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Sverige ska vara ett modernt välfärdsland som bygger på sammanhållning. Det är så vi skapar ett 

tryggare Sverige. Vår gemensamma välfärdsmodell är en del av det som gör Sverige fantastiskt. 

Genom att ställa krav på varandra och hjälpas åt så utvecklar vi vår gemensamma samhällsmodell. 

När välfärden fungerar och omfattar alla vågar vi mer. Det kan handla om att byta jobb, starta 

företag, bilda familj och skaffa barn, flytta eller börja studera. Det tjänar vi alla på. 

När välfärden omfattar alla kan den enskilda människans frihet växa. Då kan alla få chansen att 

förverkliga sina livsdrömmar. Detta är grunden för socialdemokratisk politik. Därför prioriterar  

Socialdemokraterna investeringar i det gemensamma, som i utbildning, välfärd, infrastruktur och 

bostäder, framför skattesänkningar. En ansvarsfull ekonomisk politik är garanten för den svenska 

välfärden. Med fler jobb får vi råd med en välfärd att vara stolta över.  

Sverige kan uträtta stordåd också i framtiden – om vi håller ihop. Men då behöver vi säga nej till 

sänkta skatter, som går ut över sjukvård och skola och säga nej till större klyftor och fortsatt vinstjakt 

i välfärden. Behovet av det starka samhället blev extra tydligt under pandemin. Socialdemokraterna  

vill därför fortsätta utveckla den svenska modellen, inte avveckla den.  

Sverige ligger i topp bland EU-länderna i fråga om andelen invånare som har ett jobb. 

Socialdemokraternas mål är att ännu fler ska ha ett jobb och att öka antalet arbetade timmar i 

ekonomin så mycket att Sverige också får den lägsta arbetslösheten i EU. Med fler jobb har vi råd 

med en bra välfärd och en bättre skola. Barnfattigdom finns för att barnens föräldrar är fattiga. 

Därför är en politik för fler jobb också viktig för att bekämpa barnfattigdom och skapa bättre 

uppväxtvillkor. 

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

glesbygd. Uddevalla ska bli bättre på att utveckla kommunens resurser, ta vara på och välkomna 

Frihet, jämlikhet, jämställdhet, solidaritet, demokrati och hållbar utveckling. Det är de 

grundläggande värderingarna som skapar den socialdemokratiska politiken i Uddevalla kommun. 

Alla  ställningstaganden som partiet gör ska klara en prövning mot dessa värderingar. Det 

socialdemokratiska samhällsbygget baseras på en gemensamt ägd och finansierad välfärd av hög 

kvalitet.  

Den  främsta uppgiften för Socialdemokraterna inom kommunalpolitiken är att skapa förutsättningar 

för ett värdigt liv och en god livskvalitet. Då behöver vi motverka ekonomiska och sociala klyftorna i 

samhället.  Det gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk, jämställd och jämlik grund.  

I Uddevalla ska jämställdhetsperspektivet genomsyra all verksamhet som rör medborgare och det 

ska även genomsyra arbetsgivarrollen.  

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. Vi får dock inte 

blunda för att detta inte görs av sig själv. Politiken har en viktig uppgift att skapa integration på 

riktigt.  
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Socialdemokraterna i Uddevalla vill ha en levande stadskärna fylld av aktiviteter, butiker och 

bostäder med varierande upplåtelseformer. Centrum ska fungera som en magnet för oss som bor i 

Uddevalla och  locka hit turister. Därför vill Socialdemokraterna att kommunen samordna och skapar 

aktiviteter i centrum. Det kan handla om kulturprogram med bland annat gratiskonserter, 

möjligheter till fysiska aktiviteter och andra arrangemang. Socialdemokraterna vill verka för 

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

Kommunen ska ta en aktiv roll i att utveckla centrum.  

En utmaning för Uddevalla är att vända staden mot vattnet. Socialdemokraterna vill skapa öppna 

och inbjudande ytor längs vattnet. Här ska det finnas ett utbud av aktiviteter som lockar unga, unga 

vuxna och äldre och som är tillgängliga för alla. För att centrum ska kunna utvecklas till vårt 

gemensamma vardagsrum behöver det kännas tryggt för både killar, tjejer, män och kvinnor att 

vistas där. Socialdemokraterna anser att kommunen även fortsättningsvis ska ha ordningsvakter i 

centrum. Det leder till ökad trygghet och försvårar kriminell verksamhet.  

Förutsättningarna för Uddevalla centrum kan bli bättre genom att kommunens verksamheter styrs 

mot centrum. Ett nytt medborgarhus gör det möjligt att samla flera verksamheter som bibliotek, 

kulturskola och kommunhus under samma tak. Socialdemokraterna vill fullfölja utvecklingen av 

kajstråket med högvattenskydd, en modern och attraktiv kajpromenad och ett nytt bostadsområde 

på Anegrund vid Bäveån med blandade boendeformer. Det blir en helt ny stadsdel som ger livspuls 

och många människor i rörelse. Det kan ge ett livfullt centrum. innovationer och nya företag. 

