätverksutbyte för att öka förståelsen hos personalen som arbetar med frågan. Trollhättan har blivit
uppmärksammade i sitt arbete med att stärka sitt stöd för våldsutsatta kvinnor. En annan viktig del i
detta arbete är att vi har heltid som norm. Det är något som vi ska fortsätta stå upp för. Alla människor
ska leva det liv som passar dem utan samhällets förväntningar. Socialdemokraterna i Trollhättan ska
fortsätta driva en feministisk politik som leder till frihet.
Integration
Trollhättans arbete med integration och mångfald ska självfallet utgå från alla människors lika värde med
samma rättigheter och skyldigheter. Alla former av rasism, diskriminering och främlingsfientlighet ska
motverkas. Människor som flyr eller flyttat över gränserna i hopp om ett bättre liv och nya möjligheter
ska finna trygghet i Trollhättan. Vi ser den kulturella mångfalden och olikheterna som en styrka. För att
nyanlända ska kunna vara en del av samhället så är det viktigt att vi jobbar vidare med möjligheter att
komma snabbare in på arbetsmarknaden och att barn ska ges goda möjligheter i skolan. Det är viktigt att
vi fortsätter att förbättra kommunens matchningsarbete tillsammans med Arbetsförmedlingen. Det är
även betydelsefullt att utveckla nätverk som ger en plattform för kommunen, nyanlända och näringslivet
att mötas. Kommunen ska fortsätta utveckla möjligheter för att kombinera jobb och svenskundervisning
och således ska vi fortsätta arbeta med olika former, som till exempel instegsjobb. Vi ska se till att vi
erbjuder meningsfulla och givande insatser när det gäller SFI och samhällsorientering.
Skolan har ett centralt uppdrag för att ge nyanlända rätt förutsättningar för ett bättre liv. Därför är det
viktigt att vi ger skolorna rätt resurser. Kommunen ska fortsätta att jobba med språkinlärning för
nyanlända och samtidigt jobba med olika projekt för att ge elever från olika delar av staden möjligheter
att mötas i olika sammanhang under skolåret. Det här hjälper eleverna att skapa nya kontakter och en
ökad förståelse för varandras verkligheter.
Verksamheter inom kultur och fritid är viktiga medverkande krafter för en bättre integration. Vi ska
fortsätta att utveckla verksamheter där nyanlända får möjlighet att delta och ta ett steg in i samhället.
Samtidigt blir det ett bra sätt för att få en ökad kunskap om demokrati och jämställdhet.
Samverkan
Trollhättan vill fortsätta utveckla samverkan med kommunerna i Fyrbodal men också med övriga
kommuner i Västra Götaland. Ett nära samarbete med andra är ett självklart förhållningssätt för att skapa
ett helhetsperspektiv för Trollhättans utveckling. En kommun kan inte göra allt själv. Därför är det
viktigt att vi fortsätter att bygga en god samverkan med andra aktörer såsom statliga myndigheter, Västra
Götalandsregionen, näringsliv och föreningsliv.

Näringsliv och arbete
Vårt mål om 70000 invånare år 2030 kvarstår. Vi ska ha bra förutsättningar för våra stora, medelstora
och små företag i kommunen och vi ska arbeta för att ha en bred och stark arbetsmarknad. Vi ska ha en
bra och aktiv dialog med hela näringslivet.
7

