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Inledning

Centerpartiet är ett självständigt, grönt, liberalt parti i mitten av svensk politik.

Sedan Centerpartiet grundades har vi kämpat för ett samhälle som håller ihop. Ett samhälle 
där alla invånare ska känna sig sedda och hörda, där ett bra företagsklimat stimuleras och ett 
livaktigt föreningsliv växer.

Valet är viktigt. Det handlar om hur samhället ska finnas där för dig om du blir sjuk eller 
arbetslös. Hur alla människor ska få samma goda förutsättningar till att vara en del av 
samhället, få en bra utbildning och arbete, må bra och leva ett hälsosamt liv. 
Det handlar om att hela kommunen ska hålla ihop och utvecklas. 

Centerpolitiken bottnar i vår syn på jämställdhet, frihet och decentralisering tillsammans med 
tron på alla människors frihet och lika värde. Trollhättan ska vara öppet och inkluderande för 
alla människor. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen 
framtid. Centerpartiet står upp för de värderingar som utgör grunden för ett fritt och tryggt 
samhälle. Det handlar om demokrati, mänskliga rättigheter, socialt och ekonomiskt 
ansvarstagande samt värnande av äganderätt och näringsfrihet.

Centerpartiet vill att du som invånare i Trollhättan ska få bestämma så mycket som möjligt som 
rör dig och din vardag. Det kan handla om vilken skola dina barn ska gå i eller hur du vill att du 
själv eller dina föräldrar ska bli omhändertagen när det behovet uppstår. 

Det finns mycket som är bra i Trollhättan men också många utmaningar. Vi i Centerpartiet vill 
se ett Trollhättan som utvecklas i samklang med miljö och natur, som ser alla människor som 
individer med olika behov, som tror på företagande och förbättrar arbetsklimatet. 
Ett Trollhättan som ser valfrihet som något positivt och som står upp för alla människors lika 
värde. 

Valprogrammet 2022 är Centerpartiet i Trollhättans vägvisare för en hoppfull väg framåt. 
Här presenterar vi konkreta mål för nästa mandatperiod.
 
FÖR TROLLHÄTTAN BÄSTA.
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Miljö, klimat och samhällsutveckling 

Vår tids stora ödesfråga är hur vi räddar vår planet genom att stoppa klimatförändringarna. Det 
går inte att vänta längre utan radikala åtgärder krävs nu. Vi i Centerpartiet i Trollhättan tycker 
att Trollhättans stad ska vara ledande i omställningen för ett hållbart samhälle.
Genom att klimatsäkra alla kommunala beslut och genomföra klimatkompensationer visar 
Trollhättans stad att klimatet står högst upp på dagordningen.

Klimatsmart byggande och infrastruktur
Trollhättan bör bli en ledande cykelstad i regionen. Cykelinfrastrukturen ska byggas ut för 
att cykeln ska bli det naturliga transportmedlet för pendling och så att vi bygger bort farliga 
sträckor i hela kommunen. Cykelvägnätet ska gå genom hela den geografiska kommunen och 
cykelstråken i centrum behöver tydligare byggas ihop och förenklas för cyklisten så att det blir 
ett självklart val att ta cykeln mellan resecentrum, centrala staden och de yttre områdena med 
arbetsplatser såsom Innovatum, Stallbacka, Håjum med flera. För att ytterligare underlätta för 
cyklister ska det finnas pumpmöjligheter och inbrottssäker cykelförvaring på flera ställen i 
kommunen.
 
Staden behöver vara en föregångare för ett fossilfritt Trollhättan. Det ska vara lätt att välja ett 
fossilfritt transportmedel. Det skall finnas laddstolpar för elbilar i hela kommunen. Trollhättans 
stad ska dessutom bli en föregångskommun och tillhandahålla laddningsmöjlighet för eldrivna 
båtar i sina gästhamnar. 

Trollhättans stad ska fortsatt investera i solceller och underlätta för fastighetsägare som vill 
installera solceller på exempelvis takytor. För att underlätta och snabba på installationer av 
solceller hos privata fastighetsägare vill vi i Centerpartiet att Trollhättan energi får i uppdrag att 
aktivt kontakta fastighetsägare och presentera underlag för deras fastighet som gör det enklare 
att ta in offerter och göra sin egen kalkyl.

Centerpartiet vill utöka de bilfria ytorna i centrala Trollhättan. Vi tycker att området kring 
Strandgatan borde vara lämpligt som bilfri yta med sitt unika läge kring kanalen och som då 
skulle kunna utnyttjas på ett helt annat sätt än idag.

Tillgång till gröna ytor och natur nära boendet är bra för människors välbefinnande och också 
en viktig åtgärd för att mildra effekter av klimatförändringar, som varmare väder och kraftigare 
regn. Därför är det viktigt att de centrala grönytorna utvecklas och bevaras. Centerpartiet vill 
även utreda möjligheten till bad med gång eller kort cykelavstånd till centrum, kanske kan detta 
utomhusbad åstadkommas inom Vårvik eller i Gamle Dals området eller dess närhet.