Uddevalla ska vara en trygg plats för dig och din familj att leva i och besöka.  Socialdemokraternas 

vision är att vi som är invånare i Uddevalla kommuns ska vara stolta över vår kommun. Uddevalla ska 

vara en självklar kommun att etablera sig i och flytta till.  

Vi har råd att satsa på varandra. Uddevalla kommun behöver en budget för välfärd, 

klimatomställning och full sysselsättning. Vår kommun har det senaste decenniet gått med överskott 

jämfört med budget. Ibland kan det behövas ett sparkapital i kommunen som en säkerhet om något 

oväntat skulle hända, men våra gemensamma skattemedel i kommunen kan användas bättre än i 

dag.  Kommunens budgetprocess tar idag inte hänsyn till att behovet av kommunens välfärdstjänster 

ökar bland oss Uddevallabor. Socialdemokraterna i Uddevalla vill arbeta med effektiviseringar och 

sociala investeringar på ett bättre sätt än idag, men då är kommunens sätt att ta fram en budget ett 

hinder. 

Frihet, jämlikhet, jämställdhet, solidaritet, demokrati och hållbar utveckling. Det är de 

grundläggande värderingarna som skapar den socialdemokratiska politiken i Uddevalla kommun.  är 

de grundläggande värderingar som ska genomsyra alla kommunala beslut som fattas av oss 

socialdemokrater. Alla våra ställningstaganden som partiet gör ska klara en prövning mot dessa 

värderingar. Det socialdemokratiska samhällsbygget baseras på en gemensamt ägd och finansierad 

välfärd av hög kvalitet.   

Den främsta uppgiften för Socialdemokraterna inom kommunalpolitiken är att skapa förutsättningar 

för ett värdigt liv och god livskvalitet. Då behöver vi motverka ekonomiska och sociala klyftorna i 
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samhället.  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.  

I Uddevalla ska jämställdhetsperspektivet genomsyra all verksamhet som rör medborgare och det 

ska även genomsyra arbetsgivarrollen.   

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. Vi får dock inte 

blunda för att detta inte görs av sig själv. Politiken har en viktig uppgift att skapa integration på 

riktigt. 

Socialdemokraterna i Uddevalla vill ha en levande stadskärna fylld av aktiviteter, butiker och 

bostäder med varierande upplåtelseformer. Centrum skall fungera som en magnet för oss som bor 

de boende i Uddevalla och men samtidigt locka hit turister. Därför vill Socialdemokraterna att 

kommunen vi samordna och skapar aktiviteter i centrum. Det kan handla om kulturprogram med 

bland annat där gratiskonserter, möjligheter till fysiska aktiviteter och andra övriga arrangemang 

sker i centrum. Socialdemokraterna vill verka för inbjudande lekmiljöer och öka tillgängligheten och 

tryggheten för oskyddade trafikanter i centrum. Kommunen ska ta en aktiv roll i att utveckla 

centrum.   

En utmaning för Uddevalla är att vända staden mot vattnet. Socialdemokraterna vill skapa öppna 

och inbjudande ytor längs vattnet. Här ska det finnas ett utbud av aktiviteter som lockar unga, unga 

vuxna och äldre och som är tillgängliga för alla. För att centrum ska kunna utvecklas till vårt 

gemensamma vardagsrum behöver det kännas tryggt för både killar, tjejer, män och kvinnor att 

vistas där. Socialdemokraterna anser att kommunen även fortsättningsvis ska ha ordningsvakter i 

centrum. Det leder till ökad trygghet och försvårar kriminell verksamhet.   

Förutsättningarna för Uddevalla centrum kan bli genom att kommunens verksamheter styrs mot 

centrum. Ett nytt medborgarhus gör det möjligt att samla flera verksamheter som bibliotek, 

kulturskola och kommunhus under samma tak. Socialdemokraterna vill fullfölja utvecklingen av 

kajstråket med högvattensskydd, en modern och attraktiv kajpromenad och ett nytt bostadsområde 

på Anegrund vid Bäveån med blandade boendeformer. Det blir en helt ny stadsdel som ger livspuls 

och många människor i rörelse. Det kan ge ett livfullt centrum.   

Socialdemokraterna vill:  

✓ Skapa en levande stadskärna för människor och aktiviteter genom att vända staden mot 

vattnet och utveckla inbjudande miljöer med aktiviteter för alla åldrar  

✓ Erbjuda en trygg stadsmiljö. Utveckla boende på södra sidan av Bäveån med bostäder med 

olika upplåtelseformer och med högvattenskydd och kajpromenad. 

✓ Skapa goda mötesplatser för fritidsaktiviteter och kulturupplevelser.  

✓ Bygga ett medborgarhus som är till för alla som bor i och besöker Uddevalla. 

✓ Upprätta en långsiktig hållbar samhällsbyggnadsstrategi för att utveckla våra tätorter.  
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✓ Erbjuda gratis kollektivtrafik för alla som är över 65 år. 

