
   

1 
 

Programförklaring 
2023 

 
Socialdemokraterna – Vänsterpartiet 

 
 
För ett hållbart Trollhättan 
 
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, odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den 
ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Trollhättans stad har ett ansvar att uppnå 
målen och ska under kommande år intensifiera sitt arbete för att nå upp till de mål som 
Agenda 2030 syftar till.  
 
Ekonomisk hållbarhet 
 
Vår ambition är att Trollhättan ska ha en fortsatt god och hållbar ekonomi för att kunna 
säkerställa en bra välfärd för våra invånare. Den som är satt i skuld är inte fri och därför är 
ordning och reda i stadens finanser grunden för utvecklingen av Trollhättan. Vår målsättning 
är att genom god tillväxt och utveckling kunna ge trollhätteborna en trygg kommun där vård, 
skola, omsorg och miljö prioriteras. För att nå dit krävs investeringar och samarbete mellan 
staden och olika aktörer. Med fler jobb får vi råd med en välfärd att vara stolta över. Då kan vi 
investera i framtiden. 
 
För oss är en solidarisk skattepolitik viktig. Den kommunala skatten slår hårdast mot de med 
lägst inkomster och därför är vår ambition oförändrad kommunalskatt. De ökade kraven på 
vår gemensamma välfärd kan dock komma innebära en omprövning av ställningstagandet. 
Kommunens taxor ska vara fortsatt låga, bland de 50 lägsta i landet.  
 
För att kunna fortsätta att erbjuda våra invånare kvalitativa bostäder, energi och industriell 
utveckling till marknadsmässiga priser vill vi fortsätta värna våra kommunala bolag. Vi 
kommer därför inte att sälja några av våra helägda kommunala bolag under mandatperioden. 
 
Kravet på god ekonomisk hushållning innefattar inte bara att den ekonomiska situationen ska 
vara i balans, utan även att verksamheten bedrivs med god hushållning, d v s att verksamheten 
är effektiv och produktiv, att resurserna används optimalt och att målen formas och uppnås 
med medborgarnas bästa i fokus. 
 
Ekologisk hållbarhet  
 
En av vår tids viktigaste fråga är klimatförändringarna och den omställning som måste till för 
att hålla nere temperaturökningarna. Enligt FN:s klimatpanel IPCC senaste rapport, så är vi på 
väg mot 2 graders uppvärmning redan vid år 2030. Nu är det allvar och vi måste göra allt vi 
kan för att se till att uppvärmningen stannar vid 1.5 grader.  
 
Målet ska vara att underlätta för invånarna att leva mer klimatsmart. Det ska vara enkelt, 
kostnadseffektivt och upplevas meningsfullt att leva ett liv som är miljö och klimatvänligt. Vi 
vill att Trollhättan fortsätter att vara en förebild samt ligga i framkant när det kommer till 
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ekologisk hållbarhet. Vi ska vara förberedda att anta framtidens utmaningar vad gäller 
klimatförändringar och ambitionen är att så snabbt som möjligt nå upp till de klimat och 
miljömål vi satt upp.  
 
Vi vill värna om miljön både i vår egen stad men också globalt. Vår ambition är att öka 
andelen ekologiska inköp där alla verksamheter når upp till minst 60 %. Samtidigt ska 
rättvisemärkta och/eller så långt som möjligt närproducerade livsmedel serveras på stadens 
skolor, äldreboenden och andra kommunala inrättningar. Vi vill aktivt verka för att minska 
matsvinnet och arbeta för att maten som blir över i våra inrättningar tas till vara på 
konstruktiva sätt.  
 
Ett av de stora hoten mot klimatet och miljön är idag köttproduktionen som står för 18 % av 
utsläppen av växthusgaser. Köttindustrin pekas ut av FN som ett område där politiken måste 
göra mer. Trollhättans stad har redan satt igång ett arbete med att minska stadens konsumtion 
av kött, vilket ska fortsätta. I det arbetet behövs en tydlighet och stöd till de som utför arbetet. 
Vi ska servera en kost som bygger på att främja hälsa och miljö. 
 