När stadens utveckling planeras vill vi se blandade boendeformer i hela staden.
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Fler detaljplaner och markanvisningar i områden med högt hyresbestånd måste premiera 
byggen av bostadsrätter, villor och radhus. I områden med högt villa- eller bostadsrättsbestånd 
vill Centerpartiet istället se fler hyresrätter. Genom blandade boendeformer minskar vi utan-
förskapet, integrerar hela staden och låter människor mötas över socioekonomiska gränser. 
Den centrala staden ska vara en attraktiv stadsmiljö med fler uteserveringar, butiker och ett 
rikt kultur- och nöjesliv särskilt kring kanalen. För att åstadkomma drivkraft för butiker och 
restauranger i centrum krävs kundunderlag och en viktig del i detta är närvaro av yrkesaktiva på 
vardagar vilket skapas genom att öka antalet kontorsarbetsplatser i centrum och vid resecen-
trum. Centerpartiet ser gärna att byggnader byggs högre, där det är lämpligt ur ett plan- och 
stadsgestaltningsperspektiv, för att bygga så miljöeffektivt som möjligt och bevara våra viktiga 
grönområden. Nybyggnation ska i så stor omfattning som möjligt byggas i trä med solceller på 
taken och med miljöeffektiv energianvändning (ex passivhus eller energilagring) för att minska 
klimatavtrycket.

Vid ny exploatering och bostadsbyggande vill vi införa ett effektivt system för ekologisk kom-
pensation som bidrar till biologisk mångfald.

Det ska också ställas krav på exploatörer och på byggherrar att främja miljövänligare resor. Det 
kan exempelvis vara cykelparkeringar av hög kvalitet, bilpoolsparkering, medlemskap i en bil-
pool, elbilsparkering, lastcykelparkering och intelligenta lastrum för hemleveranser. På så sätt 
kan parkeringsnormen minskas på sikt.

Trollhättan är en gammal industristad med en fin historia. Tyvärr har de tidigare industrierna 
orsakat stora markföroreningar. Det behövs ytterligare medel för att undersöka och vid behov 
sanera industrimark i Trollhättan med ytterområden.
 
Centerpartiet vill:

• utöka laddinfrastruktur för både bilar och båtar.
• främja och driva på solcells installationer både hos privata offentliga fastighetsägare.
• verka för att införa ett effektivt system för ekologisk kompensation.
• att staden ställer högre krav på byggherrar och exploatörer för att förbättra klimat och 

miljö.
• att fler byggnader byggs helt i trä.
• utöka bilfritt område i centrala staden.
• ge mer resurser till sanering av förorenad mark.
• satsa på ett cykelnät som bygger ihop små tätorterna, staden och Öresjö.

Närodlad mat
Idag och under en lång framtid kommer maten till våra barn, ungdomar och äldre lagas på stora 
produktionskök. Tyvärr röstade samtliga övriga partier för att bygga ett nytt stort produktions-
kök på Överby. Centerpartiet i Trollhättan vill istället att maten lagas på plats i förskolor, skolor 
och särskilda boenden. Kortare varmhållningstider och färre transporter ger effekter både på 
kvalitet och miljö. 
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Centerpartiet vill att det kött som köps in till Trollhättans stads verksamheter ska vara 
producerad i enlighet med svensk djurskyddslagstiftnings krav. Vi vill också att de livsmedel 
som köps in i större utsträckning ska vara från hållbar matproduktion, gärna från närområdet.

Centerpartiet vill:
• ställa krav på ansvarsfull antibiotikaanvändning och djurskyddsregler motsvarande svensk 

nivå vid stadens livsmedelsupphandlingar.
• att kommunen inte ska bygga på jordbruksmark. 
• investera i tillagningskök på förskolor, skolor och särskilda boenden.
• att större andel av maten i Trollhättans stads verksamheter är närproducerad. 
• ställa krav i upphandling på hållbar livsmedelsproduktion dvs företag som ställer om mot 

klimatanpassade alternativa produktionssätt.

En miljösmart kommun
Trollhättan ska bli ledande i omställningen mot en klimatsmart kommun. I alla Trollhättans 
stads verksamheter ska det finnas ett miljö- och klimattänk som genomsyrar alla delar. Vi vill 
att Trollhättans Energi går före i omställningen och arbetar för effektiva vattenrenings- och av-
fallssystem. Nya tekniska lösningar kan göra att tillexempel läkemedelsrester, mikroplaster och 
andra farliga ämnen renas från avloppen. 

Trollhättans stads verksamheter ska arbeta mot en mer cirkulär ekonomi genom att i ökad 
uträckning minska avfallsmängder, öka återanvändning och återvinning, använda miljövänliga 
material och omhänderta farligt avfall på rätt sätt. Engångsartiklar, framförallt i plast, ska fasas 
ut i så stor utsträckning som möjligt. Staden bör också gå före när det gäller att utveckla del-
ningslösningar i samverkan med kommunens olika aktörer. Fritidsbanken är ett bra exempel på 
detta.

