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Det går bra för Sverige. 300 000 fler har ett 
arbete. Bostadsbyggandet slår alla rekord. 
Med ökade investeringar i välfärden sluter vi 
de klyftor som har växt alltmer under de se-
naste åren. Det är bara när allas välfärd och 
trygghet garanteras som framtidstron växer 
och välståndet ökar i hela samhället. 

Det går bra även för Alingsås. Här byggs för 
fullt, skolresultaten blir bättre och människor 
flyttar hit. Men det finns mycket mer att göra. 
Och vi tänker ta oss an uppgiften för vi tror 
på vår förmåga att förändra samhället. Ge-
nom att sätta det gemensammas bästa främst 
skapar vi ett starkt samhälle och ett tryggare 
Alingsås - som håller ihop. Framtiden skrivs 
nu, och vi vill skriva en ljusare framtid för alla! 

elever med särskilda behov, en renodling av 
läraruppdraget samt ett förstärkt arbete mot 
mobbning vill vi stärka skolan. Att satsa på 
skolan är att satsa på Alingsås framtid. ETT TRYGGARE ALINGSÅS 

ETT STARKARE SAMHÄLLE - 

För att göra något åt framtiden finns ingen 
bättre plats att börja än med barn och ut-
bildning. Barnen är framtiden och alla barn 
i Alingsås ska garanteras en god uppväxt och 
en trygg skola. Skolan är vår chans – och vårt 
ansvar som samhälle – att säkerställa det. Ge-
nom ett starkt samhälle med trygga skolor 
blir även hemmen tryggare. 

I Alingsås skolor ska alla 
barn lyckas – oav-

sett föräldrars 
utbildning 
eller vilken 
bakgrund 
man har. 
Genom 
riktade 

satsning-
ar på 

BARN & UTBILDNING 

Vi ser att det idag finns intressekonflikter 
mellan stad och landsbygd. Detta är en kon-
flikt vi som samhälle inte har råd med och 
som i grunden är fel. Alla har rätt till ett gott 
liv och en ljus framtid. Vi måste dock accep-
tera att det goda livet ser olika ut för oss och 
att vi måste göra plats för både och. 

Därför vill vi göra det lättare för människor 
att bo och verka i hela Alingsås. För att lyckas 
behövs en sammanhållen landsbygdspolitik 
och en modern och aktiv tillväxtpolitik som 
också utnyttjar landsbygdens potential. 

Under senare år har landsbygdspolitiken i 
Alingsås främst handlat om gång och cykel-
vägar men vi ser landsbygdspolitik som mer 
än så. För att på allvar nyttja hela Alingsås 
potential behöver vi en sammanhållen politik 

LANDSBYGDSLÖFTET 

Under mandatperioden kommer 
vi verka för: 
• Att skolan ska uppfylla sitt kompensato-

riska uppdrag. 
• Ökad måluppfyllelse, högre betyg och 

fler behöriga elever till gymnasiet. 
• Ett stärkt arbete mot mobbning och 

psykisk ohälsa, genom att tillsätta fler 
tjänster inom elevhälsan med ett riktat 
uppdrag att öka tryggheten i skolan. 

• En renodling av läraruppdraget genom 
att rekrytera andra professioner inom 
skolans område, t.ex. socialpedagoger 
som mentorer. 

• Mindre barngrupper i förskolan.   



för både tätorten och landsbygden i Alingsås. 
Vi Socialdemokrater ser detta som ett lands-
bygdslöfte. 

Nära till skolan 
Barn och unga som växer upp på landsbygden 
ska ha geografisk närhet till en skola utan att 
för den skull riskera en försämrad lärartäthet 
eller att få obehöriga lärare. Vi socialdemo-
krater ser skolan på landsbygden som mer än 
en plats för utbildning. Det är en mötesplats 
för människor. 