Vi kommer även fortsättningsvis ta vara på de stora möjligheterna som Europaväg 45 och dubbelspåret
till Göteborg gett Trollhätteborna. Det är viktigt att ha en bra dialog även framöver med
grannkommuner, region, regering och riksdag Inte minst för att påverka att hela sträckan av E 45:an blir
färdigbyggd.
Vid nyetableringar har kommunens näringslivsenhet ett stort uppdrag. Speciellt viktig är handeln för både
arbetsmarknaden och kommunens attraktion. De olika handelscentras ska komplettera varandra och
därför ska utvecklingen vara under ordnade former.
Nybyggnationen av Drottningtorget ska ge Trollhätteborna en mötesplats som de kan vara stolta över.
Satsningen på centrum tillsammans med de privata aktörerna ska fortsätta och målsättningen under
mandatperioden är att vi blir utsedda till årets stadskärna. Vi ska ha ett attraktivt centrum där handel,
boende, skolor tillsammans med kultur och nöjen samsas. Det är en stor tillgång för alla. Kommunala
fastigheter med kulturellt värde ska vårdas och inte säljas. Vi vill att Film i Väst ska fortsätta att utvecklas
för det har blivit en del av Trollhättans identitet. Det är även viktigt för vår arbetsmarknad. Samarbetet
mellan N3 och Film i Väst bör utvecklas för att tidigt utveckla och stödja barns och ungas intresse för
filmskapande och rörliga medier. En annan aktör som är av stor betydelse för vår arbetsmarknad är de
verksamheter som ligger under Innovatum AB. Därför måste de även fortsättningsvis få det stöd de
behöver.
Studentstaden Trollhättan
Satsningen på Högskolan Väst i Trollhättan är en nyckel till framgång för kommunen. Under 2014 blev
Trollhättan utsedd till Sveriges attraktivaste studentstad. Högskolan har gett många Trollhättebor
möjlighet till högre utbildning oavsett bakgrund. Detta är vi mycket stolta över. Högskolan har ett
modernt campus som är tillgängligt och är känd för den studiesociala miljön. Vi ska ha ett gott samarbete
med studentkåren som har en lång tradition av inkludering. Vi ska också arbeta för att kopplingen mellan
arbetsmarknaden och högskolan är så bra som möjligt.
Personalpolitik
För att trygga den framtida kompetensförsörjningen är arbetet med arbetsgivarvarumärket ett högt
prioriterat mål. Det är avgörande för att attrahera framtidens anställda och visa på Trollhättan som en bra
och utvecklande arbetsgivare. Stadens anställda ska jobba med stor självständighet och under ansvar samt
känna att de jobbar hos en trygg arbetsgivare med gott ledarskap. På stadens arbetsplatser ska ett bra
arbetsklimat råda. I Trollhättan har anställda rätt till heltid och timanställningar ska fortsätta minskas.
Målsättningen är att minska antalet delade turer.
Vi vill ha ett gott samarbete med de fackliga organisationerna och tillsammans utveckla stadens många
olika verksamheter. Viktigt är att ha en bra och regelbunden kompetensutveckling för alla anställda.
Lönepolitiken ska utgå från gemensamma arbetsvärderingskriterier för den individuella lönesättningen.
Arbetet med arbetsmiljön är prioriterat och då i synnerhet minska sjukskrivningarna hos de anställda.
Jämställda löner mellan könen är en självklar målsättning för oss. Vi vill också utveckla dialogen mellan
anställda och stadens förtroendevalda.

Barnomsorg och Utbildning
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Skolan och förskolan ska ha en hög kvalité och vara en trygghet för alla barn och ungdomar i Trollhättan.
Verksamheten ska vara flexibel och möta varje barn/elev där hen befinner sig i sin utveckling och ha
som mål att utveckla varje barn/elev så långt hen kan nå.
Våra verksamheter ska ha ett tydligt genusperspektiv så att pojkar och flickor inte begränsas av rådande
könsroller i deras utveckling och val. För att åstadkomma de bästa förutsättningarna för utveckling och
lärande krävs trygghet, stimulans, kompetent personal, engagerade föräldrar och samverkan med
samhälle och arbetsliv. Vi vet att alla tjänar på om samhället satsar extra mycket på barn och ungdomar
med större behov. Därför står vi för en resursfördelning som utgår från ett socialt perspektiv.
Förskola
Trollhättan ska ha en förskola som motsvarar barnens behov av trygghet och utveckling. Föräldrarnas
deltagande och personalens pedagogiska kompetens, är viktiga byggstenar för att ge barnen den
omsorgen. Vi ska fortsätta att erbjuda barnomsorg hela dygnet och så långt som möjligt erbjuda
barnomsorg i närmiljön. Vi ska fortsätta utveckla den pedagogiska kvalitén inom förskolan och anpassa
barngrupperna efter barnens behov. Förskolan ska också tydligare sträva efter att vara första länken i det
"livslånga lärandet", där utvecklingen av olika lärmiljöer inom matematik, språk, kultur och
utomhuspedagogik ska fortsätta. En giftfri förskola där både lärmiljö och kost är i framkant för en renare
framtid, för miljön och den enskilde individen.
Skola
Trollhättans grundskolor ska fortsätta den lyckosamma vägen och förbättra skolresultaten ännu mer. Vi
ska inte vara nöjda förrän vi har högsta möjliga behörighet till gymnasiet. Vi fortsätter därför vår
framgångrika läsa, skriva, räkna-satsning för de yngsta eleverna, där fler extralärare, bibliotekarier och
specialpedagoger stärker upp i klassrummet. Detta leder till att fler professioner tillsammans kan ägna
mer tid åt varje elevs utveckling. Våra resurser ska fördelas efter behov.
Socialdemokraterna i Trollhättan kommer fortsätta utveckla studiehandledningen för våra nyanlända
elever och motivera särskilt duktig personal att arbeta på skolor med större behov. Ingen elev ska lämnas
efter! Skolan ska vara inkluderande för alla och därför fortsätter vi vårt lyckosamma och framgångsrika
arbete på vår sluss för nyanlända elever. Vi vill anställa fler kuratorer och socialpedagoger till stöd för att
förbättra elevernas psykiska och fysiska hälsa. Ett särskilt uppdrag har lagts till våra skolor att utveckla
fysiska aktiviteter och lek på raster och före/efter skoldagen. Här har våra fritidshem tillsammans med
idrottsundervisningen en nyckelroll att till exempel organisera rastverksamhet så att alla elever nås.
Kunskapsförbundet Väst
Utbildning är viktigt. Utbildning skapar förutsättningar. Vi lever i ett samhälle där förändringstakten hela
tiden ökar och där människor lever liv där man i allt större utsträckning byter arbete, flyttar eller gör
andra skiften i sina liv.
Kunskapsförbundets Västs uppdrag handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för unga människors
fortsatta resa i livet, men det handlar också om att hjälpa dem som vill förändra sitt liv genom att skaffa
en ny utbildning. Det gemensamma är att det handlar om att förverkliga drömmar så att alla våra elever
kan bli så mycket de kan.
Kunskapsförbundet Väst ska fortsätta att utveckla verksamheten. Kvalitet, attraktivitet och effektivitet
ska fortsatt vara fokusområden. Kunskapsförbundet Väst har också uppdrag, att öka likvärdigheten och
höja kunskapsresultaten.
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Socialdemokraterna vill ge eleverna möjlighet att vara öppna och nyfikna på att lära sig nya saker, berika
sina liv och växa som människor, bortom läroplanen.

