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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. För oss socialdemokrater är det självklart att ansvar och än mer intensifiera
vårt arbete mot en hållbar stad, redo att ta sig an framtidens utmaningar, men också dess
möjligheter.
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• Ekonomisk hållbarhet
Att ha ordning på ekonomin är en förutsättning för att kunna bygga en robust välfärd.
Genom god tillväxt läggs grunden för en trygg kommun där vård, skola och omsorg ska
prioriteras. Därför ska 1% av nettobudgeten utgöra överskott varje år.
Kommunalskatten ska vara oförändrad under mandatperioden. Detta ställningstagande
förutsätter dock en fortsatt röd-grön regering med välfärden i fokus, som inte sätter
krokben för de satsningar som Trollhättan behöver och måste göra.
Taxor och avgifter i de kommunala verksamheterna ska hållas låga och våra kommunala
bolag ska arbeta för medborgarnas bästa vad gäller bostäder, energi och olika näringars
utveckling. Vårt löfte: 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 ett bra liv läggs under uppväxtåren, där en stabil och trygg hemmiljö och
familjesituation spelar en mycket viktig roll.
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Barn och unga är beroende av skydd,
omsorg och tillitsfulla relationer med
vuxna. Saknas det i hemmiljön måste
vi som samhälle finnas där för att ge
det stödet. FN:s Barnkonvention är
numera införlivad i svensk lag. Det
innebär att barns och ungas
rättigheter ska tillgodoses oavsett
uppväxtvillkor och individuella
förutsättningar. För oss är detta en
självklar utgångspunkt inom alla
politikerområden. Barns och ungas
röster och tankar ska aktivt tas del av
och varje beslut ska tas ur ett barn
och ungdomsperspektiv och med konventionen som 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 att vara - ett
samhälle där alla invånare ges förutsättningar för att känna trygghet, en god hälsa och ett
gott liv. Ett socialt hållbart samhälle sätter människan i centrum. Det har ett inkluderande
förhållningssätt där samhällets institutioner anpassar sig till invånarnas behov och
förutsättningar för att motverka marginalisering och diskriminering. Utbildning med hög
kvalitet, jobb, jämlika och jämställda livsvillkor samt trygga och goda uppväxtvillkor är
grundläggande utgångspunkter i vår politik. Likaså är en god folkhälsa är en förutsättning
för ett jämlikt samhälle. Forskning visar idag på stora skillnader i både hälsa och livslängd
mellan olika samhällsklasser. Det är skillnader som måste utjämnas. Att se ekonomiska
satsningar och sociala insatser som viktiga och nödvändiga investeringar gör politiken
socialt hållbart. Målet för vår politik kan därför aldrig vara något annat än en vision om
ett Trollhättan där god hälsa omfattar alla invånare. För att nå dit behöver vi se hela
människan och investera i hela dess livsperspektiv.

• Ekologisk hållbarhet
Att skapa ett ekologiskt och hållbart Trollhättan är ett arbete som aldrig får stanna upp.
Det är nödvändigt att vi tar de utmaningar vi står inför, med klimatförändringar och
miljöhot, 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 framtid ska vi vara en stad som värnar om miljön. 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.
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Trollhättan ska vara en av de ledande
miljökommunerna i Sverige.
Målsättningen är att inga fossila
bränslen ska användas i Trollhättans
Stad inom värme och
transportsektorn. Kommunen arbetar
för att utsläppen av växthusgaser ska
minska och att fossila bränslen ska
fasas ut. Staden har antagit en
koldioxidbudget som går i linje med
Parisavtalet. För att samla oss runt en
gemensam målsättning arbetar
kommunen med ett digitalt verktyg,
som visar hur utsläppen i Trollhättan
ser ut idag och möjliga lösningar för
att komma till rätta med dem.
Verktygets möjligheter ska tas tillvara i stadsplaneringsprocesserna.
Persontransporterna är en av de absolut största utmaningarna inom klimatområdet.
Omkring 50 procent av rena koldioxidutsläpp i Trollhättan kommer från våra
persontransporter. För att nå klimatmålen behöver flera åtgärder vidtas till exempel
minska användandet av fossila drivmedel, välja cykel eller promenad vid våra kortare
resor, åka mer kollektivt i stället för egen bil och nyttja digitala lösningar för våra
arbetsmöten.
Genom tydliga mål, medel och metoder ska vi vid allt byggande ta hänsyn till vilken
påverkan varje bygge har på miljö och klimat. Ett exempel på vår vision är det nya
bostadsområdet Vårvik, där såväl byggmateriel som anläggning, utformning och innehåll
har fokus på ett hållbart samhälle. Här tas den industrihistoriska miljön tillvara, samtidigt
som hållbarhet genom minskat bilåkande, energieffektiva lösningar och smarta sätt att ta
tillvara dagvatten mm. sätter färdriktningen för framtiden.

• Stad och land
Det hållbara, jämlika och sammanhållna samhälle som vi socialdemokrater arbetar för
innefattar också att se och utveckla de förutsättningar som de geografiska skillnaderna
och möjligheterna innebär.
Trollhättan är till stor del en tätort; andelen boende på landsbygd har traditionellt varit
låg. Det betyder inte att landsbygdens värde har, eller ska, underskattas. Att hålla
landsbygden levande är viktigt för de boende där, men också för staden. Det handlar om
att ha ett lantbruk som kan producera de nära varor vi vill köpa, att erbjuda attraktiva
boenden och service för den som inte vill bo i tätorten.
Många av de förbättringar som krävs för en levande landsbygd ligger utanför kommunens
ansvar och beslutanderätt. Det betyder inte att vi socialdemokrater lämnar landsbygden
därhän. Vi har byggt ut den infrastruktur vi själva beslutar om och ansvarar för. Det gäller
inte minst fibernätet, som är en viktig faktor utifrån såväl arbete som delaktighet. Gator,
vägar och gång- och cykelstråk har byggts på de flesta håll. Nu tidigarelägger vi också vår
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egen investering för att färdigställa cykelvägen mellan Sjuntorp och Trollhättan och
planerar för ytterligare cykelvägar från och till landsbygd och centrum.
Trollhättans landsbygd är redo för att
växla upp sitt näringsliv och bredda
det. Vi gör därför en särskild satsning
för att marknadsföra alla de
möjligheter som erbjuds företag som
inte nödvändigtvis måste finnas
centralt. Ett väl utbyggt näringsliv är
viktigt eftersom det får
följdverkningar för en livskraftig
landsbygd: Ökad service och handel,
breddat utbud av varor och tjänster
och – inte minst – ett ökat underlag
för stärkt kommunal service genom
fler bostäder, skolor och förskolor,
omsorg och socialt arbete och kulturoch fritidsliv.

