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Uddevalla - en bra plats att leva och bo på 

Vår vision 
Uddevalla är en fantastisk kommun att leva i. Här når du både hav, sjöar, skog, tätort och glesbygd. 

Uddevalla ska bli bättre på att utveckla kommunens resurser, ta tillvara på och välkomna 

innovationer och nya företag. Uddevalla ska vara en trygg plats för dig och din familj att besöka och 5 

leva i. Vår vision är att Uddevalla ska vara en självklar kommun att etablera sig i och flytta till. Vi ska 

ha hög kvalitet och god tillgång till all kommunal verksamhet.  

Uddevalla är en kommun där många kulturer möts. Genom att ta vara på den möjlighet som ett 

mångkulturellt samhälle ger kan vi bygga broar till världens länder och kulturer. I Uddevalla råder en 

öppenhet mot omvärlden och dess möjligheter.  10 

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. I Uddevalla kommun ska 

diskrimineringsgrunderna genomsyra allt arbete och samtliga verksamheter.  

 15 

Vår politik för delaktighet och gemenskap 
Frihet, jämlikhet, jämställdhet, solidaritet, demokrati och hållbar utveckling är de grundläggande 

värderingar som ska genomsyra alla kommunala beslut som fattas av oss socialdemokrater. Alla våra 

ställningstaganden ska klara en prövning mot dessa värderingar. Det socialdemokratiska 

samhällsbygget baseras på en gemensamt ägd och finansierad välfärd av hög kvalitet. Den offentliga 20 

sektorn ska styras av våra gemensamma behov och inte utav marknadskrafterna. 

Vår främsta uppgift inom kommunalpolitiken är att skapa förutsättningar för ett värdigt liv och god 

livskvalitet. I socialdemokratisk politik ligger ansvaret att motverka klyftor i samhället. Det gör vi 

genom att bygga välfärden på en solidarisk, jämställd och jämlik grund som utjämnar klyftorna. 

 25 

Centrumutveckling 
Vi Socialdemokrater vill ha en levande stadskärna fylld av aktiviteter, butiker och bostäder med 

varierande upplåtelseformer. Centrum skall fungera som en magnet för de boende i Uddevalla men 

samtidigt locka hit turister. Därför vill vi samordna och skapa sommarkulturprogram där 

gratiskonserter, fysisk aktivitet och övriga arrangemang sker i centrum. Vi tänker utveckla inbjudande 30 

lekmiljöer i centrum och öka tillgängligheten och tryggheten för oskyddade trafikanter. Kommunen 

ska ta en aktiv roll i att utveckla centrum.  

Uddevalla centrum ska ges förutsättningar genom att kommunens verksamheter styrs mot centrum. 

Kulturhus, badhus, kommunhus och andra kommunala verksamheter ger besökare och invånare 

orsak att vistas i centrum. För att underlätta ett besök i stadskärnan vill vi utreda möjligheten 35 

att erbjuda gratis parkering i centrum. 

Fullföljande av kajstråket med högvattensskydd, en modern och attraktiv kajpromenad, nytt 

bostadsområde på Anegrund, nytt badhus på nuvarande plats och ett kulturhus vid Bäveån 

ger en möjlighet att skapa ett nytt centralt Uddevalla. En helt ny stadsdel som ger livspuls 

och många människor i rörelse som kan ge grund för ett livfullt centrum. 40 
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Vi vill  
 Skapa en levande stadskärna för människor och aktiviteter. Detta gör vi genom att vända 

staden mot vattnet, utveckla inbjudande miljöer, med aktiviteter för alla åldrar 

 Vår stadsmiljö ska vara trygg att vistas i. 