Vuxenutbildning
Människor behöver rusta sig för de jobb som växer fram. Yrkesutbildningar på gymnasienivå för vuxna
är en möjlighet för den som är arbetslös eller vill skola om sig till ett nytt yrke i en växande bransch.
Vuxenutbildningen är central för omställning, komplettering och för att uppfylla människors drömmar.
Även folkhögskolan har en viktig roll för att få människor att återfinna lusten att lära och därefter kunna
gå vidare till jobb eller studier. Yrkesvux fungerar som en effektiv brygga till arbete och egen försörjning
Efterfrågan av utbildad arbetskraft kommer att öka inom vård, skola, omsorg, service och handel.
Utbudet av yrkesutbildningar ska vara så brett att det passar för både individers och företagares behov.
Utbildning ger frihet och fler valmöjligheter.
Nya jobb skapas, andra förändras eller försvinner. Det ställer stora krav på förnyelse av kunskap och
färdigheter. Det kräver kraftfulla insatser av vuxenutbildning och folkbildning. Vi socialdemokrater vill
ge alla bättre möjligheter till omställning och livslångt lärande för att undvika arbetslöshet och för att
utvecklas som individ och infria sina livsmål. Arbetslösheten är ett samhällsproblem som endast kan
lösas gemensamt. För det krävs att den arbetslöse har möjlighet att bygga upp det kunnande som
efterfrågas.

