
 
 

Stenungsund 
kan bättre! 

 
 

Bekämpa kriminalitet och 
bryt segregationen! 

 
 

Ta tillbaka den 
demokratiska kontrollen 

över välfärden! 
 
 

Snabba på 
klimatomställningen! 

  
  



ur vårt Handlingsprogram: 
 
 

Stenungsunds kommun har haft en fantastisk 
utveckling under många år. Befolkningstillväxt, låg 
arbetslöshet och en stadigt förbättrad ekonomi.  
 
Idag är vi en välmående kommun med en soliditet 
stadigt över 20% som ger oss goda förutsättningar  
för att fortsätta utveckla kommunen mot Vision 2035, 
där vi siktar på att bli 35 000 invånare.  
 
Vi ska bygga en attraktiv kommun för medborgarnas 
bästa. Vi ska utgå från vad människor behöver för att 
trivas och må bra.  
 
Stenungsundsborna behöver tillgång till god kommunal 
service som ständigt utvecklas och anpassar sig efter 
medborgarnas behov. Stenungsund ska vara en 
långsiktigt social hållbar kommun, en inkluderande 
kommun där alla människor känner sig trygga och 
välkomna.  
 
Vi ska vara en kommun att leva i för människor i alla 
livets skeden 
 

  



 
 

Skola – Utbildning 
 
 

Barn som har svårigheter ska få den hjälp 
och det stöd som behövs för att nå målen. 
 
Ungdomar som riskerar hoppa av 
skolan ska erbjudas stöd och aktiviteter 
i olika former. 
 
Investera i våra barn genom 
föräldrastärkande insatser från 
förskolan till tonåren. 
 
Fler pedagoger och vuxna i skolan. 
 
Förbättra utomhusmiljöerna i våra skolor. 



ur vårt Handlingsprogram: 
 
Förskola - Skola – Utbildning 
Utbildning stärker varje elevs utveckling i Stenungsund, från förskola till 
gymnasiet. Vi ska erbjuda möjligheten att växa genom kunskap och 
kompetens, i varje steg av livet. 

Övergångarna mellan utbildningsformerna ska utvecklas och stärkas 
med individen i fokus och med inkludering, jämställdhet och mångfald 
som ledord. som delar i ett förebyggande psykosocialt stöd. Insatserna 
ska sträva mot att stärka varje ung människas välmående. Det aktiva 
arbetet för allas lika värde ska också minska psykisk ohälsa och 
kränkande behandling. Mångfald ska känneteckna framtidens 
Stenungsund där allas lika värde är en hörnsten. 

Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra varje beslut och vi vill fortsatt 
verka för en jämställd utbildning och bidra till normbrytande 
utbildningsval för både flickor och pojkar. Då tror vi att både 
arbetsmarknad och det jämställda samhället utvecklas. I dag ser vi att 
pojkarnas resultat i skolan är något svagare än flickornas,  samtidigt som 
flickorna mår sämre i skolan. Med jämställdhetsperspektiv skapas 
förutsättningar att utmana den trenden. 

I Stenungsund ska resultaten i grundskolan och gymnasieskolan öka. 
Därför måste skola och förskola vara högt prioriterade områden. För oss 
Socialdemokrater är det självklart att all utbildning ska ha en god kvalité 
så att våra barn är rustade för framtiden. 

 
Vi vill: 
 
under mandatperioden bygga om och bygga ut förskolor och skolor för 
att möta behoven av en ökad befolkning.  
 
att barn som har svårigheter ska få den hjälp och det stöd som behövs 
för att nå målen.  
 
att alla barn i förskolan ska garanteras 20 timmars vistelsetid i veckan. 



 
prioritera de yngre barnen. Ingen ska lämna åk 3 utan att kunna läsa, 
skriva och räkna. 
 
anställa fler pedagoger och ha fler vuxna i skolan.  
 
att skolan ska vara jämlik och alla ska ha samma möjlighet, därför ska 
skolan vara avgiftsfri. 
 
sätta fokus på och ha nolltolerans mot all form av diskriminering och 
kränkningar i skolmiljön.  
 
förbättra utomhusmiljöerna i våra skolor. 
 
satsa på IT som en del i undervisningen.  
 
arbeta för att ungdomar som riskerar hoppa av skolan skall erbjudas   
stöd och aktiviteter i olika former.  
 