 Erbjuda ett samlat kulturprogram för Uddevalla centrum 5 

 Påskynda åtgärder mot stigande havsnivå för att bevara och utveckla Kampenhofsområdet 

och södra hamnen                     

 Skapa goda mötesplatser för fritidsaktiviteter och kulturupplevelser 

 För att underlätta ett besök i stadskärnan vill vi fullfölja parkeringsstrategin för ökad 

tillgänglighet  10 

 Utveckla skärgårdstrafiken med de ”Vita båtarna”, som en turistattraktion men också som en 

del i kollektivtrafiken 

 Upprätta en långsiktig hållbar samhällsbyggnadsstrategi för att utveckla våra tätorter 

 Fortsätta arbetet med centrumnära boende i samband med byggandet av 

översvämningsskydd 15 

 Stärka stadskärnan genom fler aktiviteter i centrum 

Äldre   
Socialdemokratisk äldrepolitik grundar sig på två begrepp; frihet och trygghet. Frihet innebär att den 

enskilde själv ska kunna forma sitt liv. Detta är lika viktigt när man är gammal som när man är ung. 

Alla ska bli bemötta med respekt, ha rätt till personlig integritet och själva kunna bestämma över den 20 

egna tillvaron. Det andra viktiga begreppet är trygghet som innebär att ingen ska behöva känna oro 

för sin försörjning när man blir äldre. Det handlar om en trygg pension. Men det handlar också om 

rätt till vård och omsorg av hög kvalitet när man behöver det. 

Vi Socialdemokrater baserar vårt arbete på att ingen ska diskrimineras på grund av sin ålder. Äldre 

ska kunna delta i hela samhällslivet och ha möjlighet att utvecklas, tillsammans med andra. Ingen ska 25 

behöva bli hänvisad till samhällets åskådarplatser för att han eller hon blivit pensionär. Vi vill stärka 

det förebyggande friskvårdsarbetet för att minska ensamhetsproblematiken och ge möjlighet till fler 

friska pensionärer i samverkan med föreningsliv och idéburensektor. Samhället har behov av den 

kunskap och de erfarenheter som äldre generationer kan förmedla. 

När den tid kommer då man behöver hjälp för att klara sin vardag är det ytterst viktigt att samhällets 30 

insatser fungerar väl. Alla ska ha rätt till en god äldreomsorg på lika villkor. Det är behovet –  inte 

tjockleken på plånboken – som ska vara avgörande. 

Minska ensamhetsproblematiken genom att skapa aktivitetscenter kopplade till särskilda boenden 

och trygghetsboenden i samverkan med idéburen sektor 

Vi vill: 35 

 Öppna upp för intraprenader och brukarinflytande inom omsorgen för att skapa större 
inflytande för brukare och personal 

 Fortsätta utvecklingen av fler äldreboenden  
 Fortsätta skapa aktivitetscentra kring äldre & trygghetsboendena i samverkan med 

idéburen sektor. 40 

 Öppna den tredje avdelningen på Arödsdalshemmet i Ljungskile 
 Lägga en medborgarbudget till rådet för äldre & rådet för personer med 

funktionsnedsättningar 
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 Ta fram en lista med prioritering på ”enkelt avhjälpa hinder” tillsammans med rådet för äldre 
& rådet för personer med funktionsnedsättningar 

 

Barn och ungdom 
Sverige är ett av världens bästa länder att växa upp i. Men idag har inte alla barn samma möjligheter 5 

att förverkliga sina drömmar. Alla barn ska ha samma rätt och möjlighet oavsett samhällsklass, kön, 

etnisk bakgrund, eventuella funktionshinder eller var man bor. Barnets bästa ska komma först vid alla 

beslut och åtgärder som rör barn. Därför pågår det ett arbete med att göra FNs barnkonvention till 

svensk lag. Lagen föreslås träda i kraft och Uddevalla kommun ska arbeta med att inarbeta lagen i 

samtliga verksamheter. De pedagogiska verksamheterna ska genomsyras av genusmedvetenhet och 10 

normkritisk pedagogik. Flickor och pojkar måste få samma möjligheter att nå goda resultat, känna sig 

trygga och må bra. 