Socialdemokraterna vill att nybyggnation i första hand ska förtäta staden, Ljungskile, Hogstorp och 

Rotviksbro. Försiktighet krävs när det ska byggas i glesare områden. Hänsyn behöver tas till natur, 

vattenresurser, utsläpp av avlopp och friluftsliv. Fjällen är särskilt skyddsvärda, men också 

tätortsnära naturområden som Skeppsviken, Bodele, Gustafsberg, Lindesnäs, Emaus och 

stadsbergen. Behovet av närhet till skog och natur har ökat under pandemin och 

Socialdemokraterna vill göra det lättare för att alla komma ut i naturen. När centrum växer västerut 

längs Bäveåns båda sidor är det viktigt att det byggs bostäder av olika storlekar. För att skapa 

bostadsområden som är till för alla behöver det byggas med olika upplåtelseformer, såsom 

hyresrätter, bostadsrätter och småhus.  Ytorna närmast vattnet ska inte bebyggas. Här ska det vara 

möjligt för människor att mötas och umgås.  

I de mer stadsnära områdena kan aktiviteter som ställplatser för husbilar och husvagnar, ytor för 

sport och idrott, lekplatser, hundrastgårdar med mera få plats. Socialdemokraterna har drivit på för 

att en husbils- och husvagnsställplats kommer att iordningställas vid Bodele. Under senaste året har 

många medborgarförslag inkommit om en kommunal hundrastgård. Behovet av en sådan anläggning 

är stor. Därför föreslår Socialdemokraterna att det byggs en hundrastgård vid strandpromenaden, 

exempelvis i närheten av hundbadplatsen vid Bodele.  

Ljungskile är en växande och strategisk del av kommunen. Med en utveckling av bostäder på 

Skarsjöområdet och en upprustning av centrummiljön går det att öka attraktiviteten ytterligare. Att 

fortsätta utveckla strandpromenaden mot Lyckorna är viktigt för att förbättra upplevelsen. 

Trafiksäkerhetsåtgärder för de oskyddade trafikanterna ska prioriteras även i Ljungskile.  

För att Uddevalla kommun ska upplevas som en trygg och säker kommun behöver många platser 

belysas bättre och smartare än idag. En belysningsplan för hela kommunen ska tas fram. 

Socialdemokraterna vill:  

✓ Utveckla Skeppsviken och Bodele till ett tillgängligt och inbjudande rekreationsområde. 

✓ Verka för att det byggs en hundrastgård.  

✓ Stärka trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter.  

Socialdemokratisk äldrepolitik grundar sig på 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 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.  

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 behöva bli hänvisad till samhällets 
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åskådarplatser för att han eller hon blivit pensionär. Att många äldre känner sig ensamma är ett 

problem vi tar på allvar. Socialdemokraterna vill stärka det förebyggande friskvårdsarbetet för att 

minska problemet med ensamhet. Aktivitetscenter, öppna för alla, ska skapas vid särskilda boenden 

och trygghetsboenden. Detta kan ske i samverkan med idéburen sektor. När den tiden kommer då 

man behöver hjälp för att klara sin vardag är det ytterst viktigt att samhällets 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.  

Under mandatperioden har den socialdemokratiska regeringen arbetat fram ett förslag om att det 

ska vara ett krav från 1 juli 2022 att alla som har  hemtjänst ska ha en fast omsorgskontakt. Från 1 

juli 2023 är förslaget att den personen ska vara undersköterska. Den fasta omsorgskontakten ska se 

till att den enskildes behov av trygghet, individanpassad omsorg tillgodoses. Det handlar också om 

att samordna de hemtjänstinsatser som utförs.  

Omställningen till Nära vård kommer ställa större krav på kommunens hälso- och 

sjukvårdsorganisation och ökade kompetenskrav på de som arbetar närmast vårdtagaren. 

Omställningen innebär att kommunen tillsammans med vårdcentraler blir primärvård. Covid-

pandemin har påvisat vikten av utbildad personal inom samtliga verksamheter i den kommunala 

hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill att varje skattekrona ska 

användas på ett bra och effektivt sätt. Det kräver att ett tydligt och fördjupat samarbete 

mellanvårdcentralen och kommunens primärvård. Uddevallas äldreomsorg ska stärkas och 

utvecklas. Socialdemokraterna ser möjligheten till en effektiv och innovativ välfärd med hjälp av 

digitaliseringen. Därför behöver arbetet med ökad digitalisering fortsätta. 

Socialdemokraterna vill:  

✓ Öppna upp för fler intraprenader och brukarinflytande inom omsorgen för att skapa större 

inflytande för brukare och personal.  

✓ Fortsätta utvecklingen och bygga fler nya äldreboenden.  

✓ Bilda en kooperativ hyresrättsförening för ett äldreboende ihop med idéburen sektor. 