• Trygg i Trollhättan
Brottsligheten ska bekämpas med alla medel. Människor i Trollhättan ska känna sig
trygga. För detta krävs både ”hårda” och ”mjuka” insatser.
Det är viktigt att jobba med åtgärder som ökar tryggheten idag, men också på lång sikt.
Det behövs både starka rättskipande insatser och ett stabilt brottsförebyggande arbete.
Det behövs fler poliser, men också gott samarbete med polis, väktare och andra aktörer i
samhället för att stävja brottsligheten och säkerställa tryggheten för trollhätteborna.
Eftertanke i stadsplanering och god belysning på strategiska platser är exempel på saker
staden ska göra för att motverka kriminalitet och ökar tryggheten. Polisens utökade
rättigheter till övervakning ger också nya möjligheter som måste tas tillvara och användas.
Samtidigt som vi bekämpar brotten måste vi också bekämpa brottens orsaker och
förhindra nyrekrytering till kriminalitet. Det säkraste sättet är genom att redan tidigt
erbjuda ett bättre alternativ: bra skola, kultur- och fritidsutbud, ett första jobb och
möjligheten att flytta hemifrån. Vi behöver också stärka samarbetet mellan såväl skola
och sociala myndigheter, som med föreningslivet och Polisen för att så tidigt som möjligt
upptäcka barn och unga i riskzon.
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• Jämlikhet
För socialdemokratin är alla
människors lika värde och jämlika
förutsättningar en självklarhet. I ett
socialdemokratiskt samhälle är alla
behövda och ges möjligheter att
delta. Alla människor ska bemötas
med hög integritet, värdighet och
respekt. Därför arbetar
Socialdemokraterna i Trollhättan
aktivt mot all form av diskriminering
kopplat till etnicitet, religion eller
annan trosuppfattning, kön, sexuell
läggning, funktionsnedsättning, ålder
och könsöverskridande identitet eller
uttryck. Jämlikhet ska vara en central
och fundamental del i all verksamhet
i Trollhättan och den politik som vi bedriver.
Arbete är en viktig del i människors liv, bland annat för att det skapar en social
samhörighet. Vår politik ska därför skapa förutsättningar för att alla som kan arbeta också
ska göra det. Särskilda på utbildning behövs, liksom för att människor med
funktionsvariationer ska få det stöd som hen behöver för att komma in på
arbetsmarknaden. Om alla som kan arbeta också gör det är dessutom en viktig väg för att
bekämpa barnfattigdom, en annan viktig utmaning vi har i Trollhättan. Att bekämpa
sociala och ekonomiska skillnader och driva en politik som gynnar barn är därför
högprioriterat.
Vi vill också att arbetet med HBTQ-I-certifiering av kommunens verksamheter fortsätter.

• Jämställdhet
I dagens samhälle finns fortfarande 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. Därför ska vi alltid ha ett
jämställdhetsperspektiv i vårt politiska arbete. Alla, oavsett kön, ska ha samma möjlighet
att forma samhället och sina egna liv. Det handlar om rätten till sin egen kropp, till
inflytande och makt och om ekonomi, hälsa, utbildning och arbete utifrån vem man är,
inte utifrån ens kön. Detta ska genomsyra vår politik.
Socialdemokraterna i Trollhättan ska fortsätta driva en feministisk politik. Som stor
arbetsgivare med många yrken med stark kvinnodominans är heltid som norm en viktig
del i jämställdhetsarbetet i Trollhättans stad. Likaså ska arbetsvillkoren vara oberoende av
kön; att få rätt utrustning på jobbet är lika viktigt för den som är förskollärare eller
vårdbiträde som för byggnadsarbetaren eller vaktmästaren. På samma sätt ska lönen
spegla arbetet, inte könet.
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Att stoppa mäns våld mot kvinnor är ytterligare en viktig jämställdhetsfråga. Trollhättan
har blivit uppmärksammat för sitt arbete med att stärka sitt stöd för våldsutsatta kvinnor.
Men vi ska inte slå oss till ro med det – vi ska bli ännu bättre! Såväl rättsliga som frivilliga
insatser för att stävja våldet mot kvinnor måste stärkas. Machokulturen ska stävjas redan i
tidig ålder genom insatser i såväl skola som fritidsverksamhet. Särskilt fokus ska läggas
vid hedersrelaterat våld, inte minst genom ökat kunskapsstöd för personal som arbetar
med frågan.

• 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.

Arbete en viktig väg in
För att nyanlända ska kunna vara en del av samhället är det avgörande att de som kan
jobba också får möjlighet att göra det och att alla barn ges goda möjligheter i skolan.
Kommunens matchningsarbete tillsammans med Arbetsförmedlingen ska fortsätta att
förbättras, och nätverk utvecklas som ger plattform för kommunen, nyanlända och
näringslivet att mötas. Möjligheterna att kombinera jobb och svenskundervisning ska
stärkas och vi ska fortsätta att arbeta med olika vägar in på arbetsmarknaden, som till
exempel instegsjobb. Det är också viktigt med meningsfulla och givande insatser när det
gäller SFI och samhällsorientering.

Skola och mötesplatser
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 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 ger ökad förståelse för varandras verkligheter.
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Omorganisationen av skolan,
”likvärdig skola”, är ett viktigt steg i
detta arbete och kan på sikt, och rätt
använd, skapa en god grund för en
framtida minskad segregation och ge
såväl de nyanlända som de infödda
barnen viktiga kunskaper om det
svenska samhället och förståelse och
kunskap om andra kulturer.
Verksamheter inom kultur och fritid är
också 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.
Vi behöver också skapa fler mötesplatser där olika kulturer och åldrar kan träffas på ett
otvunget sätt, för att skapa ”bryggor” mellan människor. Det är ett bra sätt för alla att få
en ökad kunskap om demokrati, jämlikhet och jämställdhet.

• Näringsliv och arbete
En växande kommun är attraktiv för både näringsliv och människor och ger bra
förutsättningar för såväl stora som mindre och små företag i kommunen att hitta rätt
kompetenser och utvecklas. Därför har vi Socialdemokrater i Trollhättan ett mål om att
vår stad ska expandera och att vi ska bli fler invånare. Vi ska fortsätta att arbeta för att ha
en bred och stark arbetsmarknad, ha en bra och aktiv dialog med hela näringslivet.
och vara en attraktiv kommun för näringsidkare. Kommunen ska bistå företagen med
service och det är viktigt att näringsidkarna är nöjda kunder till kommunen. Idag är
staden en av de städer med mest nöjda näringsidkare. Det ska Trollhättan fortsätta att
vara.
De stora möjligheter som Europaväg 45 och dubbelspåret till Göteborg gett
Trollhätteborna ska tas tillvara på bästa sätt. 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 mellan Trollhättan och Göteborg blir färdigbyggd.

Handel och centrumutveckling
Vid nyetableringar har kommunens näringslivsenhet ett stort uppdrag. Speciellt viktig är
handeln för både arbetsmarknaden och kommunens attraktion. De olika handelscentra
som finns i kommunen ska komplettera varandra och därför ska utvecklingen vara under
ordnade former. Nybyggnationen av Drottningtorget har gett 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
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tillsammans med kultur och nöjen samsas. Det är en stor tillgång för alla. Kommunala
fastigheter med kulturellt värde ska vårdas och inte säljas.

Film i Väst och Innovatum
Film i Väst har blivit en del av Trollhättans identitet. Det är därför viktigt att
verksamheten där fortsätter att utvecklas 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. Trollhättan har utsetts
till Sveriges attraktivaste studentstad
och det är en position som ska
behållas och förstärkas. I detta arbete
är det viktigt att bibehålla bostadsgarantin.
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 fortsatt 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 att 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.
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Rätt till heltid
I Trollhättan har anställda rätt till heltid. Det är en fråga som är viktig att slå vakt om.
Timanställningar ska hållas på ett minimum och arbetet med att få bort de delade turerna
ska fortsätta. Den övertalighet som rätten till heltid inneburit, framför allt inom
omsorgerna, ska tas om hand på ett sätt som gynnar såväl personal som brukare på bästa
sätt. Kompetensutveckling och utbildning på betald arbetstid i omsorgerna ska prioriteras
och nya arbetssätt och möjligheter till delaktighet i arbetet ska uppmuntras.