Uddevalla kommun har ett omfattande ansvar att stödja barn och ungdomar i de olika verksamheter 

som de rör sig i. För att bli ett starkare stöd till barn och ungdomar krävs att offentlig verksamhet och 

sociala sektorn har ett tätt och nära samarbete. För många boende i Uddevalla kommun innebär de 15 

långa sommarloven en inaktiv och innehållslös period. Därför vill vi Socialdemokrater att kommunen 

utvecklar fler sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar. Det handlar om både sommarlovskollo 

och ferieanställningar.  

En levande stad innebär också lekplatser där glädje, fysisk aktivitet och kreativitet stimuleras. Därför 

ser vi det som viktigt att nya lekplatser, av god kvalitet och omfattning, etableras i kommunal regi. 20 

Temalekplatser för att skapa ett sammanhang ser vi positivt på. Dessa ska planeras till nya större 

detaljplanelagda bostadsområden där fler än en upplåtelseform byggs, för maximalt samnyttjande.   

Vi vill: 
 Utbilda personal i FNs barnkonvention i samverkan mellan skola, föreningsliv samt kultur och 

fritid 25 

 Införa sommarlovskollo i Uddevalla 

 Fortsätta utföra omstrukturering i enlighet med lekplatsutredningen 
 Utveckla fler kommunala sommarjobb 

 Utreda möjligheten till att ge ett extra tillskott vid högtider till barnfamiljer som har 

försörjningsstöd 30 

 Utreda möjligheten till att göra riktade kultur & fritidsinsatser till barnfamiljer som har 

försörjningsstöd 

 

Boende 
Vi vill stimulera en ökad inflyttning till Uddevalla genom att alltid ta tillvara kommunens geografiska 35 

läge och infrastruktur. För att motverka boendesegregation i Uddevalla vill vi Socialdemokrater se 

mer blandade boendeformer i våra detaljplaner. Våra kommunala bostadsstiftelser är viktiga aktörer 

för att öka antalet hyresrätter i nya områden. Vi ser att vi genom att utveckla detaljplaner runt om i 

kommunen kan möjliggöra för att fler bostäder byggs. 

Vi vill: 40 

 Utveckla Äsperödsområdet för fler tätortsnära bostäder 

 Utveckla och färdigställa detaljplan för Skarsjöområdet i Ljungskile med syfte att under 

mandatperioden kunna utge ett markanvisningsavtal till utvald entreprenör. 
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 Utveckla området mellan kallbadhuset och Ljungskile båtklubb enligt förslag ur 

gestaltningsprogrammet. 

 Ha blandade upplåtelseformer i alla våra detaljplaner 

 Göra mer strategiska markförvärv inom kommunen 

 Utveckla Skeppsviken och Bodele till ett tillgängligt och inbjudande rekreationsområde 5 

  

Utbildning 
I skolan läggs grunden för våra liv. Sverige ha en jämställd och jämlik kunskapsskola med höga 

resultat där ingen elev lämnas efter eller hålls tillbaka. Enligt skollagen ska svensk undervisning vara 

ickekonfessionell och därför stödjer vi förslaget på icke religiösa förskolor och skolor.  10 

Vi Socialdemokrater vill främja ett livslångt lärande där alla människor ges möjlighet till en högklassig 

utbildning, från förskola till högre utbildning och genom folkbildning. Förskolan ska vara en rolig, 

trygg och lärorik plats. Barnen ska få möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och 

utforska - på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Förskollärare och barnskötare ska vara 

behöriga och omfattas av fortbildningsinsatser för att utveckla förskolans verksamhet. Ett av 15 

grundskolans prioriterade läroplansmål handlar om att öka elevernas upplevelse av trygghet och 

studiero. Vi ser att organiserade rastaktiviteter bidrar till att främja fysisk rörelse och upplevelse av 

delaktighet samt gemenskap. Alla ska gå ur grundskolan i Uddevalla med godkända betyg. En 

avslutad gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Därför behöver avhoppen 

från gymnasiet minska. Den vanligaste orsaken till ungdomars långtidsarbetslöshet är bristande 20 

utbildning. Yrkesprogrammen måste åter bli attraktiva för att klara kompetensförsörjningen till 

bristyrken. En smidigare övergång mellan grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning behövs och 

elevhälsan måste rustas. 