Cirka en tredjedel av koldioxidutsläppen i Sverige kommer från transportsektorn. Trollhättan 
var tidigt ute med att producera egen biogas för sina egna fordon liksom försäljning till 
allmänheten. I framtiden kommer transportsektorn att erbjudas även andra fossilfria drivmedel 
och Trollhättan har ambitionen att vara helt koldioxidneutralt i sin egen fordonsflotta till 
2020. Vi kommer också att på olika sätt verka för att även leverantörer och entreprenörer 
använder fossilfria drivmedel i sitt transportarbete för kommunen. Godstransporter ska flyttas 
från landsväg till järnväg och sjöfart. Trollhätte kanal är en viktig del i sjöfarten och när den 
byggs om, så måste miljöaspekterna tas i anspråk.  
 
Plast som hamnar i vår natur och vatten är ett problem som bara ökar. Det är nu viktigt att 
Trollhättans stad tar ett krafttag för att minska plasten i våra verksamheter samt fasar ut 
onödiga engångsartiklar. Staden ska agera för en cirkulär ekonomi som bygger på ett 
kretslopp där så mycket som möjligt återvinns.  
 
Social hållbarhet 
 
Barnen är vår framtid och för oss i majoriteten 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 det här ser vi som en viktig utgångspunkt 
inom alla våra verksamheter. 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 Trollhättan 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 
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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.  
 
Vi ser de sociala insatserna och det förebyggande arbetet som viktigt och nödvändigt i 
utvecklandet av att öka den sociala hållbarheten i staden. 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.  
 
Trygg i Trollhättan 
 
Brottsligheten och otryggheten ska bekämpas med alla medel. Människor i Trollhättan ska 
känna sig trygga och därför anser vi i majoriteten att det är viktigt att jobba med både hårda 
och mjuka trygghetsfrågor. Det är viktigt att jobba med insatser som gör skillnad idag, men 
också insatser på sikt. 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.  
 
Genom att Trollhättan erbjuder en bra skola och fritids, levande kulturliv, ett första jobb och 
möjligheten att flytta hemifrån, så är det ett effektivt sätt att hindra att unga människor 
hamnar i kriminalitet. För att motverka känslan av otrygghet är det viktigt att kommunen 
jobbar med stadsplanering, såsom belysning i miljöer där medborgarna känner sig otrygga. 
 
Jämlikhet 
 
Alla människors lika värde och jämställda förutsättningar är en självklarhet. Därför ska vi 
arbeta aktivt mot all form av diskriminering kopplat till etnicitet, religion eller annan 
trosuppfattning, könstillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder och 
könsöverskridande identitet eller uttryck. 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 stor 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. Vår målsättning är att skapa ett inkluderande samhälle där alla behövs 
och kan delta. 
 
Jämställdhet 
 
Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män som ska ha samma möjligheter 
och likvärdig makt att forma samhället och sina egna liv. Dock finns det olika förväntningar 
på flickors och pojkars och kvinnors och mäns beteenden och uttryck. Trollhättans stad ska 
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bekämpa de strukturer och kategorier av förtryck som särskiljer och värderar könen 
olika. Jämställdhetsarbetet ska vara högt prioriterat och jämställdhetsperspektivet ska alltid 
finnas med när besluten tas. Kvinnor har oftast inte samma möjlighet som män när det 
kommer till utbildning, ekonomi, inflytande, makt och arbete. För att komma tillrätta med den 
här ojämställdheten, så måste relationerna mellan könen förändras.  
 
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 det här arbetet är att vi har heltid som norm. Det här är en 
jämställdhetsreform som vi ska fortsätta att stå upp för. Alla människor ska få möjlighet att 
leva det liv som passar dem utan att påverkas av samhällets förväntningar. Majoriteten i 
Trollhättan ska fortsätta driva en feministisk politik som leder till frihet.  
 