Facklig-politisk samverkan
Vi vill ha ett gott samarbete med de fackliga organisationerna och tillsammans utveckla
stadens många olika verksamheter och utveckla dialogen mellan anställda och stadens
förtroendevalda.
Lönepolitiken ska utgå från gemensamma arbetsvärderings-kriterier för den individuella
lönesättningen. En viktig målsättning för oss socialdemokrater
är att öka status och höja löner
för personal i omsorgerna, inte
minst inom Kommunals område.
Jämställda löner mellan könen är
en självklarhet.
Arbetet med arbetsmiljön är
också en högprioriterad fråga,
inte minst för att förbygga ohälsa
och minska sjukskrivningarna
hos anställda.

• Kultur och Fritid
Kultur och fritidsverksamheten bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i.
Verksamheterna är därför en viktig del av den gemensamma välfärden, och utbudet vara
så brett som möjligt. Den socialdemokratiska kultur- och fritidspolitiken kännetecknas av
medskapande och delaktighet. Socialdemokraterna i Trollhättan kommer fortsatt att
prioritera alla stadens barn och ungas deltagande i kultur och fritidsverksamheterna.

Kultur och lärande
N3 bedriver flera verksamheter som vi är mycket stolta över. N3 arbetar för att nå ut till
barn och ungdomar i icke organiserade verksamheter, detta genom att försöka finnas där
ungdomar och barn finns. En metod man använt är att ha ett samarbete med stadens
skolor. Kulturbyrån ger förskolebarn och skolelever inom skolan möta kulturen i alla dess
former. Kulturskolan ger eleverna undervisning med hög kvalité. De kreativa coacherna
stödjer ungdomar som vill utforska kulturens fantastiska möjligheter. Och så ska det
fortsätta att vara. Socialdemokraterna kommer under mandatperioden fortsätta satsa på
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avgiftsfri kulturskola för att alla stadens barn och ungdomar ska kunna utöva kultur
oavsett ekonomisk bakgrund.
Folkbildningen genomför otroligt mycket kulturverksamhet och ska fortsatt stödjas.

Konst och kultur
Alla våra verksamheter ska präglas av att vi är ett mångkulturellt samhälle och vara en
viktig kugge i integrationsarbetet. Människor med funktionsvariationer ska känna sig
delaktiga i all vår verksamhet. För att främja en god folkhälsa ska alla, oavsett bakgrund,
ha rätt till en meningsfull fritid.
Vi vill vara en evenemangsstad med stort utbud som vänder sig till alla åldrar. Här har de
arrangerande kulturföreningarna en viktig roll och måste därför ges stöd.
Folkets Park förväntas stå helt färdig 2023, men kommer även innan dess användas till
evenemang och liknande. Detta kommer starkt bidra till Trollhättan kulturliv och ska bli
som Trollhättebornas offentliga vardagsrum.
Konsthallen erbjuder ett brett utbud av lokal, nationell och internationell samtida konst.
Pedagogiska aktiviteter för barn och ungdomar erbjuds i Konsthallen. Olika konstformer
i den offentliga miljön är viktig och ska vidareutvecklas bland annat i fall- och
slussområdet.
Kronan Kulturhus ska vara en attraktiv mötesplats för alla invånare i Trollhättan. Här ska
kulturella uttryck mötas på ett sätt som främjar kontakter mellan människor, med N3 är
en viktig samarbetspartner.
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Biblioteken
Utbudet av media på biblioteken ska spegla vårt mångkulturella Trollhättan.
Stadsbiblioteket, Kronans bibliotek samt det nybyggda Syltebiblioteket står öppna för
allmänheten för att ge den bästa servicen. Biblioteken ska ha öppettider som passar
människor och erbjuder därför söndagsöppet på ett av stadens bibliotek. För att
ytterligare anpassa biblioteken till invånarna använder man sig dessutom av en bokbuss
som åker runt till olika platser i staden och lånar ut böcker.
Biblioteken ska också ha programverksamheter för både barn och vuxna, till exempel
författarbesök, sagostunder och poesikvällar. Trollhättans bibliotek lanserade 2021 en
digital streamingtjänst som erbjuder medborgarna att hyra film avgiftsfritt. Det är en
tjänst vi socialdemokrater vill fortsätta att satsa på.

Idrott och hälsa
Träning och motion är en viktig del av
folkhälsan. Kommunens fritidsanläggningar ska vara välskötta,
moderna och ha hög tillgänglighet.
Arena Älvhögsborg har under de
senaste åren renoverats och står nu
äntligen klar. Älvhögsborg bidrar med
både idrottshallar och simhallar, och
kan brukas både till sporter och
kulturevent och andra större
evenemang.
Ett stort och fungerande föreningsliv har en viktig roll för såväl samhällsutvecklingen
som folkhälsan. Föreningslivet är en viktig del i att utveckla ett aktivt och demokratiskt
samhälle. Därför ska vi stödja och stötta föreningslivet med bland annat generösa bidrag
för barn och ungdomsverksamhet.
Många barn och ungdomar är engagerade i de olika issporterna i Trollhättan. Därför har
vi under den gångna mandatperioden rustat upp Slättbergshallen. Det finns också många
unga Trollhättebor inom friidrotterna. Vi vill därför se över möjligheterna för att göra
satsningar för att bättre bedriva inomhusträning under vintertid.
Även ridsporten är stor bland unga i Trollhättan. Det finns i dag två kommunägda
ridanläggningar och båda har ett visst renoveringsbehov. Därför vill vi satsa på
upprustning av både Ängensgård och Stommensgård under mandatperioden.
Vi måste också värna våra grön- och naturområden och vi vill att friluftslivet och
spontanidrottandet ska fortsätta att utvecklas, såväl i tätorten som på landsbygden. Vi vill
satsa på fler utegym och förbättrade motionsområden. Vi har satsat på upprustning av
både Öresjös- och Sjölandas badplats under mandatperioden. Vi vill fortsätta att göra
satsningar som gynnar folkhälsan och friluftslivet för alla som bor och verkar i
Trollhättan.
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Fritidsgårdar och fritidsbanken
På fritidsgårdarna i Trollhättan ska ungdomarna ha påverkansmöjlighet i verksamheten.
Gårdarna ska vara mötesplatser för unga och ska vara ett alternativ till kommersiell
verksamhet. Fritidsgårdarna på Sylte och Lextorps öppnades på nytt under 2021.
Syftet med stadens fritidsgårdar är att vara trygga mötesplatser. Men det ska också vara
också vara en utvecklande och kunskapsgivande miljö. Därför är det viktigt att besökarna
får testa på varierade aktiviteter. Man ska så långt det går försöka hitta verksamheter som
tar tillvara alla ungdomars intressen. Vi socialdemokrater ser gärna ett starkare samarbete
mellan olika fritidsgårdar, så att ungdomar från olika stadsdelar möts. Ett bra exempel på
detta är “Sommargården” som ligger i Öresjö, där unga från hela staden umgås.
Trollhättan har i flera år haft en fritidsbank, som Socialdemokraterna gjort permanent.
Den är en viktig del för att alla ska kunna delta i fritidsaktiviteter på samma villkor. Det är
dessutom ett sätt att få barn och unga att delta i mer sportaktiviteter.