✓ Fortsätta skapa aktivitetscentra kring äldre- och trygghetsboendena i samverkan med  

idéburen sektor.  

✓ Fördjupa samarbetet med primärvården rörande Nära vård-reformen.  

✓ Ökad grundbemanning för att minska behovet av visstidsanställningar och verka för att fler  

orkar arbeta heltid inom äldreomsorgen. 

✓ Fortsätta digitaliseringen för att frigöra tid för mervärdesskapande aktiviteter.  

 

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

att förverkliga sina drömmar. Samhällsklass, kön, etnisk bakgrund, eventuella funktionshinder eller 

var man bor skapar idag ojämlika villkor. Socialdemokraterna vill erbjuda tidiga och förebyggande 
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insatser i både skola och förskola. Goda levnadsvillkor lägger grunden för att våra barn känner glädje 

och mod genom hela livet.  

Barnets bästa ska komma först vid alla beslut och åtgärder och vara en självklar del i allt arbete som 

rör barn. Barnets bästa ska . Barn ska också ges möjlighet att vara delaktiga i alla frågor som rör 

dem. De pedagogiska verksamheterna ska genomsyras av genusmedvetenhet och normkritisk 

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

må bra. I arbetet med att bygga ett jämställt samhälle börjar det med barnen.  

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 idéburen sektorn har ett tätt och nära samarbete. För många barn och ungdomar i Uddevalla 

kommun innebär de långa sommarloven en inaktiv och innehållslös period. Därför vill vi utveckla 

upplevelser och väcka nyfikenheten hos barnen och ungdomarna under deras lov. Genom ett 

flexibelt och varierande program så utvecklas barnen. Dagläger kan vara ett sådant erbjudande. 

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

är det viktigt att nya lekplatser, av god kvalitet och omfattning, etableras i kommunal regi. Några av 

dessa ska vara temalekplatser. Socialdemokraterna vill att barn ska få vara med och påverka 

lekplatsernas utformning och innehåll. Dessa ska planeras till nya större detaljplanelagda 

bostadsområden där fler än en upplåtelseform byggs. Uddevalla kommun har de senaste åren 

förnyat och utvecklat cirka 40 lekplatser. En familjecentral är en verksamhet där barn och föräldrar 

möter barnavårdscentral, barnmorskemottagning, öppen förskola och socialtjänst. Den nystartade 

familjecentralen i samarbete med Dagsons vårdcentral är en viktig verksamhet i arbetet för trygga 

familjer och jämlika uppväxtvillkor för barn. 

Socialdemokraterna vill:  

✓ Stärka barnens röst i samhället.  

✓ Utveckla fritids- och lovaktiviteter i Uddevalla.  

✓ Bygga temalekplatser där barn får vara med och bestämma. 

✓ Utveckla kommunens familjecentraler ihop med idéburen sektor. 

I skolan läggs grunden för våra liv. Kunskapsresultaten i skolan ska fortsätta uppåt. Därför behöver 

jämlikheten öka och fokus i alla skolor ska vara på kunskap och bildning. Den som gör sitt bästa och 

anstränger sig i skolan ska ha alla möjligheter att lyckas, oavsett dinaförutsättningar. Det starka 

samhället behöver ta tillbaka kontrollen över skolans utveckling från friskolekoncerner och religiösa 

ledare. Så länge kommunen saknar vetorätt kring startande av vinstdrivande skolor och 

etableringsrätten är stark är det näst intill omöjligt för en kommun att stoppa etableringar av skolor. 

Socialdemokraterna i Uddevalla kommer att säga nej till nyetableringar av skolor som drivs i 

vinstsyfte trots att påverkansmöjligheten är liten. 

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. Satsningar 
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för att ha små barngrupper i förskolan ska fortsätta. Förskollärare och barnskötare ska vara behöriga 

och omfattas av fortbildningsinsatser för att utveckla förskolans verksamhet.  

För att nå höga kunskapsresultat i grundskolan behöver elevernas upplevelse av trygghet och 

studiero öka. Grundskolans huvuduppdrag är att få alla elever att få godkända betyg. Detta kräver 

behöriga lärare, klasstorlekar som möjliggör uppdraget, läromedel av hög kvalitet och 

utbildningslokaler som stöttar verksamheten. Elever med särskilda behov behöver möta pedagoger 

med stor kunskap om dessa elevers behov och funktioner. Socialdemokraterna ska ocksågarantera 

den fortbildning som behövs för att klara skolans uppdrag och möta alla elevers behov.  

Lärare ska värderas högt och de ska mötas med respekt för sitt yrkeskunnande. Lärare ska ha 

examen, undervisa i de ämnen som de är behöriga i och belönas för att de har ett av de viktigaste 

jobben i samhället – att fostra våra barn till att bli kunniga, demokratiska och självständiga 

medborgare. Lärarna ska ha ansvaret för att driva utvecklingen av skolan.  