Samverkan 
 
Trollhättans stad 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. 
 
Inkludering och mångfald 
 
Trollhättans arbete med inkludering 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 även viktigt att vi fortsätter att förbättra kommunens matchningsarbete 
tillsammans med Arbetsförmedlingen och andra aktörer. Det är också 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. 
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 inkludering. 
Vi ska fortsätta att utveckla verksamheter där nyanlända får möjlighet att delta och ta ett steg 
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in i samhället. Samtidigt blir det ett bra sätt för att få en ökad kunskap om demokrati och 
jämställdhet. 
 
Trollhättan har en lång tradition av att välkomna människor från olika delar av världen oavsett 
om de kommit hit för att arbeta, för kärlekens skull eller på flykt från krig och förtryck. Vi vill 
värna om det toleranta och välkomnande samhället där alla känner sig trygga. Vi vill ha ett 
tolerant samhälle där alla känner att de får plats och har friheten att tro vad de vill och utöva 
sin religion utan förtryck. Därför vill vi skapa en mötesplats där Trollhättans trossamfund får 
möjlighet att arbeta för ömsesidig tolerans, nyfikenhet och bygga broar mellan sig.  
 
Vi vill aktivt arbeta för att minska ålderssegregationen i samhället vad gäller boende, social 
samvaro och känslan av att vara delaktig i samhället. Ensamhet är ett stort problem bland 
äldre och ett hot mot hälsan. Där ser vi en utvecklingspotential i de mötesplatser som redan 
existerar i Trollhättan och vi ser gärna ett fokus på möten över generationsgränser. 
 
Vi kommer att aktivt arbeta för att rasism, extremism och förtryck inte ska få en grogrund i 
samhället. Det är viktigt att vi redan i för- och grundskolan arbetar proaktivt med att 
ungdomar inte dras in i dessa värderingar och därför vill vi utveckla och permanenta stödet till 
projektet ”Resor till Förintelsen”. Det är också angeläget att vi fortsätter att ha ett långsiktigt 
och förtroendefullt samarbete med olika grupper i samhället genom att skapa mötesplatser för 
alla. 
 
Näringsliv och arbete  
 
Vårt mål om 70 000 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. Vi ska även fortsätta 
att utveckla det goda samarbetet med det framgångsrika teknikkluster som finns i Trollhättan 
samt med industrin kring rymd, flyg och fordon. Den goda ingenjörskonst som frodas i staden 
har resulterat i fler arbetstillfällen och påverkar Trollhättans arbetsmarknad och 
kompetensutveckling på ett positivt sätt. Staden, dess invånare och näringslivet har en 
tradition av att möta de förändringar som sker i samhället på ett proaktivt sätt.  
 
Besöksnäringen är betydelsefull för Trollhättan. Den skapar intäkter till staden, arbetstillfällen 
och möten mellan människor från olika delar av världen. Trollhättan har ett attraktivt läge, då 
vi endast ligger cirka 40 minuter med tåg från Göteborg, samtidigt som vi kan erbjuda en 
spännande historia, storslagna naturupplevelser i närheten till centrum samt ett spännande 
kulturliv.  
 
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 också 
framöver med grannkommuner, Västra Götalandsregionen, regering och riksdag 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 
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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. Vi vill att Film i Väst ska fortsätta att utvecklas då det har blivit en 
del av Trollhättans identitet och är samtidigt viktig för vår arbetsmarknad. Samarbetet mellan 
N3 och Film i Väst bör utvecklas för att tidigt stödja och stärka barn 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 som ett led i att underlätta för etableringen av nya 
företag. 
 
Studentstaden 
 
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. Det här 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. 
 
