Valprogram för Trollhättan Framåt
Centerpartiet i Trollhättans kommunala valprogram 2018.

Centerpartiet vill att du som invånare i Trollhättan ska få bestämma så mycket som
möjligt som rör dig och din vardag. Vi kallar det närodlad politik. Det är för att besluten
som rör dig ska bestämmas så nära dig som möjligt, många vid ditt eget köksbord. 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.
Trollhättan behöver ett nytt ledarskap som tänker nytt, liberalt och som ser hela
Trollhättans kommun. Ett ledarskap som för Trollhättan Framåt! 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.

TROLLHÄTTAN – DEN GRÖNA STADEN
Ett proaktivt miljöarbete
Trollhättan har genom åren varit i framkant när det gäller miljöarbetet. Så är det inte
längre. Centerpartiet vill att miljöarbetet återigen prioriteras upp. Vi vill se en samlad
miljökompetens inom en nämnd med miljöstrateger, ekologer, energisamordnare och
miljö- och hälsoskyddsinspektörer samlade istället som nu utspridda över flera nämnder
och förvaltningar.
Centerpartiet vill se att Trollhättan finns med i framkant vad gäller arbetet med att
hindra mikroplaster att sprida sig i våra sjöar och vattendrag. Detta är ett stort problem
där vi måste hitta lösningar snart. Att vara med och ta fram ny reningsteknik kan vara
ett sätt.
Centerpartiet vill:
•
•

samla Trollhättan stads miljökompetens för ett proaktivt miljöarbete i kommunen.
att Trollhättan energi aktivt ska vara med och ta fram ny teknik för rening av
mikroplaster, antibiotika och andra läkemedelsrester.

Bostadsutveckling med omtanke om våra grönområden
Trollhättan växer. Det är bra. Det sätter också press på kommunens plan- och
byggstrateger. Vi i Centerpartiet vill se en ökad bostadsutveckling i hela Trollhättan, även
i våra mindre tätorter. Vi ser också gärna att vi bygger högre hus för att därmed kunna
bevara våra tätortsnära grönområden och parker. Det är också viktigt att vi bygger högt
och effektivt för att kunna bevara vår viktiga åkermark, som kommer att behövas för
livsmedelsproduktion i framtiden.
Grönytor är viktigt för vår livsmiljö. Vi vill att kommunen utvecklar de grönytorna inne i
centrala Trollhättan för att bli mer kvalitativa och tilltalande att visas i. Stadsparkerna
bör fortsätta utvecklas med växter med mera.
Det behöver även byggas fler hyresrätter i hela Trollhättan.
Centerpartiet vill:
•
•
•
•

att Trollhättans stad medverkar till höga bostadshus
att åkermark inte tas i anspråk till bostadsbyggande så långt det är möjligt
att Trollhättans grönområden bevaras i så stor utsträckning som möjligt
att grönområdena inne i centrala Trollhättan utvecklas med kvalitetshöjande
åtgärder

Närlagad mat
Idag lagas maten till Trollhättans förskolor och skolor på ett stort produktionskök,
centralköket. Köket är i dåligt skick och kommer att, om det ska vara fortsatt i bruk,
behöva renoveras alternativt bygga ett nytt. Centerpartiet i Trollhättan vill istället stänga
centralköket och att maten lagas på plats i förskolor, skolor och särskilda boenden.
Kortare varmhållningstider och färre transporter ger effekter både på kvalitet och miljö.
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:
•
•
•

investera i tillagningskök på förskolor, skolor och särskilda boenden
upphandla kött och köttprodukter som är producerade i enlighet med svenska
djurskyddskrav
att större andel av maten i Trollhättans stads verksamheter är närproducerad

TRYGGHET FÖR TROLLHÄTTAN
En trygg uppväxt för våra barn
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 arbeta 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
funktionsnedsättningar har till exempel svårare att vistas i stora barngrupper.
Trollhättan stad bygger idag nya förskolor med många avdelningar vilket vi inte ser som
hållbart. Utöver fungerande barngruppen ser vi hellre nybyggnation av mindre förskolor
med upp till fyra avdelningar. Detta för att få en mer fungerande utemiljö och en bättre
vardag för våra barn.
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 timmar i förskolan, särskilt från det år de fyller 3 år.
Centerpartiet vill:
•
•
•
•

att nya förskolor inom Trollhättans stad inte har fler än 4 avdelningar
att barn till arbetssökande erbjuds förskola upp till max 30 timmar per vecka, från
det år de fyller 3 år.
att personaltätheten i förskolan ska öka så att det är max 5 barn per anställd.
att barngrupperna på sikt ska minskas till max 15 barn per avdelning.