I vårt starka samhälle ska varje elev få en trygg skolgång och mötas av riktigt bra lärare med höga 

förväntningar på var och en. Det kräver att Uddevalla som kommun erbjuder en arbetsmiljö som 

attraherar legitimerade lärare. Ett sätt är att starta tvålärarsystem, vilket innebär att två lärare 

arbetar tillsammans i klassrummet. De planerar, undervisar och samarbetar och har gemensamt 

ansvar i och utanför klassrummet. Ett tvålärarsystem skapar en lugnare miljö för lärare och elever, 

arbetet i klassrummet blir effektivare, arbetsbelastningen minskar och arbetet blir mer utvecklande 

för lärarna.  

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

avhoppen från gymnasiet minska. Den vanligaste orsaken till ungdomars långtidsarbetslöshet är 

bristande utbildning. Yrkesprogrammen måste åter bli attraktiva för att klara 

kompetensförsörjningen till bristyrken. En smidigare övergång mellan grundskola och gymnasieskola 

behövs och elevhälsan måste rustas. Uddevalla gymnasieskola ska vara relevant och kvalitativ för att 

attrahera kommande ungdomskullar.  

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

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

drömmar.  

Därför tänker Socialdemokraterna 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.  

Socialdemokraterna vill: 

✓ Att alla ska gå ur grundskolan i Uddevalla med godkända betyg.  

✓ Att alla elever ska undervisas av behöriga lärare.  

✓ Tillse att barn och ungdomar har ändamålsenliga utbildningslokaler.  

✓ Att alla elever i grundskolan ska ha lärt sig att läsa innan de lämnar lågstadiet. 

✓ Arbeta för bättre trygghet och studiero i skolan.  



 

10 

✓ Att kommunala förskolor ska ge goda förutsättningar till fortsatt utbildning. 

✓ Att möjligheten till  barnomsorg på obekväm arbetstid ska finnas kvar.  

✓ Att Uddevalla gymnasieskola ska fortsätta att jobba med att ha relevanta och kvalitativa 

yrkesutbildningar i samverkan med vuxenutbildningen.  

✓ Att möjligheten att införa tvålärarsystem utreds.  

✓ Verka för att skapa en skolprofil som riktar sig mot elever som är intresserade av e-sport. 

Kulturen har en betydande roll i vårt samhälle. Den är grundläggande för vår identitet. Kulturen 

omfattar allt vad vi ser, hör, rör vid, smakar eller doftar. 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. Den ska därför uppmärksammas och ges goda förutsättningar för att 

utveckla och bevara Uddevalla kommun.  

Tillgången till kultur skiljer sig åt mellan olika grupper i samhället. Socialdemokraterna vill att alla 

barn och ungdomar ska kunna ta del av kulturskolans verksamhet oavsett föräldrarnas ekonomi. 

Därför ska kulturskolan vara avgiftsfri. Socialdemokraterna vill också erbjuda barn och unga en 

kulturgaranti. Det innebär att alla elever i Uddevalla kommun ska få minst en kulturupplevelse per 

år. Där har vår kulturskola ett stort uppdrag för att möta så många elever som möjligt. Det kan 

handla om både uppsökande verksamhet och att erbjuda fler elever plats på kulturskolan.  

Socialdemokraterna vill att samarbetet mellan Uddevalla kommuns verksamheter, Bohusläns 

museum och Regionteater Väst ökar för att ge barn och unga en bred kontakt till olika sorters kultur. 

Kulturen i Uddevalla ska vara tillgänglig. Därför ska kulturen varaen central del i ett kommande 

medborgarhus. Det ska vara den samlingsplats för Uddevallas medborgare som länge saknats som 

göra det möjligt för alla, oavsett ålder, att . ta del av ett aktivt kulturliv. En del idrotter lockar flickor 

och pojkar, kvinnor och män i lika hög utsträckning, men många lockar i stor utsträckning bara ett av 

könen. Socialdemokraterna ska verka för att idrotten sker på jämställda och jämlika villkor samt öka 

tillgängligheten så att fler barn och ungdomar får tillgång till ett aktivt fritidsliv. För att klara det 

målet ska kommunen sida vid sida med föreningarna arbeta fram ett utvecklingsprogram som syftar 

till att öka inkludering och delaktighet. Vid nybyggnation av skolor ska behovet av fullmåttshallar 

med läktare utredas. Det gynnar idrotten under skoldagen och den föreningsdrivna idrotten under 

kvällar och helger. 

Uddevalla är med sina 27 mil kust en fantastisk kommun med stor närhet till vatten. 

Socialdemokraterna ska arbeta för att skapa Sveriges bästa badplatser och utveckla kallbadplatser i 

Uddevalla och i Ljungskile tillsammans med civilsamhället . Kommunen ska vara en plats där 

friluftslivet blir en större del av Uddevallabornas vardag. Friluftsområden ska vara anpassade så att 

det är lätt att ta sig fram. 