• Stadsplanering
Socialdemokraterna i Trollhättan ska jobba målmedvetet för att skapa attraktiva,
spännande och trygga områden. Fokus ligger på att skapa trygga och bra mötesplatser i
vår kommun.
Under mandatperioden har vi
satsat på ett bra utbud av
attraktiva lekplatser för barnen i
Trollhättan. Det är fortsatt en
prioriterad fråga och vi kommer
arbeta för att skapa fler
lekparker i alla stadens
stadsdelar.
Prioriterat är också att använda
sig av stadens grönska och
vatten för att bidra till en
naturlig och trivsam miljö för
trollhätteborna.
Vi kommer att fortsätta arbetet med att utveckla våra parker, naturmarker och
sommarrabatter. Platser som centrum och älvrummet har fortsatt hög prioritet.
Renhållning och skötsel av gemensamma offentliga platser är viktig, ur trivselsynpunkt
men också utifrån ett miljöperspektiv då skräp, särskilt plast, är ett problem för både djur
och natur. Vi vill också satsa på mer belysning samt övervakningskameror på strategiska
platser för att få medborgarna i Trollhättan att känna sig tryggare och förebygga
brottslighet.
Trafiksäkerheten i stadens vägnät ska fortsätta att utvecklas. Fokus ska ligga på att öka
tryggheten för oskyddade trafikanter. I det arbetet har barnsäkerheten har en särställning.
Kommunens vägnät ska även fortsättningsvis hålla god standard.
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Boende
En bra bostad är en mänsklig
rättighet. Därför har vi
medverkat till att nästan 500
nya bostäder har tillkommit i
Trollhättan de senaste två åren.
Alla ska en möjlighet att välja
det boende som passar den
egna situationen. Det är därför
viktigt att det erbjuds olika
sorters boendeformer och att
dessa blandas när det byggs nya
områden eller förtätas i
kommunen. Det är viktiga
faktorer om man, som vi, vill ha
en stad som är socialt hållbar.
Hållbara och klimatsmarta val med ökat inslag av träbyggnation och andra miljövänliga
byggmaterial är 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.
Byggnationen av den nya stadsdelen på Vårvik är i full gång. På Innovatumområdet
kommer det byggas nya byggnader och fler bostäder. Båda är viktiga områden i vår
strävan mot 70 000 invånare. Bodialogmöten, där vi träffar marknadens aktörer, ska
hållas med regelbundenhet och är ett viktigt instrument i stadens utveckling.
Staden ska också ha akutboenden, som kan erbjudas människor som av olika skäl inte
klarar eget boende.

• Utveckling i hela kommunen
Alla som bor i Trollhättan ska känna sig delaktiga, inkluderade och uppmärksammade.
Såväl de som bor i centrum, som de som bor i en stadsdel, i en småtätort utanför
centralorten eller om på landsbygden, är 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.
Socialdemokraterna i Trollhättan vill satsa på landsbygden. Under åren har vi byggt allt
från förskolor till återvinningsstation. Samtidigt ser vi att satsningar behövs för att öka
utbudet av kultur, fritid och andra servicetjänster. Både fritidsgårdar och lekplatser ska
finnas jämnt utplacerade i kommunen, även på landsbygden, liksom att det ska finnas
vård och omsorg. Alla åldrar ska känna sig inkluderande och det ska satsas på all typ av
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service. Det ska vara attraktivt att bo på landsbygden, då måste det också satsas på att
utveckla den. Det handlar inte bara om boendet, servicen och fritiden, utan också om att
satsa på ett utökat näringsliv. Därför har vi Socialdemokrater under mandatperioden
satsat särskilda resurser för att få fler företag att etablera sig på landsbygden. Det är
möjligt inte minst tack vare att också satsat på ett utbyggt fibernät.
Socialdemokraterna ser stor potential i vår landsbygd. Vi vill ge befolkningen på
landsbygden mer makt och inflytande, och stärka demokratin och banden mellan stad
och land. Därför anser vi att ett landsbygdsråd skulle vara en stor tillgång för hela staden.
Rådet ska ha som syfte att komma med förslag och initiativ när det kommer till
landsbygdsfrågor.

Kollektivtrafik
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.
Socialdemokraterna arbetar för att seniorerna ska fortsätta att kunna
använda sig av kollektivtrafiken kostnadsfritt. Dessutom är
möjligheten att kunna pendla till och från kommunen är viktigt.
Vi måste fortsätta arbetet med att få ett tågstopp i Upphärad. Och vi
kommer fortsätta att kämpa för att servicelinjerna ska finnas kvar i
hela staden. De är viktiga faktorer för att alla invånare ska tillgång till
såväl service som handel och sociala kontakter.

Cykelvägar
Att fler väljer att cykla istället för att ta bilen är bra för både den egna
hälsa och stadens miljö. Att öka cyklandet i staden är därför en
prioriterad fråga. Därför är det viktigt att ha ett bra och väl utbyggt
cykelvägnät.
En cykelplan finns framtagen hur utbyggnaden av cykelvägarna ska
göras i hela kommunen. Vissa cykelstråk involverar Trafikverket
och/eller regionen. Det handlar till exempel om att färdigställa
cykelvägen mellan Sjuntorp och Trollhättan. Socialdemokraterna i
Trollhättan kommer fortsatt att driva på för att regionen ska göra sin
satsning, men kommer att tidigarelägga sin egen investering för att få
igång byggandet. Andra cykelvägar som kräver prioritering från
Trafikverket/regionen är exempelvis Öresjö, Åsaka och en längs
Edsvägen. Även här kommer Socialdemokraterna fortsätta att trycka
på för att vägarna ska byggas.
Cykeln ska också kunna vara ett komplement till kollektivtrafiken. Vi vill skapa fler och
bättre lösningar för att parkera sin cykel säkert vid pendling med buss och tåg.

Lekplatser
Socialdemokraterna har aktivt agerat för att ta fram det kommunala ”lekplatsprogram”
som nu succesivt genomförs. Staden har inventerat och kategoriserat alla lekplatser. Det
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finns utflyktslekparker, områdeslekparker och närlekplatser. Av dessa tre kategorier ska
det finnas någon sorts lekpark i alla stadsdelar och i de mindre tätorterna. Utöver dessa
finns lekplatser inom bostadsgårdar, fritidsgårdar och skolgårdar, som alla ska hålla god
standard.