Trollhättans stads upphandlingsavdelning bör få ett uppdrag i att ta fram lösningar för att upp-
handlingen ska kunna ställa högre krav på produkternas hållbarhet, livslängd, energiförbruk-
ning och miljöpåverkan. Ett ökat fokus bör också ligga på funktionsupphandling, vilket innebär 
att produkter hyrs i stället för att de köps in.

Centerpartiet vill:
• inventera konstgräsplaner, lekplatser och andra ytor med konstgräs med syfte att ersätta 

eventuella miljöfarliga sådana.
• att Trollhättans energi ska aktivt arbeta med att effektivisera vatten- och avfallssystem.
• samla Trollhättan stads miljökompetens för ett proaktivt miljöarbete i kommunen.
• utveckla samarbete med entreprenörer och företagare som tillverkar nya produkter eller 

förbereder avfall för återanvändning.
• revidera Trollhättans upphandlingspolicy med ett tydligare fokus på hållbarhet.
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En omsorg som är trygg och du väljer själv

Centerpartiet vill att Trollhättan ska ha en äldreomsorg i världsklass. Vi vill skapa en bred och 
brukarorienterad omsorg med valfrihet mellan olika utförare. Många äldre är nöjda med sin vård 
och omsorg, men det finns också stora utmaningar kvar. Trollhättan ligger efter när det gäller 
valfrihet inom omsorg för äldre och funktionsnedsatta. Du är hänvisad till det som Trollhättans 
stad erbjuder. Det vill vi ändra på. Fler alternativ behöver erbjudas som kan svara till just den 
enskildas behov och livssituation. Centerpartiet vill därför införa Lagen Om Valfrihet LOV, som 
kan jämföras med det fria skolvalet. Där du själv väljer vilken omsorg du vill ha och där det finns 
olika utförare, både kommunala och privata.
 
Centerpartiet vill säkerställa kvaliteten inom omsorgen i Trollhättan. Du ska kunna vara säker 
på att du själv, eller din anhörig, blir omhändertagen på ett bra sätt. Det är viktigt att maten 
smakar bra, att någon har tid att prata med dig och att du kan välja själv vad du vill göra på 
dagarna eller när du vill gå upp på morgonen och lägga dig på kvällen.
 
Därför vill vi ge den enskilde mer inflytande över vart och hur omsorgen utformas. Det ska 
finnas olika former av boende för dig som är äldre och de ska finnas i hela Trollhättan, inklusi-
ve i våra mindre tätorter och därför ser vi det som självklart att Landbogårdens äldreboende i 
Väne-Åsaka ska ersättas med ett nytt och modernt boende. Du ska kunna välja själv var du vill 
bo. Maten ska vara så närlagad, näringsriktig och välsmakande som möjligt och även här ser vi 
gärna en ökad valfrihet. En annan viktig faktor i att man ska må bra är tillgång till en bra utemil-
jö i anslutning till boendena.

Nya LSS boenden skall byggas i enlighet med gällande riktlinjer och rekommendationer. Idag 
skapas institutionsliknande förhållanden. Detta vill vi ändra på och se till att de boenden som 
staden tillhandahåller både är av god kvalitet och uppfyller alla krav som ställs.
  
Det är också viktigt att vi kan locka och behålla kompetent och engagerad personal. Det tror vi 
bland annat vi får genom ökad satsning på utbildning för både chefer och medarbetare, färre 
medarbetare per chef och ett närvarande ledarskap i verksamheterna och en bättre 
schemaläggning. 
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Centerpartiet vill:
• införa lagen om valfrihet skyndsamt för att öka valfriheten bland kommunens äldre.
• stärka den enskildes inflytande i biståndsprocessen när hemtjänst och omsorg utformas. 
• att alla över 85 år ska utan biståndsbedömning garanteras ett tryggt äldreboende/senior-

boende om önskemål finns.
• vid planerandet av nya LSS boende ta hänsyn till de riktlinjer som finns och skapa LSS 

boende med högkvalitet.
• sätta ett tak på antalet medarbetare varje chef (långsiktigt mål max 25) kan ha under sig.
• satsa på utbildning och fortbildning för chefer och medarbetare inom omsorgsförvaltning-

en och inför en karriärstege för undersköterskor.
• erbjuda språkutbildning för anställda inom omsorgen som har vårdnära arbete.
• se över schemaläggningen för personalen och se till att scheman ges för en längre        

tidsperiod med flexibilitet att byta tider inom arbetsgrupperna.
• på sikt avskaffa delade turer inom omsorgen.
• sätta ett tak på max 10 olika personal en hemtjänsttagare kan träffa och verka för att rätt 

till fast omsorgskontakt för hemtjänstmottagare införs.
• förbättrad samverkan med primärvården för att fler läkare och sjuksköterskor ska finnas 

tillgängliga på äldreboendena.
• verka för att måltidsmiljöer och verksamhetsnära matlagning ingår i planering och       

upphandling inom alla verksamheter i äldreomsorgen.
• verka för att Kunskapsförbundet Väst aktivt och strategiskt marknadsför                          

omsorgsprogrammet för att locka fler elever.
• äldreboende och trygghetsboende behöver finnas i hela kommunen nära de som blir    

äldre.
• satsa mer på utemiljöer kring äldreboenden och trygghetsboenden liknande konceptet 

Sinnenas Trädgård.
• att ett nytt äldreboende byggs i Väne-Åsaka.
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Utbildning

Alla barn och ungdomar i Trollhättans kommun ska få tillgång till en bra förskola och skola, oav-
sett var i Trollhättan du bor. Det behöver satsas på att renovera, utveckla och bygga nya försko-
lor och skolor i hela staden och vi ställer oss därför väldigt positiva till en nybyggnation av detta 
i Velanda samtidigt som behovet i hela staden behöver utredas mer och att staden jobbar mer 
långsiktigt med detta.