Högskolan Väst är en styrka för vår kommun, därför tycker vi att vi måste hitta fler 
samverkansformer mellan våra grundskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildningen, Högskolan 
Väst och andra verksamheter. Vi ska fortsätta att vara en aktiv aktör i arbetet med att skapa 
VFU-platser som kan vara en inkörsport till arbete i våra verksamheter. 
 
Utveckla Trollhättans internationella profil 
 
Den svenska industrins vagga stod i Trollhättan. Innan dess hade älvdalen kring Trollhättan 
bebotts i ungefär 12 000 år, alltsedan isen dragit sig tillbaka och landhöjningen tagit vid. 
Staden och omgivningen har en enorm rikedom av kulturhistoria, industrihistoria och 
socialhistoria. Det storslagna landskapet omkring staden erbjuder en unik omgivning som har 
dragit till sig konstnärer, filmskapare och mycket kreativitet. Vi vill stärka Trollhättans 
internationella profil och attraktionskraft genom att visa upp mer av Trollhättans historia i det 
offentliga rummet. Vi vill fortsätta utveckla vårt vänortsarbete även utanför Norden för att 
också ta tillvara på de goda exempel som finns runt om i världen om hur vi på bästa sätt 
utvecklar en hållbar stad.  
 
Personalpolitik 
 
En stark personalpolitik är viktigt för oss i majoriteten i Trollhättan. Om stadens anställda 
trivs med sitt arbete kommer de också att kunna erbjuda trollhätteborna en bra 
samhällsservice. Vi tycker att det är viktigt att låta stadens anställda arbeta med stor 
självständighet under ansvar. De ska känna att de har en god och trygg arbetsgivare med gott 
ledarskap. Målet är att skapa goda arbetsplatser genom ett bra arbetsklimat.  
 
Vi ger alla anställda i Trollhättans stad rätt till att jobba heltid, med deltid som en möjlighet, 
och har målet att minska antalet timanställningar. Delade turer kommer att avskaffas under 
mandatperioder. För att utveckla delaktigheten och inflytandet för våra medarbetare, så vill vi 
att de ska ha möjligheten att utveckla och testa olika arbetstidsmodeller som främjar ett 
hållbart arbetsliv som till exempel arbetstidsförkortning med bibehållen lön i lämplig 
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verksamhet. Vi anser att det är viktigt att en ständig omvärldsbevakning sker vad gäller 
försöksverksamheter runt om i landet gällande exempelvis schemaläggning, 
arbetstidsförkortning och intraprenader. Vi ställer oss positiva till arbetsrotation inom stadens 
verksamheter. 
 
Vi vill ha gott samarbete med de fackliga organisationerna, eftersom vi tror att starka 
oberoende parter är viktigt för ett sunt arbetsplatsklimat. Vi vill stärka kompetensutvecklingen 
för stadens anställda och arbeta för en lönepolitik där individuell lönesättning utgår från 
gemensamma arbetsvärderingskriterier. Trollhättans stad ska fortsätta att arbeta för jämställda 
och jämlika löner mellan kvinnor och män och där är vi övertygade om att vårt beslut om 
rätten till heltid är ett steg i rätt riktning. Inom kvinnodominerade yrken som äldreomsorgen 
har deltider och visstidsanställningar länge begränsat kvinnors löneutveckling på 
arbetsmarknaden. Vi vill prioritera en god arbetsmiljö där den psykosociala arbetsmiljön 
utgör en viktig del. Vi vill även utveckla dialogen och delaktigheten med fokus på 
underifrånperspektivet mellan stadens anställda och förtroendevalda. 
 
Barnomsorg och utbildning 
 
Vi vill investera tidigt i barns utveckling. Därför är det viktigt att alla barn i Trollhättan får gå 
i en förskola och skola med hög kvalitet. Vi vill ha en förskola och skola som präglas av 
trygghet, kunskap och likvärdighet där eleverna möts av en miljö som präglas av jämlikhet 
och demokratiska värderingar. Vi betonar den värdegrund som utgår från frihet, jämlikhet och 
solidaritet. 
 