 



 
 
 
 
Kultur och fritid i 
kommunen 

 
 
Skapa fler mötesplatser för upplevelser, för 
alla åldrar. 
 
Bygg ut föreningsstödet. 
 
Skapa en träffplats med en motorgård för 
våra motorburna ungdomar. 
 

 
 
 
 
 
  



ur vårt Handlingsprogram: 
 

Kultur och fritid i kommunen 
 
Genom konst, kultur, föreningsliv och idrott möts människor. Där skapas 
relationer, förståelse för sammanhang och samtid. Där skapas också 
gemensamma upplevelser som binder oss människor närmare varandra 
och lägger grunden för ett livslångt lärande. 
 
Alla människor behöver få utlopp för sin skaparglädje och energi. En del 
idrottar,  andra målar eller spelar musik, vissa får aldrig chansen. Det vill 
vi ändra på, i Stenungsund ska kultur- och fritidslivet vara tillgängligt för 
alla.  
 
 
Vi vill: 
 
skapa fler mötesplatser och ställen för upplevelser för alla åldrar.   
 
ha en kulturskola som når fler och som finns i anslutning till skolan.  
 

-   bygga ut föreningsstödet. 
 

förenkla hur man hittar föreningar genom en ”föreningslots” på 
Stenungsunds kommuns hemsida.  
 
rusta upp och underhålla vandringsleder. 
 
bygga fler ”kommunlekplatser” 
 
skapa och öppna en träffplats med en motorgård för våra motorburna 
ungdomar.   
 

 
  



 
 
 
Vår Bostadspolitik 

 
Sälj inte ut våra hyresrätter i  
Stenungsundshem   
 
Rusta upp de yttre boendemiljöerna på 
Hasselbacken och Hällebäck, samtidigt 
som vi nyproducerar bostäder på 
Hasselhöjden. 
 
Återinför statsbidragen vid 
nyproduktion av hyresrätter för att 
hålla nere hyresnivåerna. 
 
Nej till marknadshyror. 

 
 
 



  
ur vårt Handlingsprogram: 
 

Boende 
 
Vi kan inte acceptera att kommuner och samhället abdikerar från 
bostadsfrågan. En nationell bostadspolitik krävs för att klara 
bostadsförsörjningen i hela landet. 

Målsättningen ska vara goda bostäder åt alla – inte en marknad som 
fungerar för några. Det behövs både fler hyresrätter och blandade 
bostadsområden med villor, radhus och bostadsrätter som bryter den 
växande bostadssegregationen. Bostaden påverkar vilka arbeten man 
kan ta, var man kan studera, och hur mycket av ens vakna tid som går till 
pendling. Det avgör om man kan flytta hemifrån, påverkar vilka förskolor 
och skolor som är tillgängliga för ens barn, och möjligheten att känna ro. 
Vårt mål är ett Stenungsund där alla kan bo bra genom hela livet. 

 
Vi vill: 
 
bygga fler bostäder i Stenungsund, av dessa vill vi att minst en tredjedel 
är hyresrätter. För oss är det viktigt att utveckla alla kommundelar 
 
verka för en utveckling av våra befintliga boendemiljöer 
 
bygga Ungdomsboende, Trygghetsboende och Seniorboende 
 
ge fastighetsägare med hyresrätter ett uppdrag att ta ett tydligt socialt 
ansvar.  
 
inte sälja ut våra hyresrätter i Stenungsundshem.  
 