Friluftsområden
Runt om i hela kommunen finns friluftsområden som måste bevaras och skötas för att ge
människor möjlighet att vistas i naturen. Det viktigt att det finns ett varierat och
kvalitativt friluftsliv med fina naturmiljöer som är både gröna och blå. Kommunen måste
ta hänsyn till naturen och friluftslivet när man bebygger staden.
Socialdemokraterna ser det som en viktig
uppgift att alla ska kunna delta i friluftslivet.
Friluftslivet är en viktig del av människors liv
och därför ska alla få möjlighet att ta del av
stadens natur och friluftsanläggningar på
samma villkor.
Trollhättan är redan en av de bästa
friluftskommunerna i landet och det vill vi
fortsätta att vara. Både under vinter- och
sommartid finns det friluftsalternativ för alla
kommunens invånare. Några exempel på
detta är skidspåren i Strömslund och
Edsborgs idrottsplats, som har öppet sin
anläggning även under vinterhalvåret. Under
sommaren har vi bland annat våra vackra
sjöar och stadens fina promenadslingor. Vi
tror att detta kan utvecklas ännu mer.
Trollhättan är en otroligt vacker stad och vi
vill utöka möjligheten för alla att ta del av
dess natur. Utvecklingsområden som vi ser är
fler rastplatser, vindskydd, elljusspår och
grillplatser.
Stadsparken som ska anläggas i Hjulkvarnelundsområdet kommer att ge stora möjligheter
för utveckling av stadens friluftsliv. Den centralt belägna campingplatsen är ur
turistperspektiv mycket fördelaktig. Det är också viktigt att friluftsområdet vid Vårvik
finns kvar även efter att området bebyggts.

• Vård och Omsorg
Vi socialdemokrater tror på ett solidariskt samhälle. Ett samhälle som ibland behöver
stötta upp när oförutsedda saker inträffar i livet.
Omsorgsnämnden har politiskt ansvar att erbjuda våra kommuninvånare vård och
omsorg, omsorg för funktionsnedsatta, omsorg inom socialpsykiatri och kommunal
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hälso- och sjukvård. Alla kommuninvånare skall känna att de får vård och omsorg när de
har behov av det.
Människans rätt till frihet är ett honnörsord för oss socialdemokrater. Ambitionerna ska
vara högt satta i att skapa den bästa vård och omsorg, där Trollhättan statuerar sig som
föregångare för andra. Vi ska hänga med och ta tillvara på utvecklingen kring
välfärdsteknik och digitalisering för att förbättra kvalitet och ge större frihet mer
självbestämmande och delaktighet för alla som behöver ett ökat stöd.
Vår gemensamma välfärdsmodell är en del av det som gör Trollhättan fantastiskt.

Äldreomsorg
Tillsammans skapar vi framtidens
omsorg. För oss socialdemokrater är
trygghet för våra äldre ett
fundament.
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, såväl på landsbygd som
tätort. En fortsatt strategi är att i
samarbete med Eidar fortsätta se på
möjligheten att bygga nya
trygghetsboenden. På våra olika
boenden ska det finnas en öppenhet i att teman på boenden ska kunna etableras. Att
såväl boende som personal ges möjlighet att ”nischa” sig utifrån intresse är viktigt för
såväl trivsel som trygghet.
Hemtjänsten ska utvecklas med målet att brukarna känner sig trygga genom bland annat
en ökad personalkontinuitet, där omsorgstagare träffar kända ansikten i sina hem. Vi ska
fortsätta höja kompetensen bland vår personal, så att omsorgsarbetet blir kvalitativt i
samtliga av förvaltningen verksamheter. Äldreomsorgslyftet är ett exempel på detta. En
fast omsorgskontakt ska införas i hemtjänsten och dessutom vill vi socialdemokrater
utveckla nya omsorgs- och arbetsmetoder, där inflytandet över de insatser som ska göras
ökar för såväl brukare som personal. 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. De skatter som Trollhätteborna betalar för att
få en god äldreomsorg ska användas till just det, inte till vinster i privata bolag. Därför
kommer vi socialdemokrater i Trollhättan fortsätta att säga nej till utförsäljning och
privatisering av vår äldreomsorg.
Vi vill också fortsätta att satsa på och utveckla de träffpunkter vi har i vår stad, för att
stödja olika sociala och kulturella aktiviteter. Finns behov av fler träffpunkter ska dessa
etableras.
Den ”Lilla hjälpen”, utan behovsprövning, ska fortsätta att erbjudas gratis till alla över 67
år.
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Nutrition till omsorgstagare ska vara en fortsatt prioriterad fråga i förvaltningens
verksamheter. Den mat som erbjuds ska ha god smak och doft, vara tilltalande och
varierad och ha högt näringsvärde.

Omsorger för personer med funktionsnedsättning
Socialdemokratin i Trollhättan ska
verka för att varje individ ska få rätt
stöd utifrån sina behov, så att den
enskilde kan leva ett aktivt och så
självständigt liv som möjligt. En
meningsfull sysselsättning ska finnas
för den enskilde brukaren, som ger
stimulans, personlig utveckling,
gemenskap och delaktighet i samhället.
Våra mål är att alla människor med
funktionsnedsättning ska ha tillgång
till boende, dagligverkssamhet och
boendestöd i Trollhättan. Det stöd
som erbjuds skall utgå från personens
egna behov och önskemål. Var och en ska får vara delaktig och ha inflytande över
planeringen och insatserna.

Socialpsykiatrin
Den som drabbats av psykisk ohälsa ska genom stadens socialpsykiatri på olika sätt ges
möjlighet att få rätt stöd, utifrån en enskildes behov. Socialdemokratins målsättning är att
den individ som drabbas av psykisk ohälsa ska kunna erbjudas hjälp att påverka sin
situation för att leva ett gott liv i ett socialt sammanhang, samt utvecklas mot en ökad
självständighet.
Att Träffpunkter finns etablerade är betydelsefullt och angeläget för den som drabbats av
psykisk ohälsa. Målet med verksamheten är att bryta social isolering och få en meningsfull
fritid. Det är en verksamhet som ska värnas och antalet träffpunkter ska formas utifrån
behov

Hälso- o sjukvård
Att som medborgare få rehabilitering och hälso- och sjukvård när det behovet finns är
för socialdemokrater en självklar rättighet. Den ska formas av en väl inarbetad
organisation med personal som med sina licensierade kunskaper ska ge det bästa av stöd
för den enskilde i sitt sjukdom/rehabiliteringstillstånd. En god samverkan ska finnas med
den regionala sjukvården, där regionen och kommunen samspelar med den enskilde
medborgarens personliga behov i fokus.
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• 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 en god 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, inte minst i ett integrerande perspektiv.
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.
Därför fortsätter vi med arbetet ”alla behövs i jobb” kopplat till Jobbcentrum.
Angeläget är också att låta unga medborgare få erfarenhet av arbetslivet. Det är därför
den socialdemokratiska satsningen på att erbjuda sommarjobbsgaranti för elever i årskurs
2 på gymnasiet är så viktig. Det ger de unga möjlighet till nya kunskaper och viktiga
nätverk. Det ger också arbetsplatser möjlighet att hitta framtida möjliga medarbetare.
Jobben som erbjuds kan vara i både offentlig och privat regi.

• Trygg i hemmet
Trygg uppväxt
Hemmet ska vara den plats som ger
trygghet och kärlek. Därför ska barn
som växer upp i familjer med våld,
missbruk, förtryck eller ekonomiska
problem ges särskilt stöd. Varje enskilt
barn ska respekteras och ges möjlighet
till utveckling och trygghet. Här är det
viktigt med satsningar från samhället
som går in och ger barn och föräldrar
stöd för att kunna skapa en tryggare
miljö för barnet. 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.
Kommunen har genom sitt socialdemokratiska styre gjort stora satsningar för att trygga
uppväxten för våra yngsta invånare, bland annat genom familjehuset, som arbetar med
familjer i kris med de många möjligheter som finns genom familjeteamet, olika typer av
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rådgivning samt fältarbetare som arbetar med ungdomar i staden. Syftet är att skapa en
trygg uppväxt för varje barn och ungdom i hela Trollhättans stad.