Vård och Omsorgerna
Vi Socialdemokrater tror på ett solidariskt samhälle. Ett samhälle som ibland behöver stötta upp när
oförutsedda saker inträffar i livet. Omsorgsnämnden har till ansvar att erbjuda våra kommuninvånare
vård och omsorg, omsorg för funktionsnedsatta, omsorg inom social psykiatri och kommunal hälso- och
sjukvård. Alla våra kommuninvånare skall känna att de får vård när de har behov av det. Vår
gemensamma välfärdsmodell är en del av det som gör Trollhättan fantastiskt. Tillsammans skapar vi
framtidens omsorg.
För oss Socialdemokrater är det viktigt att erbjuda trygghet för våra äldre. Vi ska fortsätta satsa på
träffpunkter vi har i vår stad för att stödja olika sociala och kulturella aktiviteter. Den ”Lilla hjälpen” utan
behovsprövning ska fortsätta att erbjudas gratis till alla över 67 år.
Alla ska ha stort inflytande över planeringen och genomförandet av den egna vården och omsorgen. De
synpunkter som förmedlas från brukare och deras anhöriga ska tas tillvara. Äldreomsorgen i Trollhättan
ska bedrivas i offentlig regi.
Vi lever allt längre i Sverige. Det innebär att behovet av äldreboenden kommer att öka i framtiden. Under
mandatperioden tänker vi utveckla omsorgerna genom att bygga nya boenden. Det trygghetsboende som
byggts på Fridhem har varit fantastiskt och vi tänker fortsätta samarbetet med EIDAR för att se på
möjligheterna att bygga nya.
Hemtjänsten ska utvecklas med målet att brukarna känner sig trygga genom bland annat en större
personalkontinuitet. Vi ska fortsätta höja kompetensen bland vår personal.
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Vi ska hänga med och ta tillvara på utvecklingen kring välfärdsteknik. Därför satsar vi på välfärdsteknik
för att ge större frihet för alla våra brukare i Trollhättan. Detta för att öka individens självbestämmande,
delaktighet och frihet.
Våra mål är att alla människor med funktionsnedsättning ska ha tillgång till boende, dagligverkssamhet,
boendestöd i Trollhättan. Det stöd som erbjuds skall utgå ifrån personens egna behov och önskemål. De
ska vara delaktiga och ha inflytande över planeringen och insatserna. Människans frigörelse är därför ett
viktigt ledord för oss Socialdemokrater.

Arbetsmarknad och Socialtjänst
En av de viktigaste förutsättningarna för egen försörjning är att ha tillgång till arbete eller annan
sysselsättning. Att kunna försörja sig själv och sina familjemedlemmar är också en av
grundförutsättningarna för hälsa. Det handlar inte bara om möjligheten till försörjning utan också om
rätten till arbetsdeltagande utifrån sin förmåga liksom självständighet, självrespekt och att vara
oberoende.
Vi Socialdemokrater är övertygade om att alla vill bidra till vår gemensamma välfärd, därför är det en
uttalad målsättning och självklarhet att arbetsmarknadsåtgärder av olika slag ska leda till arbete. Ett väl
fungerande trygghetssystem är en absolut förutsättning för att människor ska kunna komma tillbaka till
arbetslivet om hen drabbas av sjukdom eller förlorar sitt arbete. Den som behöver ändra sin yrkesbana
ska ges möjlighet till utbildning och praktik.
Nolltolerans mot droger och brott
För att alla invånare ska känna sig trygga ska vi arbeta på bästa möjliga sätt med olika insatser för att
förebygga brott. Ett narkotikafritt Trollhättan är ett självklart mål och det måste vara prioriterat. Vi
kommer att fortsätta samverkan med frivilliga organisationer för att förebygga, minska och förhindra
droganvändning. En god samverkan med polisen är också av största vikt i arbetet med att förhindra
brott. Kommunens vuxna är viktiga i arbetet med att barn och ungdomar under 18 år ska vara drogfria.
Vi vill fortsätta stödja det förbyggande arbetet som sker i våra stadsdelar genom frivilliga insatser som
exempelvis nattvandring, information och kunskap för att öka tryggheten i vår kommun.
Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck måste bekämpas kraftfullt och vi måste ta
en tydlig ställning att detta inte tolereras i vårt samhälle. Kvinnor ska leva i trygghet och själva bestämma
över sina liv. Vår målsättning är ett Trollhättan fritt från våld i alla former.
Trygg uppväxt
Barn som växer upp i familjer med våld, missbruk, förtryck eller ekonomiska problem ska ges särskilt
stöd. Varje enskilt barn ska respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet. Individuella
insatser för barn och unga ska så långt det är möjligt ges på hemmaplan och föräldrar som behöver stöd i
sin föräldraroll ska få det.