  



 
 
 
Stenungsunds 
kommun som 
arbetsgivare 

 
Alla som jobbar i skola, vård och omsorg 
ska ha goda arbetsvillkor, bra löner och en 
pension som går att leva på. 

Genomföra heltidsresan till 2024, där heltid 
är en norm och deltid en möjlighet. Vi vill ha 
bort dagens “ohälsoscheman” och verka 
för arbetsscheman som är mänskliga. 

Förbättra villkoren för välfärdens 
medarbetare. 

 
 
 



ur vårt Handlingsprogram: 
 

Stenungsunds kommun som arbetsgivare 
 
Vår personal är vår mest värdefulla resurs. För att människor ska vilja 
arbeta i Stenungsunds kommun är det viktigt att vi är en attraktiv 
arbetsgivare och att varje medarbetare känner sig uppskattad och sedd.  
 
Att ha tillgång till arbetskläder ses inom många branscher som en 
självklarhet, men inom delar av välfärden gäller inte detta. Villkoren skiljer 
sig ibland till och med inom kommuner, där vissa – ofta mansdominerade 
yrken – har tillgång till arbetskläder, medan det saknas inom andra 
områden.  

Lönen är viktig men ett hållbart arbetsliv betyder minst lika mycket. En 
god arbetsmiljö är därför avgörande för att personalen på våra skolor, 
äldreomsorg m.m.  ska må bra, trivas och vilja stanna kvar i yrket. Vi vill 
därför fortsätta satsa på kompetensutveckling både utifrån enskilda 
medarbetarens behov och verksamhetens behov. 

 
Vi vill:  
 
ha konkurrenskraftiga löner 
 
genomföra heltidsresan till 2024, där heltid är en norm och deltid en 
möjlighet         -  
 
genom förebyggande arbete sänka sjuktalen 
 
höja friskvårdsbidraget  
 
premiera lång och trogen tjänst och höja lägstlönerna 
 
stimulera till att utbilda sig under anställning 
 
att tillgången till arbetskläder och arbetsskor ska säkras inom såväl 
omsorgen som barnomsorgen.  
 



 

Trygghet 
 
 
Ha ett nära samarbete med polisen, 
myndigheter och företag i syfte att 
bekämpa brott och ge förutsättningar för 
att arbeta förebyggande. 

Öka tryggheten utomhus. Det kan ske 
genom bättre upplysta gångstråk, ta 
bort skymmande buskage men också 
genom kameraövervakning. 

Stödja kvinnojouren för att de ska fortsätta 
arbetet med kvinnor som lämnar 
våldsamma relationer. 

Fortsätta samarbetet med Pelikanen som är 
stödverksamhet för barn och unga i utsatta 
miljöer. 
 
 



ur vårt Handlingsprogram: 
 

Trygghet 
 
För att öka den upplevda tryggheten för oss som bor, verkar och vistas i 
Stenungsund vill vi Socialdemokrater arbeta med att skapa fler 
inkluderande, trivsamma och trygga miljöer. Vi behöver också arbeta 
aktivt med förebyggande åtgärder kopplade till att förebygga brott, bland 
annat genom egna insatser och samverkan med polis och civilsamhället  
 
 
Vi vill: 
 
ha ett nära samarbete med polisen och andra myndigheter i syfte att 
bekämpa brott och ge förutsättningar för att arbeta förebyggande.  
 
öka tryggheten utomhus, det kan ske genom bättre upplysta gångstråk, ta 
bort skymmande buskage men också genom kameraövervakning.  
 
avsätt ett budgetutrymme för att snabbt kunna åtgärda brister som 
framkommer i samband med trygghetsvandringar 
 
stödja kvinnojouren för att de ska fortsätta arbetet med kvinnor som 
lämnar våldsamma relationer.  
 
fortsätta samarbetet med Pelikanen som är stödverksamhet för barn och 
unga i utsatta miljöer.  
 
samverka med våra grannkommuner inom Göteborgsregionen för att 
förebygga otrygghet bland våra unga.  
 