En omsorg som är trygg och som du själv väljer
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. Centerpartiet vill 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. Detta tror vi kommer att förbättra kvaliteten inom
omsorgen, precis som friskolor gjort att kommunala skolor fått upp sina resultat.
Framförallt kommer det finnas utrymme för olika behov och val, vilket du som invånare i
Trollhättan vinner på.
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. Det ska finnas olika former av boende för dig som är äldre och i hela
Trollhättan, inklusive i våra mindre tätorter. Du ska kunna välja själv var du vill bo.
Centerpartiet vill:
•
•

införa Lagen om Valfrihet i Trollhättans stads verksamheter.
öka kvaliteten inom omsorgen med fokus på självbestämmande.

En trygg landsbygd
Serviceutbudet i våra mindre tätorter är viktigt att bibehålla och utveckla. Det är en
förutsättning för en trygg landsbygd att du som bor i och omkring Trollhättans mindre
tätorter har tillgång till en nära vård, förskola, skola och omsorg samt att polisen,
ambulans eller räddningstjänst kommer fram på en rimlig tid om du skulle behöva det.
Det ska vara lika förutsättningar inom hela Trollhättans kommun, vilket inte betyder att
utbudet ser likadant ut överallt. Centerpartiet vill se ett ambulerande kommunkontor
som finns på plats regelbundet i Upphärad, Åsaka och Sjuntorp. Det ska vara bemannat
av tjänstemän från kommunen som kan svara på enklare frågor och hjälpa till med det
du behöver hjälp med. Kommunkontoret skulle också kunna samarbeta med
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Centerpartiet vill:
•
•

införa ett ambulerande kommunkontor där invånarna i våra mindre tätorter
regelbundet kan träffa tjänstemän från kommunen.
ha en närvarande polis även i mindre tätorterna och vår landsbygd.

STOPPA KLYVNINGEN AV TROLLHÄTTAN
En utbildning som leder vidare
Trollhättans skolors resultat förbättras, vilket är glädjande, men alltför många klarar inte
behörigheten till gymnasiet. Trollhättans skolor är inte heller likvärdiga. Det ska inte vara
olika förutsättningar för att nå goda resultat, beroende på vilket 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. Idag får du själv leta upp information om att
det är möjligt att välja en annan skola än den närmaste. Det är inte alla föräldrar som
hittar den informationen, vilket gör skolvalet olikvärdigt. Genom att informera alla, bjuda
in till öppna hus på skolor samt erbjuda gratis busskort för elever i Trollhättans skolor
gör vi skolvalet till ett val för alla, oavsett bakgrund.
Trollhättan har en stor arbetslöshet. Även om den sjunker, så sticker vi ut som en
kommun med hög andel som står 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.
Centerpartiet vill:
•
•
•

införa ett aktivt skolval
erbjuda gratis busskort för elever med över 2 km till sin valda skola
erbjuda fler yrkesvuxplatser

Integration som gör skillnad
Trollhättan är en stad där många invånare har en annan bakgrund än traditionellt
svensk. Det tycker Centerpartiet är positivt. Vi tror att alla människor kan bidra på ett
positivt sätt till samhällets utveckling. Vi måste bara ge alla chansen! Vi tror att det bästa
sättet att inkluderas i det svenska samhället är att arbeta och bli del av ett sammanhang.
Idag tar det för lång tid för en nyanländ att komma in på arbetsmarknaden. Den tiden
måste kortas. Lösningen tror vi är fler enkla jobb, utbildning och vuxenutbildning och att
snabbt lära sig det svenska språket.
Trollhättan har ett bekymmer med omfattande bostadssegregation. Det är viktigt att
man när man planerar nya bostadsområden eller nya bostäder i befintliga stadsdelar tar
med aspekten integration i planeringen, vilket innebär att planera för olika typer av
bostäder, upplåtandeformer och storlekar på bostäder. Vi ser också positivt på att
omvandla en del, i områden med många hyresrätter, till bostadsrätter eller
ägarlägenheter.
Centerpartiet vill:
•
•

Uppmuntra andra upplåtelseformer i områden som är ensidigt hyresrätter.
Ge Eidar i uppdrag att sälja fastigheter för att finansiera upprustning av områden
och lägenheter som kräver detta. Men även finansiera nybyggnation.