Närhet till omsorg 

Vår fasta övertygelse är att landsbygden har 
en särskild styrka gällande omsorgen av våra 
medmänniskor. Har man vuxit upp och levt 
med naturen runt hörnet, vill man troligtvis 
göra så också när man blir äldre. Vår ambi-
tion är därför att vård och omsorg ska ges där 
människor önskar. 

Det aktiva föreningslivet 
Föreningarna på landsbygden är ofta det soci-
ala kitt som får människor att sammanstråla, 

ha aktiviteter tillsammans och diskutera oli-
ka frågor. Detta oavsett om det rör sig om 
idrottsföreningar eller olika vägföreningar. 
Kommunen behöver finnas till för dessa för-
eningar som arbetar aktivt med att bibehålla 
och utveckla landsbygden, både genom eko-
nomiskt stöd men även som en samarbets-
partner i olika frågor. 

Företagen på landsbygden 

Företagen på landsbygden är jobbskaparna. 
Det är dessa som får människor att flytta till 
eller bo kvar på landsbygden och utgör en 
förutsättning för dess fortsatta utveckling. 
Nyföretagande på landsbygden kan dock vara 
i mindre omfattning än i större centralorter 
just utifrån det geografiska läget. Här behöver 
kommunen vara en aktiv samarbetspartner 
som underlättar för företag att etablera sig på 
landsbygden. 

Kommunikationer och service 
Kommunen ska vara närvarande på lands-
bygden och kunna ge den service som invå-
narna förväntar sig. Därutöver ska det vara en 
självklarhet för människor bosatta på lands-



bygden att kunna ta del av den service och 
de aktiviteter som finns i Alingsås centralort. 
För det krävs goda kommunikationer. Det 
innebär både möjligheten för människor att 
förflytta sig – med cykel, bil och buss. Men 
också snabb och pålitlig kommunikation över 
internet. Därför måste utbyggnad av bred-
band via fiber prioriteras och en strategi för 
detta tas fram. 

till våra invånare – men också arbetskraft till 
de jobb som måste göras och till de jobbska-
pare som vill till Alingsås. Därför hänger en 
politik för jobb ihop med en politik för ett 
gott liv! 

Arbetsmiljö  
Som arbetsgivare är det en självklarhet för 
oss Socialdemokrater att genom Kommun-
styrelsen driva en aktiv politik för en god ar-
betsmiljö. Vi kommer slå vakt om att vara en 
arbetsgivare man trivs och vill stanna hos. Att 
medarbetare känner förtroende för oss som 
kommun och att ledarskap i Alingsås känne-
tecknas av tillit! Det tror vi bygger trygghet 
för alla som har Alingsås kommun som ar-
betsplats. 

Näringsliv och jobbskapande   Vad som 
också gör Alingsås starkt är alla de små och 
större företag som varje dag utför nödvändi-
ga tjänster, serverar mat, levererar nöje och 
kultur mm. De är dessutom arbetsgivare för 
en stor del av våra invånare. Dessa driver ut-
vecklingen framåt och är en förutsättning för 
att vårt samhälle ska fungera. Vi är beroende 
av varandra och det är tillsammans vi bygger 
ett starkare samhälle! 

JOBB - EN FÖRUTSÄTTNING

FÖR ETT STARKT SAMHÄLLE 

En god kommunal verksamhet kräver en 
stark ekonomi och en förståndig hushållning 
med våra resurser. En god ekonomi är inte 
bara ett medel. Det är grundfundamentet för 
en långsiktigt god välfärd. För att säkra en 
god ekonomi måste vi se till att det finns jobb 

Under mandatperioden kommer 
vi verka för: 
• Att fler bygglovshandläggare anställs 

som prioriterar byggnation på landsbyg-
den. 

• Att landsbygden har en kollektivtrafik 
även sena kvällar och helger.  Att ut-
byggnad av snabbt bredband via fiber 
prioriteras. 

• Att gång- och cykelvägar byggs ut, även 
i de södra kommundelarna. 