Förskola och barnomsorg
När du lämnar ditt barn i Trollhättans stads förskolor ska du kunna vara säker på att ditt barn 
blir sett och får sina behov tillgodosedda. Du ska veta att förskolans personal hinner se alla 
barn under en arbetsdag. Så är det inte idag. I Trollhättans stads förskolor är barngrupperna för 
stora och många som jobbar i förskolan känner sig otillräckliga och hårt belastade i sitt arbete. 
Detta vill vi förändra genom att anställa fler förskollärare och barnskötare i förskolan samt arbe-
ta för minskade barngrupper.

Barnen är vår framtid. De ska ha en trygg uppväxt och få sina behov tillgodosedda. Det innebär 
att vi ska ge stöd utifrån de behov som finns. Många barn med neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar har till exempel svårare att vistas i stora barngrupper. Därför är det inte bara viktigt 
med mindre barngrupper i förskolan utan också att det finns god tillgång till annan pedagogisk 
omsorg med hög kvalitet.

Trollhättan stad bygger idag nya förskolor med många avdelningar vilket vi inte ser som håll-
bart. Vid behov av nya förskolor bör storleken på förskolan främst bestämmas av vad som är 
bäst för barnen och möjlighet att ha förskoleplatser så nära föräldrar och barn som möjligt. Vi i 
Centerpartiet ser 4 avdelningar som ett bra riktmärke på storleken för förskolor.

Barn till arbetssökande har idag rätt till 15 timmars förskola per vecka. Då förskolan är en viktig 
pedagogisk verksamhet inför skolstart anser vi att barn till arbetssökande ska erbjudas fler tim-
mar i förskolan, särskilt från det år de fyller 3 år. Detta rimmar också bra med den satsning som 
redan görs på utökad tid i förskolan för barn i behov av särskilt stöd eller extra språkutveckling, 
vilket vi tycker är bra och bör utökas ytterligare.

Centerpartiet vill:
• sätta ett tydligt mål och tillföra resurser för att minska antalet barn per personal i          

förskolan till max 5 på sikt med grundregeln att en barngrupp har 2 förskolelärare och en 
barnskötare. 

• att barn till arbetssökande erbjuds förskola upp till max 30 timmar per vecka, från det år 
de fyller 3 år.

• fortsatt verka för ett barnskötarlyft vad gäller arbetsinnehåll, fortbildning och lönetrappa.
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Grundskola 
Trollhättans skolors resultat förbättras, vilket är glädjande, men alltför många klarar inte be-
hörigheten till gymnasiet. Trollhättans skolor är inte heller likvärdiga. Det ska inte vara olika 
förutsättningar för att nå goda resultat, beroende på vilken skola du väljer. Centerpartiet tror 
på valfrihet och vi vill utveckla det fria skolvalet. Du ska få information om att man kan och hur 
man väljer skola och alla ska göra ett aktivt val. Idag får du själv leta upp information om att 
det är möjligt att välja en annan skola än den närmaste. Genom att informera alla, bjuda in till 
öppna hus på skolor samt erbjuda gratis busskort eller skolskjuts för elever i Trollhättans skolor 
gör vi skolvalet till ett val för alla, oavsett bakgrund.

Skolan ska erbjuda mer läxhjälp i skolan, för att ytterligare ge lika förutsättningar för alla elever. 
Här kan civilsamhället och läxhjälpsförmedlingar ha en viktig roll att spela. Även studenter från 
högskolan kan ges möjligheter till extrajobb vilket samtidigt skapar fler möjligheter för läxhjälp 
i skolan utan att lärarna behöver arbete mer eller längre. För att ytterligare hjälpa elever som 
behöver komma ikapp med kunskapsinlärningen tror vi på en utökad frivillig lovskola.

Studie- och yrkesvägledningen bör utvecklas. Det kan i vissa fall handla om fler studie- och 
yrkesvägledare men handlar också om utvecklade arbetssätt där man jobbar mer uppsökande 
mot eleverna och i samverkan med det lokala näringslivet för att hjälpa eleverna att hitta möjli-
ga yrkes- och framtidsvägar. Det är också viktigt med utökad samverkan mellan grundskolorna 
och Kunskapsförbundet väst. Studie- och yrkesvägledningen är ett viktigt stöd till elever för att 
göra kloka val inför framtiden och vi vill därför höja status och kompetenskraven på yrket.