Alla som önskar skall efter genomförd gymnasieutbildning kunna söka vidare till högskolan. 

Vuxenutbildningen är central för omställning, komplettering och för att uppfylla människors 25 

drömmar. Därför tänker vi fortsätta satsa på den kommunala vuxenutbildningen i Uddevalla. Även 

folkhögskolan har en viktig roll för att få människor att återfinna lusten att lära och därefter kunna gå 

vidare till jobb eller studier. Därför ska samarbetet mellan Uddevalla kommun och Ljungskile 

folkhögskola förtätas. 

Under några år kommer elevkullarna i Uddevallas skolor öka. Det kräver en effektivare 30 

lokalanvändning av skolans lokaler.  

Vi vill: 
 Höja elevernas kunskapsresultat och att fler elever når gymnasiebehörighet 

 Bygga fler förskolor på strategiska platser i kommunen 

 Bygga om eller ersätta uttjänta grundskolelokaler 35 

 Arbeta för att tidigt knäcka läs- och skrivkoden i lågstadiet 

 Arbeta för bättre studiero i skolan 

 Främja fysisk aktivitet genom organiserade rastaktiviteter 

 Fortsätta utveckla de kommunala förskolornas öppettider samt kvalitét 

 Uddevalla gymnasieskola ska fortsatt vara marknadsledande i området  40 

 Erbjuda vuxenutbildning som leder till arbete eller vidareutbildning 
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Kultur och fritid 
Vi ska inte ta den fria kulturen för given. Den ska försvaras tillsammans med demokrati och 

yttrandefrihet. Kultur, idrott och föreningslivet är en av våra samhällsbärare och skall 

uppmärksammas och ge goda förutsättningar för att utveckla och bevara Uddevalla kommun. Vi ska 

verka för att idrotten sker på jämställda och jämlika villkor samt öka tillgängligheten så att fler barn 5 

och ungdomar får tillgång till ett aktivt fritidsliv. Ett nytt badhus i centrala Uddevalla är beslutat och 

påbörjat. Idag vet vi inte hur länge det gamla badhuset kan hållas öppet och behovet av ett nytt 

badhus är stort. Vi vill slutföra det arbetet för att kunna ge invånarna i Uddevalla ett modernt och 

tillgänglig badhus.  

Socialdemokratisk politik arbetar för att minska klyftorna i samhället där kulturen, idrotten och 10 

föreningslivet spelar en viktig roll som brobyggare för att minska ojämlikheten över 

samhällsklyftorna. Uddevalla ska vara en plats där friluftslivet blir en större del av Uddevallabornas 

vardag. Friluftsområden ska vara anpassade så det är lätt att ta sig fram.  

Det pågående projektet Cumuluskraft som kultur och fritid initierat i samarbete med 

Ungdomssatsningen hos Arbetsmarknadsavdelningen har varit lyckat. Projektets mål är att ge fler 15 

barn och unga en meningsfull fritid, möjlighet att utöva sitt fritidsintresse, skapa fler möjligheter att 

aktiveras i ung ålder, bidra till en ökad folkhälsa och livsglädje. Vi ser fortsatt behov av att utveckla 

det projektet och vill permanenta det uppdraget. 

Av alla satsningar inom kultur och fritid ska kommunen prioritera barn och unga för att lägga 

grunden till ett långt aktivt liv. Det handlar om kostnadsnivåer och även fysisk tillgänglighet. 20 

Vi vill arbeta för att få fler i rörelse och stöttar föreningar till breda motionsgrupper.  

En fristadskonstnär är en person som bjudits in av en svensk kommun eller region på grund 

av att han eller hon förföljs i sitt hemland. I Sverige får konstnären en fristad under två år för 

att kunna leva och fortsätta arbeta med sitt yrke i trygghet. Uddevalla är idag en av Västra 

Götalands tre Fristadskommuner. Vi vill utveckla den rollen för att visa att Uddevalla står 25 

upp för yttrandefrihet och demokrati. 