Kultur och Fritid
Kultur och fritidsverksamheten bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i och verksamheterna är en
viktig del av den gemensamma välfärden. Därför ska utbudet vara så brett som möjligt. Kultur- och
fritidspolitiken ska kännetecknas av medskapande och delaktighet och vi prioriterar barn och ungdomar
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oavsett samhällsklass. Alla våra verksamheter ska präglas av att vi är ett mångkulturellt samhälle och vara
en viktig kugge i integrationsarbetet. Människor med funktionsnedsättning ska känna sig delaktiga i all
vår verksamhet. För att främja en god folkhälsa ska alla ha rätt till en meningsfull fritid oavsett bakgrund.
Vi vill vara en evenemangsstad med stort utbud som vänder sig till alla åldrar. Här har de arrangerande
kulturföreningarna en stor roll och måste därför ges stöd. Den planerade stadsparken vid Folkets
Park/Hjulkvarnelund kommer att ge oss bra förutsättningar i detta arbete. Folkbildningen genomför
otroligt mycket kulturverksamhet och ska stödjas.
N3 bedriver flera verksamheter som vi är mycket stolta över. Kulturbyrån ska låta förskolebarn och
skolelever inom den kommunala skolan möta kulturen i alla dess former. Kulturskolan ska ge eleverna
undervisning med hög kvalité. De kreativa coacherna ska stödja ungdomar som vill utforska kulturens
fantastiska möjligheter.
Kronan Kulturhus ska vara en attraktiv mötesplats för Trollhättans invånare. Här ska kulturella uttryck
mötas på ett sätt som främjar kontakter mellan människor och där N3 är en viktig samarbetspartner.
Konsthallen ska erbjuda ett brett utbud av lokal, nationell och internationell samtida konst. Pedagogiska
aktiviteter för barn och ungdomar ska erbjudas i Konsthallen. Olika konstformer i den offentliga miljön
är viktig och ska vidareutvecklas bland annat i fall- och slussområdet.
Utbudet av media på biblioteken ska spegla vårt mångkulturella Trollhättan. Stadsbiblioteket blev nyligen
renoverat och näst på tur blir Syltebiblioteket som får nya lokaler 2021. Biblioteken ska ha öppettider
som passar människor och nu kan vi äntligen erbjuda söndagsöppet på ett av stadens bibliotek.
Biblioteken ska också ha programverksamheter för både barn och vuxna t ex. författarbesök,
sagostunder och poesikvällar.
Kommunens fritidsanläggningar ska vara välskötta och tillgängligheten ska vara hög. Vi måste också
värna om våra grön- och naturområden och vi vill att friluftslivet ska utvecklas. Detta gäller såväl i
tätorten som på landsbygden. Vår ambition är att upprusta badplatsen i Sjölanda under mandatperioden.
Även Arena Älvhögsborg ska utvecklas för att möta framtidens behov.
Ett stort och fungerande föreningsliv har en viktig roll i samhällsutvecklingen. Därför ska vi stödja och
stötta föreningslivet med bl.a. generösa bidrag för barn och ungdomsverksamhet.
Många barn och ungdomar är engagerade i de olika issporterna i Trollhättan. Därför vill vi inom nästa
mandatperiod renovera och bygga om Slättbergshallen för att möta framtida behov. Vi ska också se över
möjligheterna för friidrotten att kunna bedriva inomhusträning under vintertid. I Trollhättan finns två
kommunala ridanläggningar och båda har ett visst renoveringsbehov. Nu satsar vi resurser på att
anläggningarna ska hålla en god kvalité.
På våra fritidsgårdar i Trollhättan ska ungdomarna ha påverkansmöjlighet i verksamheten. Gårdarna ska
vara trygga mötesplatser och ska vara ett alternativ till kommersiell verksamhet. Den centralt belägna
fritidsgården på Tingvalla kan idag ta emot fler besökare än tidigare vilket upplevs som mycket positivt
bland ungdomarna och personal. Vi hoppas på samma lyft för Sylte fritidsgård efter nybyggnationen som
är klar år 2021.

