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Inledning  

 
 

Den situation som Sveriges kommuner befinner sig i är mycket motsägelsefull. 
Höga ekonomiska resultat samtidigt som Corona-pandemin sätter spår i alla 
verksamheter och aktiviteter. Utmaningarna inom inte minst omsorgerna har 
blivit än mer tydliga under pandemin. 

I Trollhättan har 2020 också blivit ett år då landsbygden utveckling satts mot 
centralortens, där både äldreboenden och skolor har blivit föremål för 
nedläggningsdiskussioner. Detta i en tid då människor verkar söka sig tillbaka 
till landsbygden och då kommunal service behöver öka, inte minska.  

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna lägger i denna budget 
medel till nämndernas förfogande, eftersom det är de som känner 
verksamheterna bäst. Inriktningen och fokus kommer vara att i alla delar 
arbeta så effektivt det går, göra rätt prioriteringar och ha medborgaren i fokus. 
Efter många års sparande på fel saker, ser vi att vi måste satsa för att öka 
kvalitén men på sikt också minska kostnaderna. Ett tydligt exempel på detta är 
att få ner de höga sjuktalen inom äldreomsorgen, genom att överanställa. 
Detta kommer att kosta i början men löna sig på sikt på både kvalitetsmässigt 
och ekonomiskt.  

  I vår budget pekar vi på ett antal områden som är kritiska för att Trollhättan 
skall kunna gå från en segregerad stad till en integrerad stad. En stad som 
värdesätter arbete och företagande, valfrihet och kunskap. Med vår budget gör 
vi det möjligt för ett stort antal människor att bryta sitt utanförskap genom 
utbildning, att gå från bidragsberoende till självförsörjning och att få välja själv 
när man blir äldre.   

Idag läggs stora resurser på försörjningsstöd och insatser alldeles för sent, när 
arbetslösheten redan är ett faktum. Här behöver politiken ta ansvar tidigare 
och säkerställa att unga får rätt chans in i vuxen och arbetslivet genom en aktiv 
resursomfördelning till skola och utbildning. Det är idag många unga som inte 



klarar av kunskapskraven i grundskolan och möter därför en mycket tuff start i 
vuxenlivet. Kommunala arbetsmarknadsinsatser som inte leder till 
sysselsättning byter vi ut mot utbildning inom yrkes Vux, med särskilda krav på 
att det också ska finnas ett reellt arbetskraftsbehov inom det område som 
staden bekostar en utbildning.  

  

En ändrad politik måste likväl till för äldreomsorgen och omsorgerna där det 
saknas valbara alternativ för våra Trollhättebor, som endast är hänvisade till 
kommunens verksamhet. Vi vill att vårdtyngden ska avgöra hur stor 
personaltätheten ska vara i våra äldre och omsorgsboenden. Därför satsar vi 
pengar på att utbilda fler inom dessa yrken.   
   
 Synen måste också ändras på vårt lokala näringsliv till att alla företag skall vara 
välkomna att verka och ha möjlighet att växa i vår stad. Företagandet behöver 
komma högre upp på den politiska dagordningen, och då inte minst 
nyföretagande som är alldeles för lågt i Trollhättan. Kommunen skall inte på 
något sätt konkurrera med det lokala näringslivet utan snarare öppna upp inom 
områden som omsorg, service och stödjande funktioner   

Resecentrum är en nyckelplats i Trollhättan och politiken behöver snarast peka 
ut riktningen om vart man vill med området. Resecentrum måste få en bättre 
struktur och parkeringslogik för både boende och pendlare måste skapas. 
Därför ska vi bygga ett p-hus här. En förutsättning för att Trollhättan framöver 
skall vara en naturlig ort att pendla till och från. Konflikt och friktion mellan 
olika intressegrupper måste byggas bort i infrastrukturen för att pendling ska 
bli ett naturligt val.   

 

 

 

 

 



Skolan      + 12 miljoner 
 

 Höjd elev- och barnpeng  
 

Trollhättans elev- och barnpeng är låg, jämfört med rikets snitt och jämförbara 
kommuner, samtidigt som skolornas utmaningar kring personalrekrytering är 
gigantisk. Trollhättans elev- och barnpeng bör höjas successivt för att komma i 
nivå med Trollhättans kommungrupp. Detta kan göras genom att vara mycket 
mer effektiv med de lokaler som skolan förfogar över. Detta med tanke på att 
fler elever har särskilda behov och den stora grupp nyanlända elever som 
kommit till Trollhättan. Skolverket gör bedömningen att oavsett tidigare 
utbildningsnivå eller tidigare erfarenheter så finns det extra stora resursbehov 
de fyra första åren i svensk skola. Förskolan i Trollhättans har genomgått en 
personalnedskärning. Vi vill påbörja en återställning av personaltätheten i 
förskolan. 
 