Vi vill: 
 Genom dialog och riktade medel skapa jämställd och jämlik kultur och fritid  

 Bli årets friluftskommun 2021 

 Utveckla Uddevalla som fristadskommun 30 

 Skapa samverkan kring idrott och rörelse mellan skolan, föreningslivet samt kultur 

och fritid 

 Slutföra påbörjat bygge av nytt badhus 

 Hålla nere avgifter för fritidsaktiviteter och kulturskola 

 Stödja föreningslivet till fler insatser för ökad integration 35 

 Medverka till ett Kulturhus i Uddevalla centrum 

 Utveckla Bodele, Gustavsberg och Skeppsviken till ett friluftsområde 

 Skapa förutsättningar för en meningsfull fritid genom exempelvis utveckling av 

Cumuluskraft 

 40 
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Näringsliv/ arbete  
Jobb och trygghet med ett stabilt näringsliv i ständig utveckling. Vi strävar efter full sysselsättning i 

Uddevalla då arbete är grunden för välfärd och välstånd samt ger människor förutsättningar för god 

livskvalitet och ett värdigt liv. Uddevalla har en differentierad arbetsmarknad, vilket är vår styrka. 

Handel, produktion, service, organisation och offentlig verksamhet är alla lika viktiga för en 5 

arbetsmarknad i utveckling och de fungerar i symbios och stödjer varandra. Avgörande för alla dessa 

verksamheter är att det finns tillräckliga kompetenser att anställa. Utbildningsprofilen i Uddevalla 

och pendlingsförutsättningarna styr våra möjligheter att nå framgång. Därför kommer vi fortsatt lyfta 

betydelsen av att bygga ut Bohusbanan. 

Vi socialdemokrater har alltid arbetat för att skapa förutsättningar för att nya och redan etablerade 10 

företag ska kunna utveckla sin verksamhet i kommunen. Verksamhet som finansieras av kommunen 

ska också ge kommunen full insyn och kontroll. All verksamhet behöver inte ske i egen regi utan kan 

utföras av egen personal, köpas av externa leverantörer och i vissa fall både och. När kommunen 

upphandlar tjänster eller varor ska reglerna vara tydliga och konkurrens ska ske på lika villkor. 

För att utveckla Uddevalla för framtidens utmaningar ser vi vikten av att kommunen tar tillbaka 15 

kommunal skoltrafik och färdtjänst i egen regi. När Uddevalla utvecklas och växer behövs fler 

busslinjer i lämplig form och omfattning utifrån Uddevallas egna behov.  

Vi vill: 
 Skapa bättre samarbete med näringslivsorganisationerna genom fler nätverksträffar 

 Skapa gemensamma projektorganisationer för stadsutveckling och infrastruktur 20 

 Skapa bättre lokala och regionala arbets- och studiependlingsmöjligheter 

 Att flexlinjen utökas under större del av dygnet i Uddevalla kommun 

 Ta långsiktiga beslut om placering och investeringar för Uddevalla hamn 

 Säkerställa kvalitet och kapacitet för godstrafik på järnväg till Uddevalla 

 Att framförhållningen av strategisk industrimark ska ha minst ett 10 årsperspektiv 25 

 Att underhåll av industriområden moderniseras och blir mer stadsmiljömässiga för att bli mer 

attraktiva för potentiella nya etableringar 

 Bygga samman industriområden för ökad logistik och synergieffekter 

 För bättre planering överföra skolskjuts och färdtjänst till egen regi 

 30 

Mångfald 
Vi välkomnar nya medborgare som sökt skydd från krig och konflikter. Alla medborgare i vår kommun 

ska ha samma rättigheter likväl som samma skyldigheter. Många av våra nyanlända har en för lång 

våg in på arbetsmarknaden och därför arbetar vi socialdemokrater för en politik som sätter 

nyanlända invandrares jobbetablering på arbetsmarknaden i centrum. Det är viktigt att samla 35 