Miljö och stadsplanering
Vi ska medvetet arbeta för en ekologisk hållbar utveckling av staden för att skapa ett samhälle som inte
förbrukar mer resurser än vad som genereras för kommande generationer. Giftfria miljöer för barn och
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unga likväl en minskad köttkonsumtion är viktiga och prioriterade frågor i vår miljöpolitik. Vårt
dricksvatten ska vara i toppklass och vi ska uppmuntra fortsatt installering av solceller. Kommunens
taxor ska fortsätta vara låga och bland de 50 lägsta i landet.
Socialdemokraterna i Trollhättan ska jobba målmedvetet för att skapa attraktiva, spännande och trygga
områden. Det är fokus på att skapa trygga och bra mötesplatser i vår kommun. Att ha ett bra utbud av
attraktiva lekplatser för barnen i hela Trollhättan är en prioriterad fråga för oss. Vi prioriterar också
arbetet med att skapa miljöer som ger ett mervärde för staden. Här är belysning, färg och konstnärlig
utsmyckning det som stärker helhetsintrycket.
Vi kommer att fortsätta arbetet med att utveckla våra parker, naturmarker och sommarrabatter. Platser
som centrum och älvrummet har fortsatt hög prioritet.
Utvecklingen med trafiksäkerheten på stadens vägnät och då fokus på en ökad trygghet för oskyddade
trafikanter där barnsäkerheten har en särställning är ett arbete som givetvis fortsätter. Kommunens
vägnät ska även fortsättningsvis hålla en god standard. Renhållning och skötsel av gemensamma
offentliga platser är prioriterat.
Boende
En bra bostad är en mänsklig rättighet, alla ska en möjlighet att välja det boende som passar den egna
situationen. Det är viktigt att det erbjuds olika sorters boendeformer och att dessa blandas när det byggs
nya områden eller förtätas i kommunen. Hållbara och klimatsmarta val med ökat inslag av träbyggnation
är en utgångspunkt vid byggande av nya bostäder. Att ta fram attraktiva, trivsamma och trygga
bostadsmiljöer som har en hög kvalitet i arkitekturen är en väsentlig faktor. Akutboenden kan erbjudas
människor som av olika skäl inte klarar eget boende.
Det område som ligger närmast i tid för nybyggnation den nya stadsdelen på Knorren. På
Innovatumområdet kommer det byggas nya byggnader, fler bostäder och ny förskola
Bodialogmöten där vi träffar marknadens aktörer ska hållas med regelbundenhet och är ett viktigt
instrument i stadens utveckling.

Utveckling i hela kommunen – både i centralorten och på landsbygden
Att alla människor i hela kommunen känner sig delaktiga och uppmärksammade är viktigt. Om du bor i
centrum, i en stadsdel, i en småtätort utanför centralorten eller om du bor på landsbygden, alla är vi
Trollhättebor och alla är vi lika viktiga. Bostadens placering ska inte vara avgörande när du behöver
samhällets tjänster. Förutsättningar är olika men det behöver inte vara någon nackdel, snarare tvärtom
ibland. De som bor i centrum har inga svampskogar runt hörnet och de som bor i småtätorterna har inte
alla serviceinrättningar inom promenadavstånd.

Kommunal service och boende
Det ska finnas blandade boendeformer både i tätort och småtätorterna. I olika omgångar har det byggts i
småtätorterna vid behov och det ska vi fortsätta med. Detsamma gäller samhällsservicen såsom skolor
och förskolor. Vård- och omsorgsboenden bör också utvecklas vidare efter behov.
I småtätorterna har bygdegårdar och folkets hus föreningar stor betydelse för invånarna främst för den
sociala samvaron. Därför måste vi även fortsättningsvis slå vakt om våra samlingslokaler.
Kollektivtrafik
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Att ha tillgång till kollektivtrafik är viktigt för alla kommuninvånare. Vid byggnation av nya stadsdelar
måste kollektivtrafiken anpassas även för dessa områden. Tätortstrafiken är en viktig prioriterad fråga för
oss Socialdemokrater. Möjligheten att kunna pendla till och från kommunen är viktigt. Vi måste fortsätta
arbetet med att få ett tågstopp i Upphärad
Cykelvägar
En cykelplan finns framtagen i kommunen och där har den ansvariga politiska nämnden prioriterat hur
cykelvägsnätet ska byggas ut inom hela kommunen. Ibland behöver kommunen hjälp av trafikverket eller
regionen för att bygga nya cykelvägar. Därför måste vi påverka så att hela cykelvägen mellan Sjuntorp
och Trollhättan blir färdigbyggd. Det ska också finnas möjlighet att kunna parkera sin cykel säkert vid
pendling med buss och tåg. Här kommer kommunen fortsätta att arbeta för att lösa parkeringsproblemen
som kan uppstå.
Lekplatser
Kommunen har tagit fram ett ”lekplatsprogram” som nu succesivt genomförs. Staden har inventerat och
kategoriserat alla lekplatser. Det finns utflyktslekparker, områdeslekpark och närlekplats. Av dessa tre
kategorier ska det finnas någon sorts lekpark i alla stadsdelar och i småtätorterna. Utöver dessa finns
lekplatser inom bostadsgårdar, fritidsgårdar och skolgårdar.
Friluftsområden
Runt om i hela kommunen finns friluftsområden som måste bevaras och skötas för att ge människor
möjlighet att vistas i naturen. Stadsparken som ska byggas i Hjulkvarnelundsområdet kommer att ge stora
möjligheter för utveckling. Den centralt belägna campingplatsen är ur turistiskt perspektiv mycket
fördelaktigt. Det är viktigt att friluftsområdet vid Knorren finns kvar även när området bebyggs.
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Framtidens Trollhättan i korthet
Vi arbetar för full sysselsättning och tillväxt
 Vårt mål är full sysselsättning
 Fortsatt verka för ett gott företagsklimat
 Fortsätta verka för fler små och medelstora företag etablerar och växer i kommunen
 Fortsatt verka för att egen anställning alltid går före arbetsmarknadsåtgärder
 Fortsatt utveckling av näringslivsarbetet inom kommunen
 Ungdomar ska kunna erbjudas möjlighet till arbete, utbildning, praktik och lärlingsplatser
 Medverka till företagsförlagd utbildning och praktik
 Fortsätta satsningen på att utveckla turism- och besöksnäring
 Skapa sommarjobb för ungdomar
Samverkan skapar utveckling
 Fortsatt arbete för ett gott samarbete mellan Trollhättan och grannkommunerna  Arbeta för ett
närmande till Göteborgsregionen.
 Samverkan med andra aktörer såsom statliga myndigheter, Västra Götalandsregionen, näringsliv och
föreningsliv är mycket viktigt
 Fortsatt utveckling för ett levande centrum
 Vi ska behålla och utveckla de helägda kommunala bolagen