Ett fritt skolval för alla 
Vi vill att det fria skolvalet skall vara en reell möjlighet för samtliga elever i 
Trollhättan. Idag är denna rättighet endast en möjlighet för elever som har 
föräldrar som har möjlighet att skjutsa eller på annat sätt lösa transporten för 
sina barn till annan skola än den som ligger i anslutning till elevens boende. De 
elever som väljer att få sin undervisning på en skola, i en annan stadsdel än den 
där man bor, erbjuds därför kostnadsfritt ett busskort som gäller för transport 
mellan hemmet och skolan under skoldagar.   En viktig fråga för att bryta den 
kraftiga skolsegregationen som råder i skolan, men också för att öka individens 
egen möjlighet till valfrihet i samhället. Genom den skolutredning som är gjord 
tar vi ett första steg för en ökad integration i skolan. Som ett steg 2 vill vi införa 
ett aktivt skolval för alla med möjlighet till busskort från 2023. 
   
    
 
 
 
 
 



 

 
 För att garantera rättssäkerheten för elever i behov av särskilda stödinsatser 
som berättigar till tilläggsbelopp/ekonomiskt bidrag utifrån skollagen, behöver 
en årlig översyn av resursfördelningen göras för att säkerställa anpassning 
utifrån aktuellt behov.    

För att säkerställa skolornas överlevnad på landsbygden kommer 
kommunstyrelsen att skjuta till de medel som krävs och vi har budgeterat med 
14 miljoner för detta under perioden. 

 

 

 

 

 

 

OMSORGERNA    + 20 miljoner 

 Satsning på överanställning 
 Trygghetsboende 
 Lagen om valfrihet 
 God och näringsriktig mat 

 

Utgångspunkten är att varje människa är unik med egna önskemål och 
intressen. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. Den välfärd 
som betalas med våra gemensamma resurser ska därför präglas av stor 
valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande. Den ska finnas tillgänglig för 
alla som behöver den. 

 

 

 



 

 

Äldreomsorg 

Det skall vara tryggt att åldras i Trollhättans kommun. Vi vill utforma omsorgen 
om våra äldre invånare på ett sätt som är bättre anpassad till nya generationer 
av människor som är vana vid valfrihet och hög flexibilitet. Ju äldre man blir 
desto mer ökar behovet av vård och omsorg, och när den enskilde inte längre 
klarar av att bo kvar hemma ska det finnas möjlighet att ansöka om särskilt 
boende. Alla bör ges möjlighet att välja vilket boende som skall bli ens nästa 
hem. Det ökar trivseln, den upplevda tryggheten och välbefinnandet för den 
äldre. För att nå dit vill vi införa Lagen om Valfrihet (LOV).  

Idag har vi ingen kösituation vad gäller äldreomsorg men vi måste noga bevaka 
utvecklingen för att möta det faktiska behovet innan läget blir akut. Byggnation 
bör ske inom kommunens olika stadsdelar och ytterområden vilket möjliggör 
större valfrihet för berörda. Vi vill även bygga fler Trygghetsboenden. De äldre 
skall stå i centrum och individen skall kunna göra ett aktivt val angående 
boendeform, hur hemtjänsten utformas och hur man i övrigt vill ha sin vardag. 
Detta kräver fler alternativa vårdgivare. Vi vill uppmuntra och underlätta för 
privata aktörer inom äldreomsorgen. Vid nästa byggnation av ett gruppboende 
vill vi därför att en välrenommerad privat aktör ges möjlighet att bygga och 
driva detta. Ett annat alternativ kan vara intraprenad inom den kommunala 
verksamheten. Vi vill ha en modern och kompetent äldreomsorg. Våra äldre 
skall känna tillit och trygghet i sitt boende och personalen skall känna trivsel i 
sitt arbete. För att nå detta ska vi ha välutbildad personal med goda kunskaper i 
svenska språket. Därför vill vi satsa på kompetensutveckling hos personalen. 

God, näringsrik och vällagad mat för våra äldre är viktigt för livskvalitén. Med 
möjlighet att välja matleverantör ökas valfriheten, samtidigt som det blir utökat 
kundunderlag för näringsidkare i kommunen. 