• Ett återinförande av s.k kommundels-
stämmor - ett forum där politiker träffar 
medborgare i de olika kommundelarna 
för att diskutera olika aktuella frågor. 

• Att det ska finnas ändamålsenliga och 
fräscha lokaler samt övriga ytor för 
landsbygdens föreningar. 

• Att servicekontoret i Sollebrunn utveck-
las genom att fler verksamheter är när-
varande där. 

Under mandatperioden kommer 
vi därför verka för: 
• En tillitsbaserad styrning och ledning, 

där medarbetarnas kunskap och erfaren-
het bättre tas tillvara, så att verksamheten 
också genererar större nytta och kvalitet 
för medborgarna. 

• Att Alingsås kommun återupptar arbetet 
med arbetsgivarmärket och blir en kom-
mun dit de bästa söker sig. 

• Att fastställa en ledarskapspolicy, fram-
tagen i samverkan med de fackliga orga-
nisationerna.     

• Ett renodlat och stärkt näringslivsfräm-
jande arbete med fokus på snabba och 
trivsamma bemötanden. 



• Upprättandet av ett kommunalt kontakt-
center med principen ”en –dörr – in”.   

• Sommarjobb åt alla kommunens ungdo-
mar.     

• En ökad personaltäthet, ökad kontinuitet 
och fast omsorgskontakt i hemtjänsten.

• Fler möjligheter till hemmaplanslösning-
ar för att undvika placeringar. 

STADSBYGGNAD 
När individen är som svagast ska samhället 
vara som starkast. Därför är den sociala verk-
samheten och omsorgen något av välfärdens 
hörnpelare. Verksamheten ska framförallt 
präglas av hög tillgänglighet, låga trösklar och 
goda, värdiga bemötanden. Därför är sats-
ningar på personalen i dessa verksamheter så 
viktig. Heltid för den som önskar och bort 
med s.k. delade turer och för långa, osunda 
arbetspass!   

Vi värnar förutsättningarna för ett gott liv för 
alla och då gäller det självklart också dem i 
behov av vård och omsorg. En god och trygg 
vård och omsorg ska vara den ständiga mål-
sättningen. Det viktigaste måttet för verk-
samheten ska vara livskvalitet. I det trygga 
samhället ska ingen behöva känna sig ensam. 
Alla ska få känna samvaro och meningsfull-
het.   

Vi Socialdemokrater vill se en stadsplanering 
med kommunen vid rodret. Vi vill skapa en 
hållbar blandstad som präglas av småskalig-
het och trivsamhet. För en vackrare och tryg-
gare stad med människan i centrum. 

En socialdemokratisk stadsplanering förut-
sätter en kommun som vågar styra och tydligt 
peka ut riktningen. En stadsplanering där vi 
inte nöjer oss med halvdana lösningar och 
som aldrig gör avkall på hållbara, trygga livs-
miljöer och god, vacker arkitektur! 

OMSORG & SOCIAL VÄLFÄRD 

Under mandatperioden kommer 
vi därför verka för:
• Fler och bättre trygghets- och äldrebo-

enden i vackra och attraktiva miljöer. 
• Ett stärkt och utökat stöd till anhöriga 

till omsorgstagare.   
• Inrättandet av en LSS-lots.
• Ett handslag med föreningslivet för en 

folkhälsosatsning för äldre.   
• Färre delade turer för personalen och 

färre timvikariat.   
• En verksamhet där heltid är en rättighet 

– och deltid en möjlighet.

Under mandatperioden kommer 
vi därför verka för:  
• En tydlig och ambitiös kommunal styr-

ning genom detaljplanering och mark-
anvisning. Detaljplaner för bostäder ska 
ställa krav på blandad bebyggelse med 
olika boendeformer och god arkitektur. 

• Ett aktivt värnande av kommunens kul-
turhistoriskt värdefulla byggnader och 
miljöer. 