Vi vill vara en god arbetsgivare
 Heltid är norm
 Arbetet med arbetsgivarvarumärket är ett högt prioriterat mål
 Trollhättan stad ska vara en attraktiv arbetsgivare därför är arbetet med arbetsgivarvarumärket
prioriterat
 De anställda ska känna att de jobbar hos en trygg arbetsgivare med gott ledarskap
 Jämställda löner mellan könen är en självklar målsättning för oss
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 Fortsatt gott samarbete med samtliga fackliga organisationer
 Fortsätta bedriva kompetensutveckling för kommunens anställda
 Fortsätta slå vakt om arbetsmarknadslagar och kollektivavtal
 Friskhetstalen ska öka
Vi vill ha bra kommunikationer
 Fortsätta arbetet för att få ett tågstopp i Upphärad
 Fortsatt prioritering av tillgängligheten till och från Trollhättan i regionalt och nationellt perspektiv
 Vi ska slutföra arbetet med fiberdragning i hela kommunen
 Vi vill öka tillgängligheten för kollektivtrafik så att den kan nås av alla
 Arbeta för att cykelvägen mellan Sjuntorp och Trollhättan blir helt färdigbyggd

Vi arbetar för en bra förskola och skola
 Fortsätta erbjuda en trygg skola med hög kvalitet. Målet är att alla barn och ungdomar ska genomgå
grundskolan och gymnasieskolan med godkända betyg
 Fortsätta utveckla Kunskapsförbundet Väst. Genom samarbetet ska vi stärka konkurrenskraften mot
omvärlden för vår gymnasieskola.
 Rikta resurser till barn och ungdomar med större behov.
 Fortsätta regeringens satsning på läsa, skriva och räkna i lågstadiet.
 Förskolan ska präglas av hög pedagogisk kvalité. Barngruppernas storlek ska vara efter barnens behov
 Det ska finnas god framförhållning av barnomsorgsplatser i en kommun som växer
 Fortsätta verka för en stor samverkan med högskolan och att Trollhättan ska vara den bästa
studentkommunen i landet
 Nolltolerans mot sexuella trakasserier och mobbning i skolan och förskolan
Trollhättan ska vara attraktivt och ha ett tryggt boende
 Fortsätta arbeta för ökat bostadsbyggandet med målet 70000 invånare 2030
 Vi ska starta upp arbetet med att bygga en ny stadsdel i Knorren/Stridsbergsområdet
 En ny bro ska byggas som förbinder den nya stadsdelen med Hjulkvarnsområdet
 Friluftsområdet vid Knorren ska finnas kvar även när området bebyggs
 Det är viktigt att det erbjuds olika sorters boendeformer och att dessa blandas när det byggs nya
områden eller förtätas i kommunen
 En bra bostad är en mänsklig rättighet, alla ska en möjlighet att välja det boende som passar den egna
situationen
 Vi ska skapa trygga och bra mötesplatser i vår kommun
 Miljövänligt byggande med förnyelsebart material
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Vi vill fortsätta att utmärka oss som en miljökommun
 Vi vill vara bland de främsta i landet med åtgärder mot klimatförändringar  Fortsätta vara en förebild
som stad genom att konsekvent arbeta för långsiktigt hållbart samhälle
 Senast år 2020 ska kommunala verksamheter vara helt oberoende av fossila bränslen
 Giftfria miljöer för barn och unga likväl en minskad köttkonsumtion är viktiga och prioriterade frågor i
vår miljöpolitik
 Öka antalet elbilar för korta transporter som komplement till biogasbilarna
Äldre och personer med funktionsnedsättning ska uppleva att de får god omvårdnad
 Arbetet med tillgänglighetsanpassningen fortsätter
 Bygga fler vård- och omsorgsboenden för att täcka framtida behov
 Tillsammans med Eidar och andra bostadsföretag utveckla fler trygghetsboenden
 Utöka grundbemanningen för att personalen ska få bättre arbetsvillkor genom att möjliggöra fler
arbetsfria helger och färre delade turer vilket också innebär ökad kvalitet för äldre