Våra verksamheter ska ha ett tydligt genusperspektiv, så att elever inte hindras av samhällets 
begränsande könsroller i sin utveckling och i sina val. I dag finns det förväntningar från 
samhället för hur människor bör vara och uppträda utifrån sitt biologiska kön. Dessa 
föreställningar och förväntningar på att vi ska inordna oss efter begränsande könsnormer 
börjar redan när ett barn är litet. Därför måste genusperspektivet genomsyra hela förskole- 
och skolverksamheten. För att åstadkomma de bästa förutsättningarna för utveckling och 
lärande krävs trygghet, stimulans, kompetent personal, engagerade föräldrar och samverkan 
med samhälle och arbetsliv. Vi ska under mandatperioden värna om rätten till en 
högkvalitativ modersmålsundervisning för våra barn och unga. Vi är övertygande om att alla 
tjänar på om samhället satsar extra mycket på barn och ungdomar med särskilda behov. 
Därför står vi för en resursfördelning som utgår från ett socialt perspektiv. Vi vill fortsätta att 
utveckla föräldrarnas möjligheter till engagemang i det demokratiska arbetet och öka 
samverkan mellan hem och skola. 
 
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 vill öka personaltätheten i förskolorna, samt 
fortsätta utveckla den pedagogiska kvaliteten inom verksamheten genom att se över 
arbetsuppgifterna och anpassa barngruppernas storlek 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. Vi vill 
även arbeta för att förskolorna ska ha möjlighet till fler socialpedagoger i sina verksamheter. 
Fortsättningsvis vill vi också se över möjligheterna för att öka vistelsetiden i förskolan.  



   

8 
 

 
Skola 
 
En likvärdig skola leder till att fler ungdomar går ut med fullständiga betyg och har därmed 
större chans till arbete och vidareutbildning och i förlängningen ett gott liv. Trollhättans stad 
kommer att fortsätta arbetet med att möjliggöra för eleverna i grundskolan att ytterligare 
förbättra skolresultaten genom exempelvis läxhjälp. Målsättningen är att alla elever ska gå ur 
grundskolan med behörighet till gymnasiet. Vi fortsätter därför vår framgångsrika läsa-, 
skriva- och räknasatsning för de yngsta eleverna, där fler extralärare, bibliotekarier och 
specialpedagoger stärker upp i klassrummet. Det här leder till att fler professioner tillsammans 
kan ägna mer tid åt varje elevs utveckling. Våra resurser ska fördelas efter behov.  
 
Trollhättan ska fortsätta att utveckla studiehandledningen för våra nyanlända elever och 
motivera särskilt duktig personal att arbeta på skolor med större behov, så att ingen elev 
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 för lek på raster samt före och 
efter skoldagen. Här har våra fritidshem tillsammans med idrottsundervisningen en nyckelroll 
att bland annat organisera rastverksamhet, så att alla elever nås. Vi vill att 
fritidsverksamheterna har ett meningsfullt och kvalitativt innehåll.  
 
Kunskapsförbundet Väst 
 
Utbildning är viktig och skapar förutsättningar. Vi lever i ett samhälle där förändringstakten 
hela tiden ökar och där människor 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 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 ett uppdrag att öka 
likvärdigheten och höja kunskapsresultaten. Vi 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. 
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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. 
Trollhättan ska erbjuda alla bättre möjligheter till omställning och livslångt lärande för att 
undvika arbetslöshet och för att utvecklas som individer 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.  
 
Äldreomsorg 
 
Ett starkt samhälle bygger på den solidariska tanken om att alla betalar efter sin förmåga och 
nyttjar den gemensamma välfärden efter sina behov. Äldreomsorgen är en viktig del av vår 
välfärdssektor och bör ständigt vara i utveckling, där invånarens behov ska avgöra och inte 
tjockleken på dennes plånbok. 
 