• Att främja ett ökat träbyggande i hela 
kommunen och därmed bygga vidare på 
Alingsås historiska trästadsidentitet

• Att utveckla våra parker och vattendrag 
för ökad användning och uppskattning.

• En värnad och utvecklad allmännytta.
• En ren och prydlig stad genom en för-

stärkt renhållning av gator och torg och 
ett engagerat arbete mot nedskräpning i 
hela kommunen.



Under mandatperioden kommer 
vi därför verka för:
• En museiverksamhet med fler historiska 

utställningar och aktiv programverksam-
het. 

• En utveckling av Nolhaga slott- och park 
till Alingsåsarnas egna stadspark. 

• Att fler och mer varierade lekplatser 
byggs. 

• En kommun som främjar ett starkare 
föreningsliv genom god dialog och sam-
verkan. 

• Bättre förutsättningar för ett rikt fri-
luftsliv – med fler uppmärkta stigar och 
vandringsleder i hela kommunen.

• En ökad besöksnäring med fokus på 
Alingsås som trivsam småstad.

Ett starkt kultur- och fritidsliv utgör en 
grundbult i vårt demokratiska samhälle och 
är ett grundfundament för det goda livet. 
Alingsås rika föreningsliv – med sina omkring 
350 aktiva föreningar – och dess betydelse för 
samhället får aldrig underskattas. Det är dessa 
som skapar tillhörighet och meningsfullhet i 
alingsåsarnas vardag. Därför krävs en aktiv 
politik som ser till föreningarnas bästa. 

Kulturens ställning är ett mått på samhällets 
värdighet. Vi Socialdemokrater ser kulturen 
som en naturlig del av vår vardag och vår ge-
mensamma välfärd. Därför ska vi ha en stark 
lokal kulturpolitik i Alingsås, som ser till att 
alla kan ta del av kulturen i hela kommunen.. 

KULTUR- & FRITIDSLIV 

• En satsning på upprustning och för-
stärkt underhåll av kommunens cykel-
spår, gångstråk och bilvägar. 



Under mandatperioden kommer 
vi därför verka för:
• Ett stärkt övergripande strategiskt miljö-

arbete för att miljö- och hållbarhetsfrå-
gor ska genomsyra all kommunal verk-
samhet. 

En god miljö är en nödvändighet, en förut-
sättning för ett gott och hållbart samhälle. Vi 
socialdemokrater ser idag en lokal miljöpoli-
tik som mestadels handlar om att mäta, gran-
ska och säkerställa accepterade nivåer inom 
exempelvis vatten- och luftkvalitet. Vi behö-
ver ett större kommunalt engagemang för att 
ställa om till ett mer målmedvetet strategiskt 
miljöarbete. 

Som kommun finns ett tvådelat ansvar gällan-
de miljöpolitiken; att själv gå i bräschen ge-
nom att satsa mer aktivt på förnyelsebar en-
ergi, bygga en infrastruktur för miljövänliga 
alternativ och se naturen som en resurs men 
även att bidra med mer information till med-
borgare och företagare för klokare miljöval. 

MILJÖ- OCH NATURVÅRD • Ett fortsatt arbete med att för att höja 
vattenkvaliteten i våra sjöar och vatten-
drag. 

• Att Alingsås förskolor blir helt giftfria. 

• Att Alingsås kommuns fordonsflotta blir 
helt fossilfri. 

• Att genom en mer hållbar och ambitiös 
upphandling främja småskalighet och lo-
kal produktion. 

• Att systemet med fastighetsnära insam-
ling får 100 % anslutning. 

• Inrättandet av fler kommunala natur- 
och kulturreservat.

• Införandet av ett kommunalt miljö- och 
hållbarhetspris.

•  En ambitiös miljöutbildning för samtli-
ga kommunanställda. 
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FÖR ETT 
BÄTTRE 
ALINGSÅS!
9 September

Alingsås