Våld i nära relationer
Trollhättans kommun måste arbeta offensivt
med våld i nära relationer. Regeringen har tagit
starka åtaganden gällande att stoppa och
förebygga våld i nära relationer och
Trollhättans stad har alltid varit en kommun
som tagit stort ansvar även i denna fråga.
Det är viktigt att poängtera att människor
oavsett kön kan utsättas för våld i nära
relationer. I majoriteten av fallen är det dock
en kvinna som utsätts.
Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat
våld och förtryck måste bekämpas kraftfullt
och vi alla kraftfullt deklarera 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. Vid förekomst av mäns våld mot
kvinnor ska det finnas en etablerad och
tillräcklig verksamhet i form av kvinnojourer
etcetera. En nollvision är ett absolut måste.
I Trollhättan har vi en etablerad och välrenommerad enhet som arbetar med våld i nära
relationer. Inom denna verksamhet arbetar man med alla typer av våld. Enheten arbetar
med både förebyggande arbete, men framförallt med de som utsatts för våld.
Förebyggande insatser handlar till stor del om utbildning exempelvis anordnar de
föreläsningar som sprider kunskapen om våld i nära relationer. Man arbetar med den
våldsutsatta genom insatser så som akut- och jourverksamheter, men också genom att via
telefon och digitalt komma i kontakt med de som behöver hjälp.

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. När skadligt bruk av droger förekommer ska samhället finnas där
för att stötta och hjälpa individen ur en destruktiv levnad.
Vi vill att kommunen fortsätter och förstärker sin 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
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frivilliga insatser som exempelvis nattvandring, information och kunskap för att öka
tryggheten i vår kommun.

• Barnomsorg och utbildning
Skolan ska vara jämlik och ge alla elever förutsättning till en bra start i livet. Skolan och
förskolan ska ha en hög kvalitet och vara en trygghet för alla barn och ungdomar i
Trollhättan. Skolan ska kunna möta varje barns behov och då krävs det kompetent
personal, engagerade föräldrar, samt att stimulera barns engagemang. Samhället tjänar på
att barn och ungdomar klarar skolan och därför behöver det finnas extra resurser för
elever med behov av stöd.
Våra verksamheter ska också ha ett tydligt genusperspektiv så att pojkar och flickor inte
begränsas av rådande könsroller i deras utveckling och val. Vi vill samtidigt att det ska
finnas fler skolsköterskor och kuratorer för att kunna satsa på elevhälsan och minska
psykisk ohälsa.

Förskola
Förskolan ska vara en trygg plats där barnen får möjlighet att utvecklas. Personalens
kompetens och föräldrars engagemang är viktiga byggstenar för att kunna ge barnen rätt
start och stöd i livet. Därför är det viktigt att kunna erbjuda personalen kontinuerliga
kompetenshöjande insatser. Att personalen har rätt att få arbetskläder för att kunna
utföra sitt arbete ser vi som självklart.
Vi ska fortsätta utveckla den
pedagogiska kvaliteten inom förskolan
och minska barngrupperna efter
barnens behov. Vi ska fortsätta att
erbjuda barnomsorg hela dygnet och
erbjuda barnomsorg i runt om i hela
kommunen. Trollhättan ska vara i
framkant gällande utvecklingen av olika
lärmiljöer inom matematik, språk, kultur
och utomhuspedagogik.
Förskolan ska vara en giftfri miljö. Men
vi vill också ha ett ökat fokus på den
psykosociala miljön på förskolan. Ett
sätt att kombinera förskola och
äldreboende för att på så sätt skapa mer
trivsamma miljöer och där det finns möjlighet att träffas över generationsgränserna.

Fritidshem
Fritidshemmet är en plats där många av stadens barn tillbringar sina eftermiddagar.
Därför är det viktigt att fritidshemmet är en utvecklande och kunskapsgivande miljö.
Fritidshemmen i Trollhättan ska också vara likvärdiga; alla stadens fritidshem ska ha lika
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förutsättningar att tillgodose stadens barn med den service som förväntas.
Socialdemokraterna i Trollhättan tycker att det är viktigt att verksamheten ges de resurser
som krävs för att fritids ska vara så utvecklande som den är tänkt att vara. Trollhättans
fritidshem ska ha pedagoger med rätt kompetens och lokaler som håller hög kvalitet. Vi
vill ge fler möjligheten att välja fritids, samt att fritids ska kunna där man har sin
skolplacering.
Vi vill att barngruppernas storlek minskas. Antalet barn i gruppen påverkar i vilken
utsträckning pedagogerna kan arbeta med utvecklande och lärandearbete med barnen.
Fritidshemmen ska arbeta som ett komplement till skolan. Barn ska kunna arbeta med sin
språkutveckling, både i form av tal och hörförståelse, men också skriva och läsa. Då
många barn tillbringar sina eftermiddagar på fritids ser vi att läxhjälp är ett område för
utveckling inom fritidshemsverksamheten. Men fritidshemmet ska inte bara erbjuda hjälp
med skolan, utan bidra med andra typer av kunskaper utanför skolans ramar.
Samtidigt är det också viktigt att barnen får mycket spring och lek, eftersom barnen
tillbringar sin fritid på fritidshemmet. Att låta barnen vara med och tycka till kring
aktiviteter i verksamheten är en viktig del i en demokratisk fostran. En variation i olika
fritidsaktivitet är viktigt också för att alla barn ska känna sig sedda.

• Skola
Socialdemokraterna i Trollhättan ställer sig helt bakom partiets nationella inriktning, att
vinstjakten i skolorna måste stoppas och att skolpengen måste göras rättvisare. Ett
missgynnande av den kommunala skolan gagnar varken eleverna eller samhället i stort,
utan gör enbart aktieägare rikare.
Trollhättans skolar ska vara jämlika
och ha en god kvalitativ nivå, där
staden fortsätter med att förbättra
skolresultaten ännu mer. Vi ska inte
vara nöjda förrän alla elever har
behörighet till gymnasiet. Detta leder
till att fler professioner tillsammans
kan ägna mer tid åt varje elevs
utveckling. Det är viktigt att olika
kompetenser och yrken finns på
skolor för att kunna ge bästa möjliga
stöd till eleverna. Några av dessa
professioner är till exempel lärare
och skolvärdar.
För oss socialdemokrater är det viktigt att det finns skolor även på landsbygden, så att
elever har nära till skolan.
Vi vill också att det erbjuds läxhjälp till elever både under och efter skoltid för att fånga
upp elever som hamnat efter och behöver extra stöd. Skolbibliotek är också ett viktigt
redskap för eleverna under skolgången och behöver därför prioriteras. För att öka
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skolornas attraktionskraft behöver ha olika inriktningar som till exempel, fotboll, natur,
matte, kultur med mera.
Vi vill även fortsättningsvis ha studiehandledning för våra nyanlända elever och vi vill
fortsätta arbetet med att minska skolsegregationen. En annan viktig insats är att motivera
skicklig personal att arbeta på skolor med större behov.
Allt fler elever drabbas av psykisk ohälsa. Där behövs krafttag genom att anställa fler
kuratorer och socialpedagoger, samt utveckla samverkan med andra aktörer. Mobbning är
ofta en grund för psykisk ohälsa och kan förstöra en elevs skolgång. Mobbning kan få
konsekvenser för den drabbade under resten av livet, därför ska det råda nolltolerans mot
mobbning.
All forskning visar att fysisk aktivitet ökar förmågan till inlärning och förbättrar
folkhälsan. Vi socialdemokrater vill därför att skolorna i Trollhättans stad ska erbjuda alla
elever fysiska aktiviteter och lek på raster och även före skolan. För att uppmuntra
ungdomar till mer rörelse och mindre stillasittande är det nödvändigt att genomföra en
plan för att upprustning av kommunens skolgårdar.