Skolan ska vara jämställd, fri från våld, kränkningar och porr samt ge förutsättningar till att alla 
elever ska kunna få verktyg till att få ett stabilt och hälsosamt vuxenliv. Barn och unga behöver 
också röra sig mer och vi har i Trollhättan haft satsningar på idrott på morgonen innan skolan 
börjar och detta tror vi kan utökas ännu mer, gärna i samverkan med föreningslivet.

Centerpartiet vill:
• införa obligatoriskt skolval och skolskjuts/busskort även om man väljer en annan skola än 

den närmaste.
• införa ett samverkansråd mellan stadens förvaltning och de fristående aktörerna för att 

förbättra möjligheterna till planering av nya enheter, gemensamma köregler med mera.
• införa frivillig lovskola för alla klasser.
• utveckla studie- och yrkesvägledningen.
• utreda hur gapet mellan inlärning ser ut för killar och tjejer i Trollhättan och vid behov 

införa riktade insatser för att minska gapet.
• införa frivillig idrott i samverkan med det lokala föreningslivet inom grundskolan innan 

lektionstid för att främja elevers rörelse och ökad studiemotivation.
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Eftergymnasial utbildning 
Trollhättan har en stor arbetslöshet och vi sticker ut som en kommun med hög andel som står 
långt utanför arbetsmarknaden. En nyckel till arbete tror vi är fler yrkesvuxplatser. Att fler får en 
yrkesutbildning kommer leda till att fler personer kommer i arbete, vilket är bra för Trollhättan.

Vuxenutbildning ska leda till jobb och att fler kan komma ifrån ett utanförskap och in i egen 
försörjning. Genom att ge arbetsgivare såsom näringsliv och småföretagare större möjlighet att 
påverka vuxenutbildningen kan matchningen mellan arbetsgivare och arbetstagare förbättras. 
Det kan dels lösa företagens utmaningar inom rekrytering och kompetensförsörjning, dels ska-
pa en vuxenutbildning som direkt leder till jobb.

Centerpartiet vill:
• utöka platserna på Komvux, framförallt yrkesvux.
• utöka samverkan mellan SFI och näringsliv.

Elevhälsa 
En elevhälsa med tillräckliga resurser är viktigt för att ge elever rätt förutsättningar både i 
skolan och för livet. Idag är psykisk ohälsa bland ungdomar ett samhällsproblem, vilket skapar 
lidande för den enskilda individen och dess anhöriga. Psykisk ohälsa bland barn är också ett 
prioriterat område för Västra Götalandsregionen och därför borde det finnas bättre möjlighet 
till samverkan än vad som sker idag.

Under de senaste åren har logopedverksamheten omorganiserats inom förskolan och skolan. 
Vi tror att det nya arbetssättet i grunden är bra men att vi behöver tillföra mer resurser för att 
kunna hjälpa fler.

Centerpartiet vill:
• förstärka vårdkedjan mellan skolpsykologer, primärvården och BUP, NP-teamet exempelvis 

via ett samverkansavtal som tydliggör rollerna hos de olika aktörerna. 
• satsa på att logopedresursen inom skolan och förskolan förstärks.
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Företagande

Centerpartiet vill att Trollhättan ska vara den bästa kommunen att driva företag i och då måste 
vi göra det lättare för företagarna. Fyra av fem nya jobb i näringslivet skapas i små och medel-
stora företag. Kommunen placerar sig på plats 153 år 2021 i Svenskt Näringslivs bedömning av 
företagsklimatet i vår kommun, bättre kan vi!

För att svensk ekonomi och arbetsmarknad ska stå starka även i framtiden krävs att vi erbjud-
er goda villkor för de människor som vågar lägga den tid, ta de risker och investera de resurser 
som krävs för att starta företag och bygga en värdeskapande verksamhet ur intet.

Att småföretagen fått en allt viktigare roll är delvis en effekt av att modern teknologi och 
specialisering möjliggör att allt fler mindre företag samverkar i skiftande konstellationer. Delvis 
är det en effekt av att de gamla industriföretagen stadigt minskar antalet anställda samtidigt 
som mindre tjänsteföretag övertar delar av deras personalstyrka, antingen för uppdrag inom 
industrin eller för att skapa helt andra värden i andra delar av ekonomin, en förändring vi tydligt 
sett i Trollhättan efter Saabs konkurs. Denna omvandling gör att den svenska jobbskaparpoten-
tialen finns i de små och växande företagen.

Trollhättan stad kan genom sina egna upphandlingar bidra till att fler uppdrag ges till 
småföretag. Genom att bryta ned de offentliga upphandlingarna samt att ange målsättning 
snarare än teknikspecifikt utförande får fler småföretag möjlighet att delta i de kommunala 
upphandlingarna.