Föreningsliv
Trollhättan har ett rikt föreningsliv, både inom idrott och andra områden. Centerpartiet
vill att föreningslivet ges förutsättningar att påverka kostnader och öppethållande i
lokaler där verksamheterna sker. Flera idrottsföreningar i Trollhättan har idag inte
tillgång till idrottshallar under hela sin tävlingssäsong. Genom att minska på kommunens
kostnader kan föreningar styra mer själva. Det kan t.ex. vara att föreningen klipper
gräset på fotbollsplanen eller kör ismaskinen istället för kommunen. Genom att göra mer
själva kan framförallt idrottsföreningar få lägre hyreskostnader alternativt längre
idrottssäsonger.
Centerpartiet anser också att tjejers idrottande måste få ta större plats. Det kan vara
träningstider inom föreningar och mellan föreningar som behöver ses över eller hur
bidragen från kommunen är utformade. Att arbeta aktivt för jämställdhet inom
föreningarna ska premieras.
Centerpartiet vill:
•

ge föreningar större möjligheter att påverka sin vardag genom att lämna över en
del uppgifter som kommunen sköter till föreningarna

Ett jämställt Trollhättan
I kommunens verksamheter ska alla beslut genomsyras av jämställdhet. Trots det så har
socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet beslutat om ett större så kallat
elitstöd till herridrotten än vad damidrotten får. Damerna spelar dessutom i en högre
serie inom fotbollen. Centerpartiet anser att det krävs eftertanke och förändring för att
detta inte ska inträffa igen. Alla beslut ska stå stadigt på en grund av jämställdhet och
Trollhättans invånare ska kunna vara säkra på att kommunen ger lika förutsättningar för
alla, oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, religion och funktionsvariationer.
Centerpartiet vill:
•

att alla beslut inom Trollhättans stad och dess bolag kvalitetsäkras med avseende
på jämställdhet

UTVECKLA TROLLHÄTTAN
Utveckling i hela Trollhättan
Centerpartiet vill se att hela Trollhättan utvecklas, inte bara den inre stadskärnan. Vi vill
se bostadsutveckling i alla våra mindre tätorter. Det ska vara lätt att driva företag även
utanför centrum. Då är det viktigt att infrastrukturen fungerar med vägar, kollektivtrafik
och inte minst bredband och fiber. Laddstolpar till elbilar ska finnas även i mindre
tätorterna. Centerpartiet vill se cykelvägar mellan Trollhättan och Åsaka, Sjuntorp, och
Öresjö. Vi vill jobba för att det i framtiden finns ett tågstopp i Upphärad. Vi tror att det
innebär en positiv utveckling för Upphärad med omnejd.
Centerpartiet vill:
•
•
•

installera laddstolpar i de mindre tätorterna
se ett cykelvägsnät mellan de mindre tätorterna och Trollhättans stadskärna
arbeta för ett framtida tågstopp i Upphärad

Företag
Företagarna är de som skapar jobben. 4 av 5 jobb skapas i småföretagen. För samhället
är företagsamhet väldigt viktig för utveckling och för att ekonomin ska blomstra. Därför
vill Centerpartiet underlätta för företagen i Trollhättan. Kommunen placerar sig på plats
122 på företagarnas ranking och bättre kan vi! Vår kommun kan om vi bestämmer oss
för det, göra stor skillnad.
Vi i Centerpartiet vill:
•
•
•

Inrätta företagslotsar i kommunen vilket innebär att företagslotsen samordnar
kontakterna som företagarna behöver ha med kommunen. Lotsens uppgift är att
sammanföra de olika förvaltningarna och förenkla för företagen.
Utveckla samarbetet med exempelvis ung företagsamhet i skolorna. Med 4019
antal företag i kommunen borde detta vara en självklarhet i skolan anser vi.
Utveckla e-tjänster för företagen och inför en tjänstegaranti, alltså en bortre
gräns för hur lång tid ett ärende får ta när kommunen behandlar det.