Kunskapsförbundet Väst
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.
Vi lever i ett samhälle som förändras och människor byter i allt större utsträckning arbete,
flyttar eller gör andra förändringar i sina liv. Vi vill att Kunskapsförbundet Väst ska
fortsätta utveckla verksamheten genom ökad fokus på kvalitet, attraktivitet och
effektivitet. Det fortsatta arbetet med ökad likvärdighet och att höja kunskapsresultaten
är också viktiga prioriteringar. Arbetet för Kunskapsförbundet Väst handlar om att varje
elev ska uppfylla sin potential, samt att ge vuxna möjlighet till andra och en annan chans.
Omställning och livslångt lärande är en viktig del av samhället. För att människor ska
kunna rusta sig för de jobb som växer fram är det viktigt att utbudet av yrkesutbildningar
är så brett att det passar både individers och företagares behov.
Utbildning ger nya valmöjligheter och potential till att få ett jobb. 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. Yrkesvux är en viktig möjlighet för människor att få
egen försörjning.
Efterfrågan av utbildad arbetskraft kommer att öka inom vård, skola, omsorg, service och
handel. Nya jobb skapas, andra förändras eller försvinner och det ställer stora krav på
förnyelse av kunskap och färdigheter. Det kräver kraftfulla insatser av vuxenutbildning
och folkbildning. Arbetslösheten är ett samhällsproblem som endast kan lösas
gemensamt. För det krävs att den arbetslöse har möjlighet att bygga upp det kunnande
som efterfrågas.
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• Samverkan
Trollhättan ska 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.

• Våra satsningar kommande mandatperiod
Vård, skola och omsorg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nybyggnation Upphärad skola
Fler lärare och andra professioner i skolan
Mindre elevgrupper i skolan
Sommarjobb för alla i årskurs 2 på gymnasiet
Kostnadsfri kulturskola
Nytt äldreboende som ersätter Landbogården
Nybyggnation Vårvik omsorgsboende och förskola
Fler nischade äldreboenden
Nytt LSS‐boende vid Alingsåker
Nytt LSS-boende på Slättbergsvägen
Ombyggnation korttidsboende LSS
Förbättringar av befintliga LSS-boenden
Förbättrad inomhusmiljö vård- och omsorgsboende med bland annat nya lyftar och
sängar
Satsningar på modern teknik inom vård och omsorg
Fast omsorgskontakt i hemtjänsten
Nya arbetssätt inom hemtjänsten för ökad kvalitet för både personal och brukare
Nytt produktionskök på Överby
Högre löner och förbättrade arbetsvillkor för personal inom omsorgerna

Friluftsliv och idrott
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny ridanläggning Ängens Gård
Ny ridanläggning Stommens Gård
Satsning på grundskola/fritidshem
Satsningar på nya inventarier och upprustade skollokaler i grundskolan
Ombyggnation och modernisering av lekplatser, med ny lekutrusning
Satsning på närlekplatser
Reinvesteringar i fritidsanläggningar och andra kommunägda anläggningar
Fortsatt arbete med funktionsanpassning i verksamheter och på anläggningar
Toaletter och förbättringar vid Sjölandabadet
Utegym vid större friluftsanläggningar med elljusspår även i stadens ytterområden
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slätthult 2.0 – upprustning av byggnader, fasad, fönster och kök samt utemiljö och
frisbeegolf
Upprustning av byggnader och banor på Edsborg
Investeringar och reinvesteringar i konstgräsplaner
Konstsnöspår etapp 2
Inköp av pistmaskin för spårläggning
Aktivitetsyta Sjuntorp med spontanidrottsplats bollsport, utegym och belysning
Ny rostfri bassäng i Sjuntorp simhall, med förhoppning om en höj‐ och sänkbar
Parkeringsyta vid Torsbohallen
Satsning på friidrott Skogshöjden
Fortsatt utveckling av Vision Granngården

Kultur
•
•
•
•
•
•
•

•

Konstnärlig utsmyckning - Skulpturer till det offentliga rummet
Konst i slussområdet
Fortsatta satsningar på evenemangsplats Folkets Park.
Reinvesteringar Kronan Kulturhus
Reinvestering på N3 ‐ Mötesplats för ung kultur
Reinvestering Stadsbiblioteket
Fortsatta satsningar på Sylte bibliotek
Ombyggnationer av bygdegårdarna i Norra Björke och Upphärad

Gator och vägar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trygghetsåtgärder i offentlig miljö, med bland annat ny belysning
Färdigställande av Stridsbergsbron
Ökad tillgänglighet vid busshållplatser
Nya och förbättrade trafiksignaler
Satsning på förbättringar vid Kanaltorget
Ny bro Spikön‐Mossberget
GC‐tunnel Älvhögsborg
GC‐väg till Sjuntorp
GC‐väg i Upphärad
GC‐stråk Stadsparken
GC‐väg Oscarsbron
GC‐väg Kanotstigen 1
GC-väg Vårviksvägen
GC-väg Strömslundsgatan
GC‐väg till Öresjö
GC‐väg Väne‐Åsaka
Förbättringar av centrummiljön och stadens parker, med bland annat trygghetsåtgärder,
översyn och förbättringar av växtlighet med mera

Arbete och sociala insatser
•
•

Satsning på stadsdelsutveckling södra stadsdelarna
Fortsatta satsningar på brottsförebyggande åtgärder genom samverkan mellan
kommunens verksamheter, Polisen, föreningar, näringsliv och övriga civilsamhället
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•
•
•
•
•
•
•

Fortsatt förstärkning av arbetet mot våld i nära relationer
Intensifierat arbete med stadens handlingsplan för social hållbarhet, för ökad jämlikhet,
jämställdhet och minskad segregation
Aktivt arbete i skolor och med föreningar för att motverka våld och machokultur
Utökade satsningar på yrkesinriktade utbildningar
Fortsatta strategiska satsningar för att få fler företag till staden
Fortsatta satsningar på att utöka näringslivet på landsbygden
Fortsatta satsningar på förbättrad arbetsmiljö, såväl fysisk som psykosocial, för personal
som jobbar i Trollhättans Stad

Klimat och miljö
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny återvinningscentral
Förbättrat system för återanvändning av utrustning och material inom Trollhättans stad
Byggnation i Trollhättans stad ska vara hållbar
Arbetet med den biologiska mångfalden ska stärkas
Fler laddplatser för elbilar
Miljö- och klimatkrav i all upphandling av transporter
Minskade inköp av fossilbaserade engångsprodukter
Minska matsvinnet i offentlig verksamhet
Öka inköpen av ekologiska varor
Öka inköpen av närproducerade varor, i den mån lagens ramar tillåter
Följa och arbeta utifrån vår koldioxidbudget
Stärka och underlätta invånarnas engagemang för bättre klimat och miljö
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• Rapport från Socialdemokraternas kongress
2021
Vår politik ska hänga ihop, från kommun via region till riksdag och regering och vidare.
Grunden för våra politiska ställningstaganden i Trollhättan den kommande
mandatperioden är, utöver detta handlingsprogram, de beslut som fattades vid
kongressen i november.
Nedan följer en sammanfattning av kongressen författad av Elliot Blixt, som var en av
kongressledamöterna från Trollhättan.