Vi i Centerpartiet vill:
• samverka med ideella och privata småföretagsnätverk/företagarföreningar.
• tillsammans med lokala företag och företagarföreningar skapa förutsättningar för ett kom-

munalt kvinnligt företagarnätverk.
• förenkla de kommunala upphandlingarna. 
• skapa rutiner för att kommunen inte ska konkurrera med privata företag.
• utöka antalet kontorsplatser kring resecentrum och i centrala staden.
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Inkludering, mångfaldsarbete och integration

I Centerpartiets Trollhättan är vi alla jämlika, oavsett vem du är, var du kommer från eller var du 
bor. Alla ska få förutsättningar att utvecklas och ges möjlighet att själv bestämma över sitt eget 
liv. 

Idag lever många Trollhättebor i ett utanförskap. Så vill vi inte ha det. Att lösa integrationen och 
inkludera alla invånare i samhällets gemenskap är en viktig pusselbit för att hållbart samhälle.

Trollhättans stad kan bidra till att skapa fler enkla jobb i staden genom praktikplatser, 
lärlingsprogram och inventering av arbetstillfällen i syfte att ge fler möjlighet att få sitt första 
jobb. Ett annat bra koncept är sociala företag. Infrastrukturen mellan socialtjänst och sociala 
företagsnätverk måste utvecklas för att snabbare koppla på de sociala företagens möjligheter 
mot människor i utanförskap eller utsatthet.

Snabbspår finns inom vissa yrken där det finns ett stort behov av personal, så kallade 
bristyrken. Snabbspår är en väl beprövad metod som gör att nyanlända och personer som står 
utanför arbetsmarknaden snabbt kan täcka upp bristen på personal inom förskola, skola och 
äldreomsorg. Där ska tidigare erfarenhet och kompetens valideras samt praktik och komplette-
rande utbildningar ges för att nå det långsiktiga målet ett riktigt jobb. 
Centerpartiet vill också att staden tar initiativ till ytterligare satsningar på utbildningar i 
yrkessvenska för arbetssökande med grundläggande kompetens i svenska språket. Särskilt 
fokus här bör vara på att få fler anställda inom omsorgen.

Vi behöver också bli bättre på att ta vara på civilsamhällets kraft. För att stärka enskildas möj-
lighet att engagera sig behöver frivilligorganisationer och enskilda på ett enkelt sätt hitta varan-
dra. Ett samarbete med Volontärbyrån är ett konkret sätt att underlätta denna kontakt. Volon-
tärbyrån är en ideell verksamhet inom intresseorganisationen ’Forum - idéburna organisationer 
med social inriktning’. Forum arbetar bland annat för att civilsamhället ska ses som en central 
del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden.

Centerpartiet vill:
• införa inträdesjobb inom Trollhättans stads organisation.
• skapa bättre möjligheter för arbetsintegrerade, sociala företag. 
• införa kommunala snabbspår. 
• bygga ut vuxenutbildningens yrkesprogram med fokus på bristyrken samt införa obligato-

risk samhällsorientering för nyanlända.
• se ytterligare satsningar på yrkessvenska för att göra fler anställningsbara inom främst 

omsorgen.
• att Trollhättans stad inleder ett samarbete med Volontärbyrån.
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Trygghet

Många i Sverige och Trollhättan upplever en otrygghet. Allt för många, framförallt kvinnor och 
barn, upplever en otrygghet i sina egna hem. Det är fullständigt oacceptabelt att många kvin-
nor fortfarande lever i relationer där de utsätts för våld. Fortfarande anser en del män att de 
kan bestämma över, slå, kränka och ibland mörda deras partner.

Våldet mot kvinnor måste få ett slut och ingen kvinna ska behöva utsättas för våld i sitt hem! 
Det förebyggande arbetet mot våld behöver förbättras och information om destruktiva normer 
behöver upp på agendan. Men det krävs också mer resurser till exempelvis kvinnojourerna för 
de som blir utsatta för våld. 

Inte heller Trollhättan är förskonat från gängkriminalitet. Här krävs förebyggande arbete där 
skolan fyller en viktig roll. Vi vill ge mer resurser till projekt som arbetar mot unga lagöver-
trädare och sätta in fler resurser tidigt även vid mindre brott. Staden bör fortsatt aktivt arbeta 
förebyggande för att motverka drogrelaterade brott och missbruk av alkohol och narkotika.

Många ungdomar lever med psykisk ohälsa. Att få bukt med detta bör vara högt prioriterat 
både inom Trollhättans stad som i Västra Götalandsregionen.  Det bör tas fram effektiva pro-
gram för att motverka suicid i Trollhättan. För att fler ska få hjälp i tid behöver tillgängligheten 
till psykiatrin förbättras. Samverkan mellan den kommunala socialtjänsten, skolan och den 
regionala psykiatrin behöver kraftigt förbättras. Andra trygghetsskapande åtgärder som kom-
munen kan bli bättre på är belysning på platser som upplevs otrygga, både i centrala staden 
och i våra små tätorter. Här är arbetet med grannsamverkansområden ett bra sätt att inventera 
behoven. 

Centerpartiet vill:
• införa en nollvision mot mäns våld av kvinnor.
• se en högre polisiär närvaro i hela kommunen och en polis med god lokalkännedom även 

för våra småtätorter. 
• stärka resurserna till arbetet mot hedersrelaterat våld, mäns våld mot kvinnor/våld i nära 

relationer och könsstympning genom fortbildning av personal och bättre möjligheter till 
samverkan mellan socialtjänst, skola, civilsamhälle och polis.

