SOCIALDEMOKRATERNA I UDDEVALLA
Kommunalt handlingsprogram för Uddevalla 2023-2026

SOCIALDEMOKRATISK POLITIK FÖR ETT BÄTTRE UDDEVALLA OCH ETT BÄTTRE SVERIGE

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.

VISIONEN FÖR UDDEVALLA - EN BRA PLATS ATT LEVA OCH BO PÅ

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.
Den främsta uppgiften för Socialdemokraterna inom kommunalpolitiken är att skapa förutsättningar
för ett värdigt liv och en god livskvalitet. Då behöver vi motverka de 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.
JÄMLIKA UPPVÄXTVILLKOR FÖR BARN OCH UNGDOMAR
Goda levnadsvillkor lägger grunden för att våra
barn känner glädje och mod genom hela livet.
Men idag har inte alla barn samma möjligheter
att förverkliga sina drömmar. Socialdemokraterna
vill erbjuda tidiga och förebyggande insatser i
både skola och förskola. Flickor och pojkar måste
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få samma möjligheter att nå goda resultat, känna
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trygga och må bra. I arbetet med att bygga
I UDDEVALLA
FÖR ETT BÄTTRE UDDEVALLA sig
ett jämställt samhälle börjar det med barnen.
UTVECKLA CENTRUM GENOM ATT VÄNDA STADEN MOT VATTNET För att bli ett starkare stöd till barn och ungdoSocialdemokraternas vision är att vi som är invåmar krävs att offentlig verksamhet och idéburen
nare i Uddevalla kommun ska vara stolta över vår sektor har ett tätt och nära samarbete. För många
kommun. Uddevalla ska vara en självklar kommun barn och ungdomar i Uddevalla kommun innebär
att etablera sig i och flytta till. Därför krävs det ett de långa sommarloven en inaktiv och innehållsantal tydliga aktiviteter och politiska beslut som
lös period. Därför vill vi utveckla upplevelser och
ska föra kommunen mot detta mål.
väcka nyfikenheten hos barnen och ungdomarna
Socialdemokraterna i Uddevalla vill ha en levande under deras lov.
stadskärna fylld av aktiviteter, butiker och bostäder med varierande upplåtelseformer. Därför vill
Socialdemokraterna att kommunen samordnar
och skapar aktiviteter i centrum. Det kan handla
om kulturprogram med bland annat gratiskonserter, möjligheter till fysiska aktiviteter och andra
LÅT MÄNNISKOR MÖTAS MED
arrangemang.
En utmaning för Uddevalla är att vända staden
KULTUR OCH FRITIDSAKTIVITETER
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mot vattnet. Socialdemokraterna vill skapa öppna
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och inbjudande ytor längs vattnet. För att cenUTBILDNING HELA LIVET MED BEHÖRIGA LÄRARE
trum ska kunna utvecklas till vårt gemensamma
I skolan läggs grunden för våra liv. Kunskapsresulvardagsrum behöver det kännas tryggt för både
taten i skolan ska fortsätta uppåt. Därför behöver
killar, tjejer, män och kvinnor att vistas där.
jämlikheten öka och fokus i alla skolor ska vara på
Ett nytt medborgarhus gör det möjligt att samla
flera verksamheter som bibliotek, kulturskola och kunskap och bildning. Förskolan ska vara en rolig,
trygg och lärorik plats. Barnen ska få möjlighet
kommunhus under samma tak.
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att lära och utvecklas genom att leka, skapa och
utforska - på egen hand, i grupp och tillsammans
med vuxna. Satsningar för att ha små barngrupper i förskolan ska fortsätta.
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.
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.

LÅT MÄNNISKOR MÖTAS MED KULTUR- OCH FRITIDSAKTIVITETER
Tillgången till kultur skiljer sig åt mellan olika
grupper i samhället. 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. Kulturen i Uddevalla ska
vara tillgänglig. Därför ska kulturen vara en central del i ett kommande medborgarhus. Det ska
vara den samlingsplats för Uddevallas medborgare som länge saknats samt göra det möjligt för
alla, oavsett ålder, att ta del av ett aktivt kulturliv.
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.

PRIORITERADE FRÅGOR FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I
UDDEVALLA
•
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SAMARBETE MED VÅRDEN
GÖR ÄLDREOMSORGEN BÄTTRE

•
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I UDDEVALLA
SAMARBETE MED VÅRDEN GÖR ÄLDREOMSORGEN BÄTTRE
Alla ska bli bemötta med respekt, ha rätt till personlig integritet och själva kunna bestämma över
den egna tillvaron.
Äldre ska kunna delta i hela samhällslivet och ha
möjlighet att utvecklas, tillsammans med andra.
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. Alla ska ha rätt till en god äldreomsorg
på lika villkor. Det är behovet, inte tjockleken på
plånboken, som ska vara avgörande. Uddevallas
äldreomsorg ska stärkas och utvecklas. Socialdemokraterna ser möjligheten till en effektiv och
innovativ välfärd med hjälp av digitaliseringen
och ska därför utvecklas.

•
•
•
•
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Skapa en levande stadskärna för människor och aktiviteter genom att vända staden mot vattnet och utveckla
inbjudande miljöer med aktiviteter för alla åldrar.
Bygga ett medborgarhus som är till för alla som bor i
och besöker Uddevalla.
Att alla elever ska gå ur grundskolan i Uddevalla med
godkända betyg.
Att möjligheten till barnomsorg på obekväm arbetstid
ska finnas kvar.
Att kulturskolan ska vara gratis för barn och ungdomar.
Att heltid ska ligga som grund för alla anställningar i
Uddevalla kommuns verksamheter.
Att fler personalgrupper ska ha rätt till arbetskläder
och arbetsskor
Göra trafiken säkrare för oskyddade trafikanter. Som
till exempel bygga ut cykelbanor och cykelleder.
Öka stödet för att motverka våld i nära relationer.

Följ QR-koden
till handlingsprogram för Socialdemokraterna i