 

  



 

 

 
 
 
Äldrefrågor 
 
Skapa mötesplatser för att öka den sociala 
samvaron. Vi ser en unik möjlighet att skapa 
mötesplatser för äldre i Stenungskolan när 
högstadiet flyttar därifrån. 

Öka personaltätheten inom äldreomsorgen. 
 
Fortsätta att erbjuda seniorkort i 
kollektivtrafiken till våra äldre (65+). 

 
  



ur vårt Handlingsprogram: 
 

Äldrefrågor  
 
Andelen äldre i befolkningen ökar. Att vi får leva längre är en stor 
framgång för vårt samhälle. En bra äldreomsorg är en samhällsfråga på 
många plan. Ett jämlikt och jämställt samhälle är beroende av en god 
äldreomsorg.  
 
Men det är inte bara resurser på ordinärt boende (hemtjänst) och särskilt 
boende som måste till. Vi måste bryta ensamheten, få fler mötesplatser, 
för att våra äldre ska kunna ta del av samhällets informationsflöde, kunna 
träffas och umgås med en hög livskvalitet. Det ska vara tryggt att åldras i 
Stenungsund.  
 
 
Vi vill: 
 
skapa mötesplatser för att öka den sociala samvaron. Vi ser en unik 
möjlig att skapa mötesplatser för äldre i Stenungs skolan, när högstadiet 
flyttar därifrån. 
 
att hemtjänsten (ordinärt boende) får en större personalkontinuitet så att 
de äldre inte har så många olika som kommer.   
 
öka personaltätheten på inom äldreomsorgen 
 
satsa på välfärdsteknologi som ökar tryggheten och självbestämmandet 
för äldre.  
 
införa VILS-team (VILS=Vård i livets slutskede)  
 
erbjuda läsplattor till alla över 80+ 
 
införa en IT-support för äldre.  
 
fortsätta med fixartjänst för våra äldre.  
 
fortsätta att erbjuda seniorkort i kollektivtrafiken till våra äldre.  



 

 

Näringsliv och 
Arbetsmarknad 
 
Ha en löpande samverkan mellan kommun, 
skola och näringsliv. 
 
Verka för att fler företag etablerar sig i 
Stenungsund. 
 
Möta upp behovet av etableringsklar mark. 
 
Korta plantiderna för byggande. 
 
Anställa unga vuxna, 18-24 år i praktikarbete. 
 
 
 



ur vårt Handlingsprogram: 
 

Näringsliv och Arbetsmarknad 
 
Vi socialdemokrater vill ta tillvara växtkraften i entreprenörskap och 
småföretagande. Vi vill stärka näringslivsklimatet så att fler startar företag 
men även så att befintliga företag kan växa och anställa fler. En hög 
tillväxt och en stark arbetsmarknad är en förutsättning för ett växande 
Stenungsund.  
 
Arbetsmarknaden och näringslivet är under ständig utveckling och det är 
viktigt att kommunen tar en aktiv roll i det arbetet. Därför vill vi ha ett 
stimulerande näringslivsklimat som gynnar innovationer och samarbete.  
 
Ett ekonomiskt hållbart samhälle innebär att vi kan och skall investera för 
framtiden.  
 
Alla människor behövs och vi vill att alla skall kunna bidra efter sin 
förmåga. Därför vill vi ligga i framkant när det gäller att ta vara på 
människors vilja att bidra till samhällsutvecklingen. Vi tar ansvar för en 
god ekonomi och vill se kommunens ekonomi på längre sikt än bara ett 
år.  
Arbete är grunden för välfärd, välstånd och utveckling, därför är full 
sysselsättning sett av socialdemokraternas viktigaste mål. Därför möter  
vi också den ökande ungdomsarbetslösheten genom att fler ungdomar 
kommer i jobb. 
 