Alla äldreboenden i Trollhättan skall kvalitetssäkras så att de ger en vård och 
omsorg av hög kvalitet. Senior Alert är ett unikt och modernt kvalitetsregister 
som används inom äldreomsorgen för att minimera risken för fall, trycksår, 
undernäring, ohälsa i munnen bland annat. Detta skall vara infört på alla våra 
äldreboenden senast 2022. 



 

 

LSS 

LSS skall garantera att personer med omfattande och varaktiga funktionshinder 
får stöd som kan undanröja svårigheter i vardagen. Stödet syftar till att hjälpa 
människor med funktionsnedsättning att i så stor utsträckning som möjligt leva 
friare och mer självständiga liv. Boendeformer och hjälpmedel behöver bli mer 
varierat och anpassat till de individuella behov som finns. Vi behöver ta ett 
helhetsgrepp och bygga boenden som följer Socialstyrelsens 
rekommendationer och bli anpassade för målgruppen. Den som har en 
funktionsnedsättning ska ges möjligheten att delta i arbetslivet utifrån sina 
egna förutsättningar. Personal som arbetar inom LSS i Trollhättans kommun 
skall känna sig trygga i sin yrkesroll och ha rätt kompetens för sitt arbete. 

 

 

 

Arbetsmarknad och socialtjänst   + 9 miljoner 
 

 Solna-modellen 
 Familjehuset 
 Våld i nära relationer 
 Fältenheten 

 
Vi vill införa en modell som man använder i Solna för att få människor som står 
långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet till egen försörjning. Arbete före bidrag. 
Det innebär i praktiken att vi skruvar upp tempot på dagens arbete, tror på 
individens möjligheter och ställer högre krav på motprestation. Detta i 
kombination med fler köpta platser på yrkesvuxenutbildning kommer vi att 
bryta den negativa spiralen av bidragsberoende i Trollhättan. 
 
 
 



Familjehuset 
Det finns perioder i livet som är tyngre och där man ibland behöver hjälp för att 
komma rätt. Därför vill vi öka kännedomen om familjehusets verksamheter och 
möjligheter till stöd. En tydlig informationssatsning mot alla nyblivna föräldrar 
är en del av detta. 
 
Våld i nära relationer  
Det yttersta uttrycket för bristen på jämställdhet i ett samhälle är våld i nära 
relationer. Det är helt oacceptabelt att behöva leva med risken för att utsättas 
för våld av sin partner. De som utsätts för våld ska få rätt stöd. Det är viktigt att 
rättsväsendet tar våld i nära relationer på stort allvar och prioriterar snabb och 
effektiv handläggning av dessa fall. Vi vill även uppmuntra 
frivilligorganisationernas arbete med utsatta personer genom att se till att 
kommunerna säkrar tillgången till lokaler, skyddade boenden och handledare. 
 
Fältenheten 
Det är viktigt att träffa ungdomarna i deras vardag och kartlägga den aktuella 
ungdomssituationen. Detta för att kunna avläsa vilka behov som finns och bidra 
till att förbättra ungdomars situation i Trollhättan. Fältarbetet utgår från 
ungdomarnas behov och allt arbete bygger på förtroende och frivillighet. De 
skall vända sig till ungdomar som vill ha en vuxen att prata med. Det kan till 
exempel handla om att få prata om hur man mår, frågor kring alkohol, droger 
eller andra problem som rör skola, hem, familj eller fritid. 
 
Arbetsgivaren 
Vi anser att man behöver se över de rutiner staden idag har kopplat till 
anställda med lönebidrag på grund av funktionsvariation. Det är inte rimligt, 
eller ens förenligt med stadens strategi för jämställdhet, att personer med 
funktionsvariationer är hänvisade till att ha sin anställning på arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen. Man skall självklart ha sin anställning i den förvaltning 
där man utför sitt arbete oavsett om man har en funktionsvariation eller inte. 
Nuvarande system diskriminerar människor med nedsatt arbetsförmåga och 
begränsar antalet möjliga anställningar till att rymmas inom förvaltningens 
tilldelade budget. 

  



 
Utrikesfödda barn som flyttar till Trollhättan under skolåren skall få 
information om att de har möjlighet att välja vilken skola de skall gå i.    

När eleverna haft sin uppstartsperiod via Välkomsten, bör föräldrar och barn 
omgående få information om stadens utbud av grundskolor och erbjudas 
möjlighet att välja vilken skola de vill ha sin undervisning på.   