Av alla satsningar inom kultur och fritid ska kommunen prioritera de som riktar sig till barn och unga 

för att lägga grunden till ett långt aktivt liv. Det handlar om kostnadsnivåer och även fysisk 

tillgänglighet. Socialdemokraterna vill arbeta för att få fler i rörelse och stötta föreningar som 
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villbredda sina motionsgrupper och vidareutveckla Rimnersområdet i dialog med föreningar så att 

det blir en tydlig plats för rekreation och idrott.  

Ridsporten är Sveriges näst största ungdomsidrott, för utövare mellan 7 och 25 år, bara fotbollen är 

större. I Uddevalla har vi tagit fram en idsportsplan och Socialdemokraterna vill utveckla ett 

tillgängligt ridcenter för att låta fler ta del av denna sport. Ett exempel på detta är att daglig 

verksamhet kan startas i ett ridcenter. Socialdemokraterna vill bygga fler aktivitetsparker i Uddevalla 

där personer från olika generation - oavsett vem man är, om man vill vara aktiv eller bara vara på 

platsen, kan vistas.  

Socialdemokraterna vill utveckla möjligheten för fler att kunna delta i e-sport genom fler e-

sporthallar. E-sport är en förkortning av "elektronisk sport" och är ett samlingsnamn för alla 

tävlingar som utförs i en virtuell miljö. Idag  ökat intresse för denna form av aktivitet.  

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. Socialdemokraterna vill utveckla den rollen för att visa att Uddevalla står upp för 

yttrandefrihet och demokrati. 

Socialdemokraterna vill:  

✓ Genom dialog och riktade medel skapa jämställd, jämlik och inkluderande kultur- och 

fritidsverksamheter.  

✓ Att kulturskolan ska vara gratis för barn och ungdomar. 

✓ Att alla elever ska erbjudas minst en kulturupplevelse per år. 

✓ Bygga fler aktivitetsparker och e-sporthallar.  

✓ Skapa Sveriges bästa badmiljöer för både sommar- och vinterbadare. 

✓ Tillsammans med civilsamhället utveckla ridcenter i Uddevalla kommun.  

✓ Utveckla Uddevalla som fristadskommun för förföljda konstnärer. 

Uddevalla är hjärtat av Bohuslän. Det ger oss i alla möjligheter att utveckla vår fantastiska kommun 

till en självklar etablerings- och besökskommun. Socialdemokraterna vill utveckla och tillgängliggöra 

Uddevallas alla besöksmål. De vita skärgårdsbåtarna är unika i sitt slag och en tydlig markör på vårt 

varumärke. som gör det möjligt för invånare och besökare att uppleva fjordlandskapet. Genom att 

rusta upp banvallen där Lelångebanan gick går det att erbjuda fina cykelleder i vår kommun. 

Jobb och trygghet med ett stabilt näringsliv i ständig utveckling är vårt mål. Socialdemokraterna 

strävar efter full sysselsättning i Uddevalla då arbete är grunden för välfärd och välstånd. Ett jobb 

ger människor förutsättningar för ett värdigt liv med god livskvalitet. Uddevalla har en differentierad 

arbetsmarknad, vilket är vår styrka. Handel, produktion, service, organisationer och offentlig 

verksamhet är alla lika viktiga för en arbetsmarknad i utveckling. Olika branscher fungerar i symbios 
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och stödjer varandra. Avgörande för alla dessa verksamheter är att det finns personer med tillräcklig 

kompetens att anställa.  

Uddevalla hamn är en viktig verksamhet då allt mer gods fraktas med fartyg. Uddevalla hamn är 

utpekad som en anläggning av riksintresse för kommunikation. När andra hamnar inte kan hantera 

gods blir Uddevalla hamn ett viktigt komplement. Med en flexibel verksamhet kommer hamnen bli 

en allt mer konkurrenskraftig för västsvensk sjöfart.  

Uddevalla har ett bra geografiskt läge vilket attraherar många företag. För att företag ska kunna 

etablera sig och växa behövs det färdiga planer för industrimark och etableringsområden. 

Socialdemokraterna vill snabba på planhantering och beslutsprocesser. De som söker sig till 

Uddevalla ska tas emot med stöd och hjälp för snabb etablering. Det handlar också om att 

modernisera befintliga industriområdena för ökad attraktivitet. Socialdemokraterna har alltid 

arbetat för att skapa förutsättningar för att nya och befintliga företag ska kunna utveckla sina 

verksamheter i kommunen. Unga, nya svenskar och långtidsarbetslösa, har svårast att få jobb. De 

ska stöttas extra. 

Att söka och få jobb för första gången kan kännas utmanande, framför allt i tider av kris. Uddevalla 

kommun ska stötta ungdomar att få en bra och meningsfull sysselsättning. Samverkan mellan olika 

kommunala enheter och myndigheter ska leda till minskad ungdomsarbetslöshet och att 

arbetsmarknadspolitiska insatser riktade mot unga ska få ett större genomslag på lokal nivå. 

Kommunens feriepraktikplatser är viktiga för att ungdomar ska få sitt första sommarjobb.  