En ekonomi i balans
 Ambitionen är oförändrad kommunalskatt
 Målsättningen är att 1 % av nettobudgeten ska utgöra överskott
 Fortsätta vara bland de kommuner som har låga kommunala taxor. Målet är att vara bland de 50 lägsta i
landet
Vårt sociala arbete ska fortsätta och bygga på solidaritet
 Öppenvårdsinsatserna ska förstärkas för familjer som är i behov av särskilt stöd
 Stödboende för ungdomar ska fortsätta att utvecklas och förstärkas
 Vi ska fortsätta stödja våra akutboenden
 Barn och ungas rättigheter ska tillgodoses oavsett uppväxtvillkor eller individuella förutsättningar i
enlighet med FN:s barnkonvention
 Barn måste bli hörda och barnens bästa ska alltid vara utgångspunkt i alla beslut
Vi vill ha ett attraktivt kultur- och fritidsliv
 Inom kultur och fritidsverksamheten prioriterar vi barn och ungdomar
 Människor med funktionsnedsättning ska känna sig delaktiga i all vår verksamhet
 Vi vill vara en evenemangsstad med stort utbud som vänder sig till alla åldrar
 Utveckla Folkets Park/Hjulkvarnsområdet till en ny stadspark
 Vi ska ha generösa bidrag till föreningslivet
17

 Kulturskolan ska ge eleverna undervisning med hög kvalité
 Ambitionen är att alla unga som vill delta i N3 verksamhet ska kunna göra det
 I Kronan ska kulturella uttryck mötas på ett sätt som främjar kontakter mellan människor
 Vi ska renovera kommunens ridanläggningar
 Badplatsen i Sjölanda ska rustas upp
 Nybyggnation/renovering av Slättbergshallen
 Nytt bibliotek i Sylte  Ny fritidsgård i Sylte
 Fortsätta investera på våra elljusspår
 Upprusta Norra Björkes fritidsanläggning
 Bygga en multianläggning utomhus i Upphärad
 Fortsätta arbetet att utveckla fall- och slussområdet

Vi vill satsa på teknik och miljö
 Fortsätta renovering av det kommunala vatten och avloppsnätet
 Satsa på park, grönområden, renhållning och städning på offentliga platser
 4 % av våra kommunala vägar ska underhållas varje år
 Vi vill fortsätta arbetet med att förbättra trafikmiljön i våra bostadsområden

Återblick på föregående mandatperiod – Klart eller under uppbyggnad
 Nya lekplatser med bl a Macken och Skrotnisse
 Friluftsbadet i Öresjö
 Trollhättans Skate- och actionpark
 Renoveringar i Sjuntorps badhus
 Ny inomhushall på Innovatum
 Hall för gymnaster i Älvhögsborg
 Cykelväg Sjuntorp-Glösemosse
 Cykelväg till Upphärad via Velanda
 Nytt äldreboende på Nordängen, Sjuntorp
 Upprustning av gästhamnen på Spikön
 Upprustat huvudbiblioteket
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 Nytt korttidsboende för ungdomar i centrum
 Ombyggnad på Magasingsgatan 15 för Omsorgerna
 Upprustat Storegårdsparken
 Roliga bostadsnära lekområden i naturen
 Konstsnöspår i Strömslund
 Större idrottshall i Sylte
 Renovering och tillbyggnad av inomhusbadet på Älvhögsborg
 Utvecklingen av Överby handelsområde
 Fortsatt upprustning och renovering av skolor
 Nya boenden i bl a kvarteret Mars och kvarteret Gulsparven
 Fortsatt planläggning och utveckling av centrum
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