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Budget 2020 - Majoritet satsar på välfärden, 
personalen och vårt  Klimat- och miljöarbete!  
 

Fler av Trollhättans stads verksamheter visar ekonomiska 
underskott och kommande år behöver ekonomin stärkas. Staden 
redovisade ett negativt ekonomiskt resultat 2018 och prognosen 
för 2019 visar det samma. Detta är en utveckling som är djupt 
oroande och inte får fortgå. Därför har samtliga nämnder och 
kommunstyrelsen under 2019 fattat beslut om åtgärder för att 
komma i balans och beslut är tagna om översyn av våra 
verksamheter. Dessa åtgärder påverkar resultatet positivt 
under 2019, men det räcker inte. Nu är vi i ett läge där vi 
ser att fortsatta besparingar kommer att påverka 
personalbemanning och planerade satsningar inom välfärden. 
Tyvärr har staten inte tagit det ansvar vi förväntat och 
alldeles för lite pengar har satsats på landets kommuner och 
regioner. Resultatet av detta ser vi nu i hela landet och 
därför tar vi nu i Trollhättan det egna beslutet att tillföra 
nya medel genom ett förhöjt skatteuttag om 80 öre, först och 
främst för att stoppa nedskärningarna ute i nämnderna. Vi 
återför i stort den planerade besparingen på en procent. Det 
beloppet ställer vi istället till nämndernas förfogande. För 
att ytterligare möjliggöra effektiviseringar ute i 
verksamheterna tillför vi ytterligare utvecklingsmedel. 

Välfärd 

Vi i majoriteten i Trollhättan har en hög ambition vad gäller 
service till våra medborgare, ung som gammal. Barn och unga 
ska ha goda och jämlika uppväxtvillkor. Vi vill ha en förskola 
där alla barn känner sig sedda och kan utvecklas från sina 
förutsättningar där arbetet med att minska barngrupperna 
kommer att vara i fokus. Våra äldre och utsatta skall känna en 
trygghet i sin vardag och få det stöd och den hjälp var och en 
behöver.  

Personal 



Vår personal är vår viktigaste resurs. Trollhättans stad ska 
vara en arbetsplats dit människor söker sig, trivs, utvecklas 
och stannar kvar. Vi väljer att satsa ytterligare på 
kompetensutveckling för vår personal. Vi kommer ha ett 
särskilt riktat fokus på att organisationen inom 
omsorgsförvaltningen förbättras med fokus på ledning och 
styrning. Vi kommer prioritera att staden träffar avtal 
gällande nattpersonalens arbetstid. Vi kommer att intensifiera 
arbetet med arbetsmiljö och rehabilitering med att utveckla 
projektet som exempelvis Friska Vindar. Detta innebär att vi 
kan arbeta aktivt med att minska inte bara 
långtidssjukskrivna, utan även korttids- och partiellt 
sjukskrivna. 

Trygghet 

Majoritetens ambition är att hålla ihop hela kommunen - Skapa 
ett tryggt Trollhättan för alla och bryta segregationen. Vi 
tar kriminaliteten och folks oro på allvar.  Vår målsättning 
är att få bort Trollhättans södra stadsdelar från polisen 
lista för utsatta områden. Vi fortsätter sats på vårt 
förebyggande arbete för vi vet att klyftor och segregation är 
brottsligheten grogrund. Vi fortsätta att stärka vårt 
samarbete med polis andra myndigheter. Fortsatta satsningar på 
civilsamhället är också prioriterat. Vi måste bekämpa brotten, 
men också brottens orsaker. 

Vi ser med oro på den växande polariseringen i samhället. 
Motsättningarna i samhället ökar. Under flera år har projektet 
Resor till förintelsen gett många av Trollhättans 
högstadieelever möjlighet att åka till Polen och lära sig mera 
om vad intolerans, hård retorik och hat kan leda till. Därför 
kommer vi att permanenta detta projekt 2020 så att den kan 
fortsätta att utvecklas. 

Klimat- och miljö 

Vi står inför en kolossal utmaning om att hejda den 
accelererande klimatkrisen och politiken behöver hushålla med 
jordens resurser. På samma sätt som en ekonomisk budget sätter 
ramarna för hur mycket utgifter vi kan ha, sätter en 
koldioxidbudget ramarna för hur mycket utsläpp vi kan ha. 
Trollhättans stad ska under 2020 ta fram en årlig 
koldioxidbudget för staden där målet är att nå upp till de mål 
som Parisavtalet fastslagit. 



Köttindustrin står för 18% av koldioxidutsläppen globalt och 
Trollhättans stad kommer att fortsätta arbete för att minska 
köttkonsumtion inom stadens verksamheter.  

I arbetet för att värna om miljön står vi fast vid att den 
ekologiska maten som serveras i stadens verksamheter ska nå 
upp till minst 60% under mandatperioden. 

Arbetet med Agenda 2030 ska implementeras in i alla 
verksamheter. 
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