Sverige är ett land att avundas. Utbyggnaden av folkhemmet under efterkrigstiden har gjort
Sverige till ett land där frihet, jämlikhet och solidaritet har präglat varje hörnsten av samhället.
Sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde 2014 har 300 000 fler ett jobb att gå till.
Tillväxten i vårt land är god och vår målsättning har alltid varit att den ska komma alla till dels.
Men vi är samtidigt medvetna om att Sverige kan bättre. Vi ska säga som det är och göra det som
krävs.

Vi bygger landet starkt och hållbart
Arbete gör oss till en del av en gemenskap, där man kan utvecklas och lära nytt. Det ger inkomst,
möjlighet att leva friare, bestämma själv och planera framåt.
Vårt mål är och kommer alltid att vara full sysselsättning. För det krävs utbildning och en aktiv
arbetsmarknadspolitik. Fler jobb ska vara gröna jobb och kollektivavtal och rätten till heltid ska
alltid vara norm. Vi socialdemokrater kommer att verka för att kvinnor och män som jobbar i
offentlig sektor ska ha lika tillgång till arbetsskor och arbetskläder. Visstidsanställningar ska
snabbare övergå i en tillsvidareanställning och tidsbegränsade anställningar ska alltid vara
objektivt motiverade. Arbetskraftsinvandring ska endast ske i bristyrken och arbetstagarnas
trygghet stärkas.

Vi bygger landet tryggt
Välfärden behöver bli mera behovsstyrd och mindre marknadsstyrd. Den ska utjämna skillnader
och inriktas på människors behov.
Sverige behöver därför en ny äldreomsorgslag. Den ska stärka äldres inflytande och
självständighet i vardagen. Kraven på de anställdas kompetens och arbetsuppgifter ska både
uppvärderas och regleras bättre. Alla som möter äldre ska ha tillräckliga kunskaper i svenska och
de som behöver, ska kunna studera svenska på betald arbetstid.
Vi vill lagstifta att offentligt drivna akutsjukhus inte ska kunna säljas eller privatiseras. Tvånget för
regioner att tillämpa lagen om valfrihetssystem, LOV, inom primärvården bör avskaffas. Privata
sjukvårdsförsäkringar ska inte få användas på skattefinansierad vårdverksamhet. På sikt bör
tandvården omfattas av ett högkostnadsskydd liknande hälso- och sjukvårdens.
Vi socialdemokrater har infört ett pensionstillägg för dessa grupper, men mer behöver göras.
Nästa steg är att pensionsavgiften höjs, och det är vad som krävs för att lösa problemen på sikt.
Vi ska säkra rätten till personlig assistans och göra LSS-insatserna mer ändamålsenliga.
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Den ekonomiska förlust som idag uppstår för yrkesgrupper som saknar möjlighet att arbeta
hemifrån och är särskilt utsatta är orättvis. Vi vill därför skyndsamt utreda hur regelverket ska
förändras i syfte att riskerna för inkomstbortfall under sjukdom ska bäras på ett mer solidariskt
sätt.

Vi bygger landet med kunskap
Alla barn i Sverige ska få en god utbildning och bildning. Kunskapskraven ska vara tydliga,
betygssystemet rättvist och ordningsreglerna väl kända.
Vi socialdemokrater vill förbjuda vinstuttag ur skolan. Skolornas drivkraft ska vara att förmedla
kunskap och att varje elev utvecklas till kunniga, demokratiska och självständiga medborgare.
Syftet med vår gemensamt finansierade skola ska aldrig vara vinst. En gemensam antagning i
offentlig regi ska införas till alla skolor och kötid ska inte få vara ett urvalskriterium.
Syskonförturen ska säkras så att familjer får en hållbar vardag. Likvärdighetsbidraget ska fortsätta
att byggas ut och även omfatta gymnasieskolan, så att mer resurser går till de skolor som behöver
dem bäst.
Skolpengssystemet ska göras om från grunden och ta större hänsyn till skolornas fasta kostnader.
Allmän förskola ska införas från två års ålder med ett automatiskt erbjudande om förskoleplats,
med möjlighet att tacka nej.
Alla yrkesprogram ska vara utformade för att ge grundläggande högskolebehörighet, men där
enskilda elever har möjlighet att välja bort det. Gymnasieskola ska göras obligatorisk och
skolplikten förlängas till 18 års ålder.

Vi bygger ett land som håller ihop
Den organiserade brottsligheten påverkar hela samhällen. Den fördjupar segregationen i skolor
och bostadsområden. Kriminaliteten kan vara urskillningslös, men de som har små ekonomiska
marginaler eller bor i utsatta områden löper särskilt stor risk att drabbas.
De kommande tio åren behöver hela samhället kraftsamla för att bekämpa segregation och
förhindra kriminellas påverkan på lokalsamhället. Sverige ska inte ha några utsatta områden. Vi
ska bryta nyrekryteringen, angripa deras finansiering och skärpa straffen. Möjligheten att beslagta
kriminellas tillgångar ska öka. Tystnadskulturen måste brytas, vi ska förbättra skyddet och stödet
för vittnen och skärpa straffen för övergrepp i rättssak.
Mäns våld mot kvinnor måste upphöra.
För att öka tryggheten och bekämpa brottsligheten behöver polistillväxten fortsätta. Brottsoffrens
perspektiv ska stå i förgrunden och därför ska brottsofferstödet stärkas. Socialtjänsten ska få
ökade befogenheter att ingripa tidigare genom så kallat mellantvång och insatser riktade till hela
familjer.
Sverige ska tydligt stå upp för asylrätten och aktivt verka för att andra länder gör detsamma. Fler
länder måste ta ett större solidariskt ansvar för flyktingmottagande.
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Vi bygger gemensam säkerhet tillsammans
Ett nytt geopolitiskt landskap har vuxit fram som skapar
instabilitet och osäkerhet. De auktoritära ambitionerna att
nedmontera demokratin och inskränka mänskliga rättigheter är
påtagliga, och flera länder stärker sin ställning genom vapenmakt,
hybridkrigföring och desinformation. Vårt svar på auktoritära
utvecklingar är ett starkare FN, ett välfungerande OSSE, ett
globalt mer aktivt EU, fortsatt samarbete i Norden, i Arktiska
regionen samt runt Östersjön och en offensiv agenda för
demokrati, diplomati och multilateralism.
Det militära och civila försvaret ska sammantaget ha en sådan
styrka, sammansättning, ledning, beredskap och uthållighet att
det avhåller andra från att försöka angripa, kontrollera eller på
annat sätt utnyttja svenskt territorium.
Den militära alliansfriheten är ett fundament i Sveriges
säkerhetspolitik och den bidrar tillsammans med vår ökade
militära förmåga och fördjupade internationella samarbeten till
säkerhet och stabilitet i vårt närområde.

Elliot Blixt, ordförande för SSU i Trollhättan.
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