resurser så tidigt som möjligt för snabbare jobbetablering. När människor flyttar sprids arbetskraft, 

kunskap och idéer, nätverk växer och nya möjligheter uppstår. Det tar för lång tid för många 

nyanlända flyktingar och invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. Alla måste få möjlighet att 

försörja sig själva i vårt land. En framgångsrik jobbpolitik spelar en central roll för att bryta 

segregationen.  40 

För att klara välfärdens utmaningar i Sverige är all arbetskraft värdefull. Därför är det av stor 

betydelse att vi snabbt får in nyanlända i utbildning och arbete. Får vi till ett kommunövergripande 

arbete, så som regionalt yrkesvux, kan vi förbättra mottagandet och få snabbare etablering.  
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Vi vill: 
 Förkorta vägen till jobb genom språk, utbildning och bostad. 

 Öka möjligheten till kompletterande utbildning i kombination med praktik och jobb. 

 Öka stödet i kommunen för bra utbildning och socialt stöd för nyanlända barn och ungdomar 

 Initera samarbete med andra kommuner för att bidra i förbättrat mottagande och för snabb 5 

etablering. 

 

Personal 
En bra arbetsmiljö, trygga anställningsvillkor och goda utvecklingsmöjligheter för den egna 

personalen, är en spegelbild av hur vi vill att arbetsmarknaden i övrigt skall fungera. Om vi har 10 

medverkat till att personal anställd i kommunen har bättre arbetsvillkor än personal på den privata 

sidan, finns det inte anledning att köpa motsvarande tjänster externt om inte det företaget har 

motsvarande anställningsvillkor. Vi vill införa heltidsarbete och ökad personaltäthet inom vård och 

omsorgssektorn för ökad kvalitet och kontinuitet. 

För att bli den attraktiva arbetsgivare som vi vill att Uddevalla skall vara så förutsätter det att man 15 

uppfattar sig kunna påverka sin arbetssituation, både vad avser arbetssätt, scheman och 

tjänstgöringsgrad. Detta kan bara åstadkommas genom ett konsekvent och målmedvetet arbete 

tillsammans med personalens egna företrädare. För att skapa legitimitet och trovärdighet måste 

invånarna känna igen sig i kommunen som servicebärare. Därför skall personalsammansättningen i 

alla led återspegla befolkningssammansättningen vad gäller både genus och etnisk tillhörighet. 20 

Vi vill: 
 Att heltid ligger som grund för alla anställningar 

 Ge all personal rätt till kompetensutveckling 

 Sätta krav på omvårdnadsutbildning och validering vid tillsvidareanställning 

 Utveckla arbetet med uppgiftsväxling så att all personals kompetens används fullt ut 25 

 Att fler personalgrupper ska ha rätt till arbetskläder 

 

Miljö och klimat  
Vi alla är beroende av hur vår jord mår och därför ska vi ha en aktiv klimatpolitik som också är en 

politik för framtidens jobb. Uddevalla ska vara en kommun som värnar ren luft, rent vatten och friska 30 

marker. Höjda vattennivåer och stormar innebär idag att Uddevallas centrala delar riskerar att åter 

stå under vatten. Det är ett hot för många kommuner med vattennära läge. Uddevalla ska arbeta för 

en hållbar utveckling och ständigt uppdatera verksamheterna mot miljömålen.  De 

klimatförändringar som sker påverkar Uddevalla kommun. Därför ska kommunen bygga bort det hot 

som översvämningar innebär genom ett översvämningsskydd vid inre hamnen. 35 

Uddevalla var Sveriges första EMAS- certifierade kommun och det systematiska miljöarbetet som 

detta innebär är en bra grund för den fortsatta utvecklingen. Vi vill arbeta vidare på liknande sätt 

gällande transportbränslen. Uddevalla ska arbeta för att bli en fossilfri kommun. Kommunen är en 

viktig aktör för att medverka till infrastruktur av miljöriktiga fordon. 