 
Vi vill:  
 
ha en löpande samverkan mellan kommun, skola och näringslivet.  
 
att Stenungsund ska vara en attraktiv kommun för företag att ha 
verksamhet i.  
 
verka för att fler företag etablerar sig i Stenungsund.  
 
möta upp behovet av etableringsklar mark.  



 
samarbeta med den kemiska industrin i deras vision, ”Hållbar kemi 2030” 
 
verka för att ungdomsarbetslösheten i Stenungsund skall minska 

 
erbjuda ungdomar i åldern 16-17 år, betald feriepraktik och bygga ut 
feriepraktiken vid andra lov än sommarlovet – särskilt jullovet. 

 
anställa unga vuxna, 18-24 år i praktikarbete  
 
 
  



 
 

Klimat hållbarhet och 
miljö 

 
 

Investera i grön teknik och bryt vårt 
oljeberoende. 
 
Stödja Stenungsundsindustrin för att ställa 
om och skapa nya produkter och tjänster. 
 
Upphandla varor med hänsyn till klimat och 
hållbarhet. 
 
Bygga ut vårt fjärrvärmenät. 
 
 
 



ur vårt Handlingsprogram: 
 

Klimat, hållbarhet och miljö 
 
Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska vara vägledande i allt vi 
gör. Kommunen ska arbeta aktivt med målen i Agenda 2030. Klimatfrågan 
är vår tids ödesfråga och åtgärderna måste öka avsevärt om vi ska kunna 
begränsa den globala uppvärmningen. 

Vi vill:  
 
skapa fossilfria mobilitetslösningar i kommunen.  
 
installera fler laddstolpar  
 
arbeta för att skapa mikronät för eldistribution av solcellsel inom 
Stenungsundshems bostadsbestånd. 
 
att Stenungsunds Energi och Miljö skall bygga solcellsparker, 
 
att målsättningen ska vara att all energi som kommunens verksamheter 
förbrukar skall vara egenproducerad genom solceller.  
  
bygga ut vårt fjärrvärmenät till Ödsmål och Stora Höga.  
  
värna tillgängligheten till strand och hav med ett strandskydd på 100 m. 
 
verka för att upphandla varor med hänsyn till klimat och hållbarhet,  
 
att livsmedel som används i våra verksamheter skall i första hand vara 
närproducerade  
 
öka investeringar i vårt VA-nät samt göra nödvändiga utbyggnader  
av VA-nätet.  
 
ta hand om vårt dagvatten för att minska risken för översvämningar vid 
skyfall  
 
arbeta för att skydda oss mot höjda havsvattennivåer.  



 
 

 

Infrastruktur och 
kommunikationer 
 
 
Bygg ut Bohusbanan till partiellt 
dubbelspår mellan Stenungsund och 
Göteborg för att ge utrymme för ökad 
pendeltågstrafik och godstrafik. 

Arbeta för nya trafiklösningar från 
Stenungsunds tätort ut till E6:an. 
 
Möjliggör att det installeras fler laddstolpar i 
Stenungsunds kommun. 

 
 
 
  



ur vårt Handlingsprogram: 
 

Infrastruktur och kommunikationer 
 
Vi bor i en kommun där många pendlar både in och ut. Närheten till 
Göteborg gör att vi har möjlighet att åka kollektivt och vår 
arbetsmarknadsregion växer. En väl fungerande infrastruktur är en 
förutsättning för att människor ska kunna studera och arbeta på annan ort 
än där man bor. Infrastrukturen är också avgörande för vår industris 
framtid. 
  
 
Vi vill: 
 
bygga ut Bohusbanan till partiellt dubbelspår mellan Stenungsund och 
Göteborg för att ge utrymme för ökad pendeltågstrafik och godstrafik till 
och från industrin  
 
bygga ut samåkningsparkeringar och pendelparkeringar   
 
arbeta för planfria korsningar över järnvägen, där Nösnäsmotet är 
prioriterat. 
 
arbeta för en ny trafiklösning i centrum och en anslutningsväg från 
Hallerna ut till E6 i Spekeröd 
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