Alla tjänster inom äldreomsorgen ska ha god kvalitet och utgå från varje människas unika 
behov och förutsättningar, med bibehållen värdighet och integritet. De äldre ska ges möjlighet 
att ha stort inflytande över planering och genomförande av den egna vården och omsorgen. 
Alla äldre personer oavsett språklig eller kulturell bakgrund ska känna sig sedda, bekräftade 
och ha ett meningsfullt umgänge. Vi vill under mandatperioden aktivt arbeta för att 
synpunkter från brukarna och deras anhöriga aktivt tas tillvara.  
 
Förebyggande insatser inom äldreomsorgen är ett viktigt stöd för att förlänga de goda åren 
efter pensioneringen och vi vill fortsätta att utveckla det här stödet. Att understödja tillgång 
till sociala aktiviteter för äldre är ett annat sätt att öka livskvaliteten för människor som 
avslutat sitt arbetsliv. De äldre ska ges möjlighet till friskvård såsom dans, promenader, 
studiecirklar, matlagning och andra aktiviteter i närheten av bostadsområdet. Hemtjänsten ska 
underlätta för äldre att delta i dessa aktiviteter. 
 
Äldre ska mötas med respekt och tillåtas vara en del av samhället på samma sätt som tidigare i 
livet. Ingen får utsättas för kränkande behandling, varken fysiskt eller psykiskt, till följd av 
ålder, sexuell läggning, etnicitet eller könstillhörighet. Därför vill vi aktivt arbeta med 
normkritik inom våra äldreboenden. 
 
Många äldre känner sig ensamma och isolerade, vi uppmuntrar gärna umgänge över 
generationsgränser och ser gärna att förskolor och äldreboenden finns i nära anslutning till 
varandra.  
 
Våra äldreboenden ska ha fortsatt god kvalitet och erbjuda en meningsfull tillvaro samt 
sociala aktiviteter. Under mandatperioden tänker vi utveckla omsorgerna genom att bygga nya 
boenden. Kvaliteten i vården och omsorgen ska stärkas. Vi vill fortsätta att erbjuda enklare 
servicetjänster i hemmet utan behovsprövning. 
 
Vi vill fortsätta höja personalens kompetens i äldreomsorgen samt erbjuda en professionell 
och rättssäker biståndsbedömning. Maten, den medicinska kompetensen, kvaliteten på hälso- 
och sjukvårdsinsatserna samt samverkan med primärvården och Västra Götalandsregionen ska 
fortsätta att utvecklas. 
 
Äldreomsorgen i Trollhättan ska bedrivas i offentlig regi. 
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Omsorg för personer med funktionsnedsättning 
 
Människans frigörelse från det som begränsar hen har alltid varit ett självklart mål i vår 
politik. Människor med olika former av funktionsnedsättningar ska därför ges förutsättningar 
att leva och verka i samhället på jämlika villkor. Det är samhället som skapat de hinder som 
gjort att alla inte kan delta på lika villkor och därför är det vårt ansvar att undanröja dessa. 
Personer med en eller flera funktionsnedsättningar har en särskild lagstadgad rätt till stöd och 
hjälp. Stödet ska ges individuellt och utgå ifrån den enskildes behov. 
 
Kvaliteten i de insatser som erbjuds personer med funktionsnedsättning ska vara fortsatt hög. 
Personer med funktionsnedsättning ska ha samma rätt till stöd och utbildning som den övriga 
befolkningen och ska ges möjligheter att vara aktiva på arbetsmarknaden. Stöden ska utgå 
ifrån individens unika förutsättningar och brukarna ska ges stor delaktighet i planering och 
genomförande av insatserna. Tillgängligheten i staden och i stadens verksamheter är en viktig 
fråga vi ska fortsätta att arbeta med.  
 
Vi ska ta tillvara på utvecklingen kring välfärdsteknik. Genom att satsa på välfärdsteknik ökar 
vi individens självbestämmande, delaktighet och kan skapa större frihet för alla våra brukare i 
Trollhättan. 
 