I samband med att eleven får information om rättigheten att välja skola vill vi 
även koppla bostadsvägledning. Stadens kommunala bostadsbolag Eidar kan i 
samarbete med kommunens etableringsguide vägleda till bostadsalternativ 
runtom i hela kommunen. I detta sammanhang ser vi att en kritisk 
förutsättning för att fler unga ska få en reell möjlighet till att byta skola, är 
möjligheten till fria busskort för elever som väljer en annan skola bortom sitt 
aktuella upptagningsområde. Trollhättan bör även ha en ambition om att 
minska bostadssegregationen och i större utsträckning erbjuda nyanlända ett 
boende i andra stadsdelar än de södra.   

Språket är en av de absolut viktigaste faktorerna för att kunna etablera sig på 
arbetsmarknaden och mot bakgrund av det bör alla nyanlända så snart som 
möjlighet erbjudas möjlighet till SFI-undervisning. De som väljer att tacka nej 
till det erbjudandet skall inte kunna ta del av ekonomiskt bistånd. Om man 
väljer att inte delta i SFI-undervisningen så kan man heller inte anses göra allt 
som krävs för att bli självförsörjande.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

  + 2 miljoner 
 

 Coronastöd till föreningslivet 
  

Ett starkt Trollhättan byggs av flera delar. Civilsamhället och föreningslivet är 
avgörande, inte minst i arbetet med att bryta utanförskap, förbättra 
integrationen och för att bidra till ett Trollhättan som håller ihop.  

Konsten, kulturen, fritidsverksamheten och idrotten har under året varit väldigt 
utsatta och fått en hel del hinder på grund av Coronapandemin men när man 
tittar framåt bör man tänka på dessa verksamheter, som man gjorde tidigare 
enligt nedan. I budget 2021 tillför vi 2000 tkr till kulturverksamheten, dessa 
pengar ska i första hand riktas till barn och unga som ska kunna utöva sina 
aktiviteter med Corona-anpassning.   

Det är viktigt att få fram duktiga musiker, konstnärer, idrottsutövare som kan 
bli goda förebilder för våra unga i staden. Satsningar på elitnivå ska vara 
byggda på en jämlikhets- och jämställdhetsprincip.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stadsbyggnad och miljö   + 2 miljoner 

 

 Cykelväg Åsaka 
 Cykelväg Öresjö 
 Cykelväg Sjuntorp 
 Miljöarbetslag 
 Biologisk mångfald 

 

Cykelvägar 

Under väldigt många år har de styrande partierna i Trollhättan pratat om att 
bygga cykelvägar, men det går väldigt trögt i verkligheten. Om man på allvar 
menar att vi på ett trafiksäkert sätt skall se cykeln som ett transportmedel, är 
det hög tid att börja bygga. Idag är cykling förenat med livsfara på dessa vägar. 
Det gör vi i vår budget när vi omprioriterar i investeringarna från stadspark till 
cykelväg. Vi färdigställer den påbörjade cykelvägen mellan Sjuntorp och 
Trollhättan. Vi satsar 10 miljoner för att komma igång med sträckan Åsaka-
Trollhättan och 20 miljoner Öresjö-Trollhättan. 

 

Miljöarbetslag 

Inte minst i tider som nu med Corona-pandemin, söker sig människor ut i vår 
natur. För att det skall kunna ske på ett tillgängligt och hållbart sätt vill vi öka 
på dessa insatser för att hålla naturmiljöer öppna och naturleder skötta. Vi vill 
också intensifiera arbetet med den biologiska mångfalden samt ha en tydlig 
plan för hur kommunen skall hantera sin åkermark i framtiden. Denna fråga 
berör i allra högst grad hur vi kan få fram närodlad mat i våra verksamheter och 
bör hanteras som en stor tillgång i upphandlingarna som staden gör. 

 

 

 



Miljö  
 
Vi vill anta en vision om att Trollhättan återigen ska bli Sveriges bästa 
miljökommun 2025. Därför ser vi en möjlig sammanslagning av 
miljöförvaltningen och hållbart samhälle, exploatering och agenda. Då vi i en 
sådan sammanslagning ser att det blir lättare att uppnå målet med ökade 
möjligheter till synergieffekter.    

Miljöarbetet måste innehålla tydliga målsättningar med årlig uppföljning. Som 
exempel på konkreta förslag vill vi att alla förskole- och skolmiljöer ska vara 
giftfria. Detta eftersom barn exponeras mer och tar lättare upp gifter i kroppen 
vid lek på till exempel golv/markytor. Därför vill vi fasa ut plast i samtliga 
skolor, förskolor och fritidsverksamheter. Vi vill också att man endast anlägger 
giftfria lekplatser och fotbollsplaner samt sanerar nuvarande konstgräsplaner 
och lekplatser från gifter.    
 