Socialdemokraterna välkomnar nya medborgare som sökt skydd från krig och konflikter. Alla 

medborgare i vår kommun ska ha samma skyldigheter som rättigheter. Många nyanlända har en för 

lång väg in på arbetsmarknaden och därför arbetar Socialdemokraterna för att deras jobbetablering 

ska gå fortare. Alla måste få möjlighet att försörja sig själva i vårt land. Därför är en snabb ingång till 

utbildning och arbetsmarknad oerhört viktigt. Där kan kommun och civilsamhället tillsammans 

arbeta för att klara av integrationen. En framgångsrik jobbpolitik spelar en central roll för att bryta 

segregationen.  

För att klara välfärdens utmaningar i Sverige är all arbetskraft värdefull. Får vi till ett 

kommunövergripande arbete, så som regionalt yrkesvux, kan vi förbättra mottagandet och få 

snabbare etablering på arbetsmarknaden.  

För att utveckla Uddevalla för framtidens utmaningar är det viktigt att kommunen tar tillbaka 

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

busslinjer i lämplig form och omfattning utifrån Uddevallas egna behov. 

Socialdemokraterna vill:  

✓ Att flexlinjen/flextrafiken utökas under större del av dygnet.  

✓ Överföra skolskjuts och flextrafiken i egen regi för att sänka kommunens kostnad.   

✓ Stärka Uddevalla hamns konkurrenskraft.  

✓ Att Uddevalla ska bli bättre på att ha en långsiktig plan för industrimark som ska sträcka sig 

över minst 10 år och framåt.  
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✓ Skapa bättre samarbete med näringslivsorganisationerna. 

✓ Skapa insatser för att hjälpa unga till jobb och sysselsättning.  

✓ Förkorta vägen till jobb för nya svenskar genom språkträning, 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.  

✓ Initiera samarbete med andra kommuner för att förbättra mottagandet och snabba på  

nyanländas etablering i samhället.  

Som arbetsgivare ska kommunen vara ett föredöme för andra arbetsgivare med en bra arbetsmiljö, 

trygga anställningsvillkor och goda utvecklingsmöjligheter. Varje anställd i Uddevalla kommun är en 

viktig resurs. Här ska kunskaper kunna valideras. Erbjudande om vidareutbildning är självklar och 

den som önskar ska ha möjlighet att avancera inom kommunens förvaltningar och bolag. Uddevalla 

kommun ska ha ett tydligt medarbetarfokus. En heltidsanställning ska vara normen för en 

anställning då det ger alla en möjlighet att kunna leva på sin lön. Personaltätheten inom vård- och 

omsorgssektorn ska öka för att  förbättra  kvalitet och kontinuiteten. De personalgrupper som 

behöver arbetskläder och arbetsskor ska erbjudas detta.  

Med ökat ansvar och delaktighet växer medarbetarna i Uddevalla kommun. För att bli den attraktiva 

arbetsgivare som vi vill att Uddevalla kommun ska vara så förutsätter det att man uppfattar sig 

kunna påverka sin arbetssituation, både vad avser arbetsmiljö, scheman och tjänstgöringsgrad. 

Därför krävs det ett konsekvent och målmedvetet arbete tillsammans med medarbetarnas egna 

företrädare. Uddevalla kommun ska se positivt på medarbetare som engagerar sig fackligt. Genom 

ett tydligt och kontinuerligt samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagarnas representanter 

utvecklas kommunen som arbetsgivare. Som medarbetare i Uddevalla kommun ska det vara 

självklart att bli bekräftad i sitt arbete. Därför vill vi se över chefsstrukturen så att inga chefer har 

ansvar för alltför många medarbetare.  

Alla anställda i Uddevalla kommun ska ha en individuell utvecklingsplan för att den kontinuerliga 

kompetensutvecklingen säkerställs. 

Alla som slutför vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet med godkända 

betyg från gymnasieskolan eller den kommunala vuxenutbildningen ska erbjudas en 

heltidsanställning inom Uddevalla kommuns verksamheter. 

Socialdemokraterna vill:  

✓ Att heltid ska ligga som grund för alla anställningar.  

✓ Ge all personal rätt till kompetensutveckling.  

✓ Ställa krav på omvårdnadsutbildning eller motsvarande validerad kompetens vid 

tillsvidareanställning inom äldreomsorgen.  
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✓ Att fler personalgrupper ska ha rätt till arbetskläder och arbetsskor.  

✓ Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet för att sänka sjukskrivningstalen. 

✓ Att Uddevalla kommun som arbetsgivare ser positivt på anställdas fackliga engagemang.  

✓ Erbjuda anställning efter godkänd utbildning på vård- och omsorgsprogrammet samt barn- 

och fritidsprogrammet. 

✓ Verka för att införa en personalförmån gällande el-cykel som är kostnadsneutral för 

arbetsgivaren. 

 

Uddevalla kommun ska bidra till att de globala målen för hållbar utveckling som FN satt upp kan nås. 