Jobb åt alla – för allas skull 
 
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 ska under mandatperioden arbeta så att fler får möjlighet att 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 arbetsrelaterad 
ohälsa, sjukdom eller förlorar sitt arbete. Den som behöver ändra sin yrkesbana ska ges 
möjlighet till arbetsplatsanpassad rehabilitering, utbildning och praktik. 
 
Vi vill ställa sociala krav på de företag vi gör upphandlingar med, så att dessa tar sitt ansvar 
för att anställa långtidsarbetslösa trollhättebor. 
 
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. 
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Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck måste bekämpas kraftfullt och vi 
måste ta en tydlig ställning för att det här inte tolereras i vårt samhälle. Kvinnor ska leva i 
trygghet och själva bestämma över sina liv samt ha rätten till sin egen kropp. Målsättningen 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 de 
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, delaktighet 
och en prioritering av barn och ungdomar oavsett samhällsklass. Alla våra verksamheter ska 
präglas av att vi är ett mångkulturellt samhälle och ska vara en viktig kugge i arbetet för 
integration och jämställdhet. Människor med funktionsnedsättning ska känna sig delaktiga i 
alla våra verksamheter. För att främja en god folkhälsa ska alla ha rätt till en meningsfull fritid 
oavsett bakgrund.  
 
Trollhättan är en evenemangsstad som ligger i framkant när det kommer till att planera olika 
evenemang, vilket är något vi vill ta tillvara på. Staden ska fortsätta att ha ett 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 det här arbetet. Folkbildningen inom kulturen är en viktig verksamhet 
som 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 kvalitet. 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.  
 
Biblioteken ska främja fri åsiktsbildning samt värna om yttrandefriheten och alla människors 
lika värde. 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 generösa öppettider och nu kan vi äntligen erbjuda 
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söndagsöppet på ett av stadens bibliotek. Biblioteken ska ha programverksamheter för både 
barn och vuxna som till exempel 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. 
Det här 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 föreningslivet med bland annat bidrag för barn- och ungdomsverksamhet 
 
Många barn och ungdomar är engagerade i de olika issporterna i Trollhättan. Därför vill vi 
under den här mandatperioden 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 det två kommunala ridanläggningar där båda har ett visst 
renoveringsbehov, därför behövs det tillföras mer resurser under kommande år för att 
förbättra kvaliteten.  
 
Våra fritidsgårdar i Trollhättan ska upplevas som attraktiva och trygga mötesplatser och ska 
vara ett alternativ till kommersiell verksamhet. Ungdomarna skall ha möjlighet att påverka 
verksamheten. Den centralt belägna fritidsgården på Tingvalla kan i dag ta emot fler besökare 
än tidigare, vilket upplevs som mycket positivt bland ungdomar och personal. Vi hoppas på 
samma lyft för Sylte fritidsgård efter nybyggnationen som är klar år 2021. 
 
Trollhättans stad ska i största mån bevara kulturarvet och göra den synlig och tillgänglig för 
allmänheten. Det finns ett stort intresse för Trollhättans historia och när staden bygger för 
framtiden, så ska kulturarvet bevaras och föras med i nutiden.  
 
Stadsplanering 
 
Ett attraktivt och spännande stadsrum med hög tillgänglighet och trygga områden ger stora 
möjligheter för Trollhättans utveckling. Vi ska jobba mer målmedvetet för att skapa trygga 
och bra offentliga mötesplatser för alla våra invånare. Att ha ett stort utbud av attraktiva 
lekplatser för barnen i hela Trollhättan är viktigt för oss. Vi ska fortsätta vårt offensiva arbete 
med att skapa miljöer, platser och enstaka punkter som ger ett mervärde för staden. Här är 
belysning, färg och konstnärlig utsmyckning det som stärker helhetsintrycket. 
 