 

  
  
 

 
Resecentrum och kvarteren i dess närhet är en nyckelplats i Trollhättan och 
politiken behöver snarast peka ut riktningen om vart man vill komma med 
området. Resecentrum måste få en bättre struktur och man måste skapa en 
parkeringslogik för både boende och pendlare. Vi skall bygga ett P-hus vid 
resecentrum. Det är en förutsättning för att Trollhättan framöver skall bli en 
naturlig ort att pendla till och från. Konflikt och friktion mellan olika 
intressegrupper måste byggas bort i infrastrukturen för att pendling skall bli ett 
naturligt val. 

 
 

   

 



 

 
 Vi ser att Trollhättan lider av gamla föreställningar kring företagande, där 
bruksortsmentalitet gjort att steget varit långt till att starta ett företag. 
Trollhättans resultat i mätningar borde vara betydligt högre. Detta samtidigt 
som den öppna arbetslösheten ligger på en hög nivå, över 12%. Allra mest 
allvarligt är att nyföretagandet, det vill säga människor som väljer att starta 
företag, är bland det lägsta i Sverige medan den upplevda konkurrensen från 
kommunen, bland redan befintliga företagare upplevs som osund. Här måste 
staden bli mycket bättre. Kommunen måste släppa in fler företag i 
verksamheterna, uppmuntra till det och se till att flera vågar erbjuda sina 
tjänster till kommunen som organisation, företag och medborgare. 
Sommarlovsentreprenörer och Ung företagsamhet är exempel som vi vill 
stötta, där unga får prova på att vara företagare. Men framförallt måste 
kommunen upphöra med osund konkurrens gentemot det privata näringslivet.  

Landsbygdsutveckling 

Det behövs ett nytt fokus på landsbygdsområdena. Gång på gång kommer från 
majoriteten förslag om försämringar för Trollhättans landsbygd. Därför vill vi se 
att Trollhättans stad tar fram en långsiktig landsbygdsstrategi samt inrättar ett 
landsbygdsråd för att landsbygden ska utvecklas. Satsningar behövs för att 
förnya Velanda skola, Upphärads skola och Landbogården. 

   

 
För att förbereda ungdomarna för vuxenlivet på bästa sätt måste vi ha bra 
gymnasieskolor. Samarbetet mellan Trollhättan och Vänersborg är viktigt för 
att utveckla dem. Även vuxenutbildningarna behöver stärkas för att ge fler en 
bättre chans på arbetsmarknaden. I utbildningsprogrammet för brytande av 
utanförskapet så kommer Kunskapsförbundet att spela en viktig roll som en av 
våra utbildningsanordnare.   

    

  
 
 



 
Den offentliga sektorn står inför stora utmaningar när det gäller att möta 
framtidens behov. Det som talar för en kraftig effektivisering av det offentliga 
arbetet stavas digitalisering. Vi anser att verksamhetsutveckling genom 
digitalisering på enhetsnivå i ett första steg skall vara en naturlig del i 
utvecklingsarbetet på arbetsplatsen.    

   

 
Politiken måste också vara med och spara när budgeten är svår att få ihop. Vi 
sparar ca 3 miljoner kronor på att minska partistödet, storleken på nämnderna 
samt minskar med vice ordförande i varje nämnd och tar bort politiska 
sekreterare.   

  

 

Kommunen har genom åren köpt på sig ett antal fastigheter. Några av dessa ser 
vi att man med fördel kan avyttra, för att minska driftkostnader för staden samt 
för att få in medel för nya investeringar. Likaså gäller det med jordbruksmark 
som inte ligger inom plan. Detta tillsammans med exploateringsförsäljning 
skulle inbringa ca 25 miljoner kronor. 

   

   

 
 Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna lägger fram en budget för 
2021 med fokus på att Trollhättan skall vara en bra stad för våra medborgare 
att leva, bo och arbeta i. Vi lägger skattemedlen dit de är ämnade att gå för att 
få upp kvalité, få ner sjuktal och de stora kostnader som de medför. Vi kommer 
att om vi vinner valet 2022, återställa den kommunala skattesatsen senast 
2025 till det den var innan årets skattehöjning, utan att kvalitén blir sämre. Vi 
satsar på att bygga ut de cykelvägar som krävs för att få till goda, miljöriktiga 
och säkra kommunikationer. Vi satsar på skolan och våra äldre med tydligt 
fokus om att förbättra för den enskilde, i hela kommunen. Vi ökar tempot i 
arbete före bidrag, och det kommer att märkas för den som får ett jobb, vill vi 
lova. 