• stärka tjej- och kvinnojourerna genom långsiktiga finansieringslösningar som förbättrar 
förutsättningarna att kunna hjälpa de våldsutsatta.

• utöka resurserna på förebyggande arbete inom alkohol- och narkotikarelaterade brott och 
konsumtion.

• utöka resurserna för sex- och samlevnadsgruppen och ge denna ett tydligt uppdrag 
att  informera om nätsäkerhet för elever i skolor tidigare än vad som görs idag och till           
föräldrar. 

• stärka resurserna för att arbeta mot prostitution samt nätrelaterade brott mot unga i så 
väl exploatering, barnpornografi, grooming och hat och hot. 
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Kultur och fritid

Kultur, idrott och fritid är väsentligt för ett gott liv. Att kunna utöva sin idrott eller fritidsintresse 
eller njuta av eller utföra konst, musik och teater skapar ett mervärde för oss människor. Det 
ska finnas möjlighet till detta i hela Trollhättans kommun. För att fler ska få tillgång till stadens 
muséer krävs det att öppettiderna utökas så att även barnfamiljer, personer med funktionsvari-
ationer och äldre ska kunna få tillgång till kulturen.

Kulturutbudet i Trollhättan behöver bli mer tillgängligt. Öppettider behöver ses över så att det 
passar fler grupper. Centerpartiet ser också gärna att utställningar med mera görs mer brett 
geografiskt i kommunen.

Stärka och fortsätta satsa på studieförbundens insatser inom folkbildningen och det lokala 
kulturarbetet.

Idrott är viktigt för folkhälsan. Olika sorters sport och idrott ska uppmuntras och möjliggöras 
så att barn, ungdomar och vuxna hittar en idrott som passar dem. Idrottslivet behöver även bli 
mer jämställt. Likvärdigt stöd i form av personal, lokaler och finansiering ska gå till både flickor 
och pojkars idrott. Fler på landsbygden behöver få tillgång till organiserad idrott. Centerpartiet 
i Trollhättan vill därför i dialog med idrottsföreningarna i dessa områden inventera vilka behov 
som finns.

Alla idrottsföreningar ska ha lika förutsättningar, vilket innebär att det bör finnas möjlighet att 
utöva sin idrott under hela tävlingssäsongen, utan att behöva söka sig utanför Trollhättan. 

Föreningar kan bli ännu mer delaktiga. Vi vill se över möjligheten för att föreningsliv och civil-
samhälle ska kunna få vara med och driva exempelvis ungdomsgårdar och fritidsverksamhet, 
genom exempelvis projektuppdrag. Intresserade föreningar kan ges större möjligheter att på-
verka sin vardag genom att lämna över en del uppgifter som kommunen sköter till föreningarna.

Trollhättan har ett bra och rikt friluftsliv. Vi vill ytterligare stärka möjligheterna för medborgare 
och turister att ta del av den natur vi har genom fler vandringsleder, cykelleder och kvalitetshö-
jande åtgärder på befintliga leder. Att fler söker sig ut och upplever naturen hoppas och tror vi 
bidrar till att fler värnar vår miljö.

Att alla har tillgång till ett rikt föreningsliv är viktigt för Centerpartiet. Fler möjligheter behöver 
till för exempelvis funktionshindrade att delta i olika idrotter och vi ser därför gärna ett ökat 
stöd till föreningar som aktivt arbetar inkluderande.

Trollhättans stad ska inte driva gymverksamhet och konkurrera ut företag och föreningar som 
likvärdigt kan utföra verksamheten. Kommunen är delägare i flera gymverksamheter. Det är 
otidsenligt och måste förändras!

14 (17)



Centerpartiet vill:
• fördela föreningsstöd och elitstöd på ett mer jämställt sätt.
• ha en bred geografisk spridning av arrangemang och kultursatsningar i hela kommunen
• öka öppettiderna för stadens bibliotek och konsthallar/muséer. 
• utöka säsongerna i Trollhättans stads idrottslokaler, där det finns behov av det.
• avskaffa de kommunala gymmen. 
• bygga fler spontanidrottsplatser och aktivitetsytor i hela kommunen och gärna nära       

bostadsbebyggelse.
• vill se ökade idrottssatsningar för barn- och ungdomar på landsbygden.
• se ett utökat kommunalt stöd till idrottsföreningar som aktivt arbetar för att inkludera 

ungdomar med funktionsnedsättning i sin verksamhet.
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En trygg landsbygd med god service

Centerpartiet vill se att hela Trollhättan utvecklas och därför behövs en tydlig strategi för be-
folkningsökning även utanför den centrala staden och en tryggad tillgång till kommunal service 
och närvarande polis i hela kommunen. Som en del i detta vill vi se fördjupade översiktsplaner 
över Upphärad, Sjuntorp, Åsaka, Norra Björke och Velanda så snart som möjligt.