Vi ska fortsätta med att arbeta progressivt för att utveckla våra parker, naturmarker och 
sommarrabatter. Förtätning ska vara högt prioriterat vid nybyggnation i centrala staden. 
Naturliga gröna oaser ska vara en självklarhet vid exploatering av nya områden och vid 
förtätning av befintliga. Det är viktigt att staden prioriterar ett arbete med att få till en ökad 
biodiversitet och samtidigt uppmuntrar till mer stadsodling. Renhållning och skötsel av 
gemensamma offentliga platser ska prioriteras.  
 
Det offentliga rummet är allas rum och därför är det viktigt för oss att sänka trösklar och 
öppna dörrar för att alla, oavsett ålder och bakgrund, ska känna att Trollhättan är deras stad. 
 
Vi vill även arbeta vidare med utveckling av trafiksäkerheten på stadens vägnät där fokus 
ligger på ökad trygghet för oskyddade trafikanter och där barnsäkerheten har en särställning. I 



   

13 
 

arbetet med barnsäkerheten utgör skolreseplanerna en viktig del. Vägnätet ska fortsättningsvis 
hålla god standard liksom gång- och cykelvägar. Trollhättan ska ha en ambitiös och 
målmedveten plan för utbyggnaden av GC-vägarna, så att fler trollhättebor börjar cykla 
istället för att ta bilen. Trollhättan ska också arbeta för att möta framtidens kollektivtrafik och 
mobilitet. De centrala delarna av Trollhättan har under lång tid varit i behov av en ny bro som 
kan komplettera den tvåfiliga klaffbron, och under 2018 startar arbetet med att planera den 
nya Stridsbergsbron. Bron är också startskottet på den nya stadsdelen Vårvik. 
 
Kommunala fastigheter med kulturellt värde ska vårdas och inte säljas. 
 
Bostäder 
 
En bra bostad är en social rättighet och vi vill att alla ska ha möjlighet att välja det boende 
som passar den egna livssituationen. Det är viktigt att det erbjuds olika boendeformer och att 
alla former av boenden finns representerade när nya bostadsområden kommer till eller när 
befintliga bostadsområden förtätas. Hållbara och klimatsmarta alternativ till byggnadsmaterial 
och boendemiljöer är en utgångspunkt vid byggandet av nya bostäder för våra invånare. Vi 
vill se mer byggnation i trä och naturmaterial. Vi vill fortsätta att arbeta vidare med att driva 
fram attraktiva, trivsamma och trygga bostadsmiljöer där hög kvalitet i arkitekturen är en 
nyckelfaktor. Kommunen ska kunna erbjuda akutboende för de människor som av olika skäl 
inte klarar eget boende. 
 
För att staden ska kunna fortsätta att växa arbetar vi för en ökad utbyggnad av bostäder. Vi 
vill se till att vår markreserv och exploateringsbara mark är så väl tilltagen, så att alla som vill 
flytta till Trollhättan ska kunna göra det, samtidigt som vi i största mån ska undvika att bygga 
på odlingsbar mark. Vi vill fortsätta att verka för att underlätta och uppmuntra egen 
energiproduktion för de hushåll som önskar göra det. Vårt dricksvatten och vår avloppsrening 
ska hålla fortsatt hög kvalitet.  
 
Genom ägandet av det kommunala bostadsbolaget Eidar, så kan vi göra det möjligt för att alla 
ska ha en god bostad.  Om behovet finns, så vill vi göra det möjligt att bygga upp till 400 
bostäder per år. Det område som ligger närmast i tid för nybyggnation är Vårvik. På 
Innovatumområdet kommer det byggas nya verksamhetslokaler, fler bostäder och ny förskola. 
 
Bodialogmöten där vi träffar marknadens aktörer ska hållas med regelbundenhet och är ett 
viktigt instrument i stadens utveckling. 
 
 
 
 
Trollhättan 2022-12-05 
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