Dessa mål balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekonomiska, den sociala och 

den miljömässiga.  

Vi är alla beroende av hur vår jord mår och därför ska kommunen 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 marker. Höjda vattennivåer och stormar på grund av klimatförändringar innebär idag att 

Uddevallas centrala delar riskerar att stå under vatten. Därför ska kommunen bygga bort det hot 

som översvämningar innebär genom ett översvämningsskydd vid inre hamnen.  

Uddevalla ska arbeta för en hållbar utveckling och ständigt uppdatera verksamheterna mot 

miljömålen. För att klara fiskbeståndet längs vår kust bör arbete med att syresätta Byfjorden 

återstartas.  

Kommunen är en viktig aktör för att medverka till infrastruktur av miljöriktiga fordon. Därför är det 

viktigt att rusta upp Bohusbanan för att underlätta pendlingen med tåg. Uddevalla kommun ska 

fortsätta att delta i processen kring en möjlig satsning på snabbtåg mellan Oslo och Göteborg i 

samverkan med kommunerna i Bohuslän och på den norska sidan om gränsen.  

Fossilfria och klimatneutrala lösningar för bilar, båtar och andra fordon ställer krav på 

infrastrukturen. Socialdemokraterna ska verka för samdistribution av varor till våra kommunala 

verksamheter för att minska antalet transporter och på så vis minska miljöpåverkan. Uddevalla 

kommun behöver fortsätta arbetet med att bli en cykelvänlig stad. Därför behöver kommunen  driva 

på i Fyrbodals kommunalförbund förmer ekonomiskt stöd tillcykelleder i vårt område.  

Kommunen behöver skapa en tydlig strategi för vindkraftsetableringar som baseras på utförd 

landskapsanalys. Vid sidan av det vill Socialdemokraterna  värna om orörda och tysta miljöer som 

blir allt ovanligare i världen. Utveckling av kollektivtrafik är viktigt för både miljön och för 

utvecklingen av Uddevalla som boende- och företagarkommun. Ett centralt resecentrum som binder 

samman buss och tåg behövs. En busslinje till Rimnersområdet behövs för att öka tillgängligheten 

och bidra till minskade transporter. 

Socialdemokraterna vill:  

✓ Att ett nytt resecentrum byggs som kopplar samman tåg, lokalbuss och regiontrafik.  
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✓ Driva på Västra Götalandsregionen för att rusta upp hela Bohusbanan.  

✓ Öka de hållbara gods- och persontransporterna genom Bohuslän.  

✓ Fortsätta arbetet med översvämningsskydd.  

✓ Genomföra åtgärderna i kommunens klimat- och energiplan. 

✓ Arbeta för fler cykelleder i kommunen i enlighet med kommunens cykelplan. 

✓ Verka för att andelen ekologiska eller närproducerade livsmedel i kommunal verksamhet 

ökar. 

✓ Skapa en återbruksverksamhet tillsammans med idéburen sektor  

Socialpolitik är en fråga om gemensamt ansvar och solidaritet. Dessa rättigheter får inte äventyras 

av enskildas vinstintressen. Därför ska välfärden finansieras via skatten och människor ska få större 

inflytande över sin egen vardag.  

Kommunen har det yttersta ansvaret för att du får den hjälp du behöver. Socialdemokraterna anser 

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

hela livet. 

Socialdemokraterna  arbetar aktivt för att motverka våld i nära relationer. Mäns våld mot kvinnor 

ska upphöra. Det gör vi bäst tillsammans. Därför behöver Uddevalla kommun initiera ett samarbete 

med andra kommuner och den idéburna sektorn för att utveckla stöd och skydd för utsatta kvinnor.  

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 upp de 

behov som uppstår.  

Den psykiska ohälsan ökar i samhället. Det är samhällets skyldighet och civilsamhället möjlighet att 

med gemensamma insatser ta fram åtgärder för att stötta och motverka psykisk ohälsa. 

Socialdemokraterna vill:  

✓ Satsa mer på socialt förebyggande arbete i samverkan med idéburen sektor. Tidiga insatser 

skapar mindre mänskligt lidande.  

✓ Initiera samarbete med andra kommuner och idéburen sektor i arbetet mot våld i nära 

relationer.  

✓ Utveckla rutiner för att snabbt kunna motverka våld i nära relationer.  

✓ Starta ett beroendeteam på kvällar och helger för ökad trygghet.  

✓ Fortsätta satsa på hemmaplanslösningar inom individ- och familjeomsorgen, psykiatrin samt 

missbruksvården för att undvika dyra privata alternativ.  
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✓ Bredda utbudet för personer med funktionsnedsättning, som omfattas av LSS, för att möta 

brukarnas behov och koppling till arbetsmarknaden.  

✓ Ta fram åtgärder för att minska den psykiska ohälsan.  

✓ Utveckla färdtjänsten och utreda om det är möjligt att överföra verksamheten till Västtrafik. 

 