Det ska vara lätt att driva föreningar, verksamheter och företag även utanför centrala staden. 
Det är viktigt att infrastrukturen fungerar med vägar, kollektivtrafik och inte minst bredband så 
det fungerar att jobba online på jobbet eller hemifrån. Centerpartiet ser behovet av att Troll-
hättans stad arbetar för en förbättrad dialog med både Västtrafik och Trafikverket i syfte att 
förbättra infrastrukturen på landsbygden med utbyggnad och upprustning av vägar, hållplatser, 
belysning, laddstolpar, gång och cykelbanor.

Hela kommunen ska utvecklas. Vi behöver förenkla och aktivt marknadsföra möjligheterna att 
bygga bostäder även utanför centrala staden så att hela kommunen utvecklas. Därför är det 
också viktigt med ett framtida tågstopp i Upphärad, dels för att underlätta pendlandet till och 
från Göteborg, dels ge större förutsättningar för verksamheter i och runt Upphärad. Center-
partiet är övertygade om att det innebär en positiv utveckling för Upphärad, Sjuntorp och hela 
bygden sydöst om staden. 

Pandemin och Rysslands krig mot Ukraina har tydligt visat att vi behöver öka vår självförsörj-
ningsgrad. Det finns en stor potential i Trollhättans landsbygd så därför vill Centerpartiet att 
alla offentliga upphandlingar som görs av Trollhättan stad ska ta större hänsyn till närproduce-
rat och närodlat.
 
Centerpartiet vill:

• se fördjupade översiktsplaner över de mindre tätorterna.
• se förbättrad infrastruktur på landsbygden såsom vägar, hållplatser, belysning,        

laddstolpar, gång och cykelbanor.
• arbeta för ett tågstopp i Upphärad.
• att offentliga upphandlingar underlättar för företag i närområdet att delta.
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Jämställdhet

Jämställdhet är en viktig förutsättning för ett hållbart samhälle. Även om många steg har tagit 
för ökad jämställdhet är det lång väg kvar.

Omotiverade löneskillnader mellan olika yrkeskategorier bör utplånas likväl som om löneskill-
naderna mellan män och kvinnor. Trollhättans stad ska medverka till att minska löneskillnader-
na i samhället och gå före i arbetet med lika lön för lika arbete inom sin egen verksamhet.

I kvinnodominerade yrken är det fortsatt högre sjuktal på grund av tungt arbete och andra fak-
torer. Kommunen behöver strategiskt utreda orsaker till sjukskrivning och sätta in resurser och 
åtgärder för att minska sjukfrånvaron i tunga yrkeskategorier, särskilt kvinnligt dominerade som 
omsorg och måltidsarbete.

För att nå ett jämställt samhälle som ger lika förutsättningar till kvinnor och män, killar och tje-
jer behöver normer förändras. Särskilt fokus bör ligga på för att ändra destruktiva mansnormer. 
Här har skolan och samhället en viktig uppgift för att visa på att ingen ska behöva stöpas efter 
en mall utan få lov att vara som man är. 

Många unga tjejer utsätts för våld i nära relation och vi behöver så väl föräldrar som vuxna före-
bilder som kan prata om vad en destruktiv relation är och vad som är okej i en relation och inte. 
Här tror vi att Familjecentrum och skolan spelar en viktig roll.

Förutsättningar för kvinnligt företagande behöver stärkas. Exempelvis genom att stötta kvinnli-
ga företagsnätverk men även genom att införa lagen om valfrihet inom omsorgen. Fler satsning-
ar krävs också på nyanlända kvinnor för att få dem i arbete.

Centerpartiet vill:
• att informationsuppdraget till elev- och ungdomshälsan samt skolan stärks när det gäller 

att informera om könsstympning, oskuldskontroller och barnets rättigheter.
• utreda möjlighet till en mansjour med syfte att fånga upp riskbeteenden hos män kring 

mäns våld mot kvinnor. 
• jobba mer med genuskunskap och mäns normer i förskola/skola och inför en temadag 

kring våld i nära relationer/killars våld mot tjejer i grundskolan.
• utöka Familjecentrums uppdrag kring föräldrastöd, att se, våga prata om och ifrågasätta 

destruktiva relationer. 
• att det ska göras fler satsningar på yrkessvenska och kompletteringsutbildningar för   

kvinnor med erfarenhet från bristyrken.
• att försörjningsstöd ska betalas ut till båda parter i ett förhållande om båda ansökt och 

beviljats försörjningsstöd.
• att alla beslut inom Trollhättans stad och dess bolag kvalitetssäkras med avseende på 

jämställdhet.
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I SEPTEMBER VÄLJER DU
Centerpartiet vill staka ut en hoppfull väg framåt för ett Trollhättan som håller 

ihop, som utvecklas i samklang med miljö och natur, som ser alla människor som 
individer med olika behov, som tror på företagande och förbättrar arbetsklimatet.

Ett Trollhättan som ser valfrihet som något positivt och som står upp för alla 
människors lika värde.

FÖR TROLLHÄTTANS BÄSTA.