Vi behöver skapa en tydlig strategi för vindkraftsetableringar baserad på utförd landskapsanalys. Vid 40 

sidan av det ska vi även värna orörda och tysta miljöer som blir allt ovanligare i världen.  
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Vi vill: 
 Bygga översvämningsskydd 

 Göra Uddevalla kommuns verksamheter fossilfria 

 Ta fram en strategi för alternativa bränsle och elproduktion 

 Verka för en ökad andel av ekologiskt närproducerade livsmedel i kommunal verksamhet. 5 

 Fortsätta vårt arbete med att minska miljöpåverkan genom att göra Uddevalla till en mer 

cykelvänlig stad och öka förutsättningarna för kollektivtrafiken 

 Verka för att samdistribuera varor till våra kommunala verksamheter för att minska antalet 

transporter och på så vis minska miljöpåverkan 

 10 

När du behöver samhällets hjälp 
Kommunen har det yttersta ansvaret för att du får den hjälp du behöver. Vi Socialdemokrater anser 

att alla människor har rätt till en grundläggande social service. Alla ska kunna känna trygghet genom 

hela livet. Någon gång i livet kommer du behöva extra stöd och då ska du kunna lita på att Uddevalla 

kommun finns som stöd. Samtidigt ska ett förebyggande socialt arbete bedrivas för att tidigt möta 15 

upp de behov som uppstår. Socialpolitik är en fråga om gemensamt ansvar och solidaritet. Dessa 

rättigheter får inte äventyras av enskildas vinstintressen. Därför ska välfärden finansieras via skatten. 

Vi vill att människor skall få större inflytande över sin egen vardag.  

 

Vi vill: 20 

 Vi vill satsa mer på socialt förebyggande arbete i samverkan med idéburen sektor. Tidiga 

insatser skapar mindre mänskligt lidande  

 Fortsätta satsa på hemmaplanslösningar inom individ & familjeomsorgen, psykiatrin 

samt missbruksvården 

 Minska administrationen genom att nyttja ny teknik 25 

 Bredda utbudet för personer med funktionsnedsättning (LSS) för att möta brukarnas 

behov och koppling till arbetsmarknaden 

 Ta fram åtgärder för att minska den psykiska ohälsan 

 

Uddevalla – en del av Västra Götalandsregionen  30 

Vi Socialdemokrater vill att Uddevalla ska vara en aktiv samarbetspartner i Västra Götalandsregionen 

för att utveckla Hälso-och sjukvård, kommunikationer och kulturverksamheter i kommunen. Vi ser 

det som vår uppgift att tillsammans med regionen tillse att invånarna i Uddevalla har tillgång till en 

jämlik hälso-och sjukvård av högsta kvalitet som ges efter behov. Det ska inte märkas för våra 

invånare om ansvaret för den vård vi behöver är ett ansvar för Uddevalla kommun eller för Västra 35 

Götalandsregionen. 

Ett framgångsrikt exempel på ett sådant arbete är det mobila team som kommun och region har 

skapat. Syftet med teamet är att ge invånare med stora vårdbehov i Uddevalla kommun vård på rätt 

nivå och höja tryggheten genom ökad tillgänglighet. Kollektivtrafiken är viktig för att minska utsläpp 

och skapa goda resmöjligheter till arbete och studier. Resandet både via buss och järnväg behöver 40 

utvecklas för att öka tillgängligheten och korta restiden. 
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Vi vill: 
 Att det ska byggas ett nytt operationshus på Uddevalla sjukhus 

 Driva på regionen för att bygga dubbelspår på Bohusbanan 

 Ha samverkan med regionens kulturinstitutioner, Museet och regionteatern med 
inriktning på barn och unga  5 

 Få tätare tågförbindelse med Göteborg genom standardhöjningar på södra Bohusbanan. 

 Stärka samarbetet mellan Regionteater Väst och Uddevallas kulturskola 

 Att ett nytt resecentrum som kopplar samman tåg, lokalbuss och regiontrafik byggs i 

Uddevalla 

 10 
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