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Vi älskar det 
trygga Trollhättan!

Trygghet i skolan, på vägen hem, 
ut på arbetsmarknaden eller 
som äldre i omsorgen. 
Trollhättan är en relativt ung stad men som har utvecklats starkt genom 
innovationer och entreprenörer i en tid då samhällsutvecklingen tog stora 
steg framåt. Vi har dessutom närhet till vattnet och naturen genom Fall- 
och slussområdet och storstäder som Oslo, Göteborg men även 
Stockholm genom vår flygplats. Såväl små som stora företag fortsätter att 
sätta Trollhättan på kartan, liksom Högskolan och vårt sjukhus som har 
Sveriges modernaste akutavdelning.

Mycket är bra, faktiskt riktigt bra, i vår stad, men det finns också saker 
som kan bli bättre, mycket bättre. Då tänker jag till exempel på att många 
Trollhättebor känner sig otrygga när man rör sig ute på kvällen. Fler än 
30 procent av Trollhätteborna går en omväg hem. Eller att var tredje 
niondeklassare går ur grundskolan utan godkända betyg. Och att 
25 procent av Trollhättans vuxna inte går till arbetet, och att nära var 
femte Trollhättebo innehar försörjningsstöd. Detta är siffror som ligger 
långt över riksgenomsnittet och som får stora konsekvenser för 
välfärden och tryggheten i Trollhättan, eftersom det kostar 
enorma summor pengar varje år. Jag tänker på alla äldre som 
behöver komma in på ett äldreboende, men som får ställa 
sig i kö eftersom att det inte finns tillräckligt med platser. 
Jag säger att det är ovärdigt – det är inte trygghet!

Socialdemokraterna har alltid styrt Trollhättan, men nu är 
det dags för ett skifte som tar tag i problemen. 
Därför har vi moderater i Trollhättan tagit fram en lista 
med 117 punkter som kommer göra Trollhättan till en 
bättre plats att växa upp, leva och åldras i. 

Vi har svaren på de stora frågor som måste lösas!

Peter Eriksson 
Moderaterna Trollhättan
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20 procent av Trollhättans vuxna har försörjningsstöd och

25 procent arbetar inte alls. 30 procent av samtliga Trollhättebor 

och nästan varannan kvinna känner sig otrygg i Trollhättan. 

Det betyder att man inte rastar hunden på valfritt område under 

kvällspromenaden, man undviker att cykla genom parken på vägen 

hem från festen, vännen, gymmet eller jobbet och man känner 

kanske olust att handla i närområdet under kvällstid. En grov 

inskränkning i det fria och öppna samhället.

Det brinner bilar, fler än i den genomsnittliga kommunen och 

vi har allvarliga bekymmer med rekrytering av unga in i brottslighet, 

redan från tidig ålder. 

Var tredje elev i grundskolan lämnar nionde klass utan fullständiga 

betyg till gymnasiet. Trollhättan har fantastiska möjligheter, men 

också oändligt stora utmaningar, särskilt om man också betraktar 

skuldkvot per invånare i kommunen – den högsta i landet.
 

Kort och gott; Trollhättan behöver en nystart! 
Om detta och våra 117 punkter för ett bättre och tryggare 
Trollhättan hittar du på vår hemsida nystart2022.nu 
Du kan också skanna QR-koden så kommer du direkt 
till listan på vår hemsida.

117 punkter 
för ett tryggare
och bättre 
Trollhättan!
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LÄR KÄNNA MODERATER I TROLLHÄTTAN
Jennie Bergius Eriksson, 40 år 
Yrke: Ekonom och affärsrådgivare
Politiskt fokus: Allätare som vill förändra 
samhället i en mer hållbar riktning. 
Företagande,  bostäder och stadsutveckling
Favoritfilm: En oväntad vänskap
Favoritmaträtt: Mammas panerade torsk med 
kokt potatis och spenat 
Drömresa: Svalbard

Vad är det bästa och sämsta med 
att vara polis? 
– Det bästa är helt klart att få möjligheten 
att göra skillnad ute i verkligheten. 
Otroligt många fler än jag först trodde 
lider av psykisk ohälsa. Min känsla är 
att Trollhättepolisen får in minst ett 
suicidlarm om dagen, och det drabbar 
alla samhällsklasser och åldrar. Yngre 
kvinnor är särskilt sårbara, med osunda 
ideal som starkt påverkar de som inte 
hunnit lära sig att sålla på sociala media. 
– Narkotika är en inkörsport. Många 
använder droger för att må bra. Till en 
början kanske man mår bättre, men det 
vänder alltid. En dag sitter man fast och 
tar sig inte ur beroendet. Det är där jag 
vill göra skillnad! Att hjälpa folk som 
hamnat snett av olika orsaker. Många är 
är också besvikna på psykiatrivården.  
”Man får lite piller och sen får man åka 
hem igen”. Den upplevelsen har tyvärr 
många av psykiatrin. Tre timmar efter att 
någon velat hoppa från en bro kan de 
faktiskt vara ute på gatan igen. 

Du arbetar i Stockholm nu, men
har tidigare jobbat i Trollhättan, 
bland annat på Kronogården. Hur 
har den tiden påverkat dig?
– Ibland var det positivt och jag kände 

att vi hade medvind, men ibland kändes 
det som ett totalhaveri. Om vi grep någon 
av personerna högt upp i gängen, och 
till exempel beslagtog kontanter eller 
narkotika, så började bilar brinna. 

– Gängen på Kronogården har fått mer 
makt. Att buset känner igen mig är nio 
av tio gånger något bra. Igenkänning ger 
positiva reaktioner, men på Kronogården 
kändes det inte alltid helt tryggt. Jag 
kunde ibland känna en otrygghet 
gentemot min sambo. Buset kände 
till både mig och henne. Det var den 
största anledningen till att vi flyttade. I 
Stockholm är man mer anonym. 
– Men varje gång en ungdom kommer 
fram och säger ”Du är den enda polisen 
som jag har respekt för”, då känner jag 
att vi ändå kommit någonstans. Det är 
en bra känsla.

Blir man någon gång rädd som polis? 
– Där och då, i stunden när en situation 
uppstår, måste jag göra mitt jobb. Det är
folk som litar på mig och samhället litar 
på mig och då håller jag mig lugn. 
Det är först när jag kommer hem och 
funderar över vad som hänt som jag 
kan bli rädd. Som när Lamotte var på 
besök i Trollhättan. Där och då kände jag 

mig utsatt, men den känslan kom först 
efteråt. 

Vad i samhället har brustit när vi fått 
den utvecklingen vi nu ser? 
– Vi behöver bedriva ett mer offensivt 
arbete. De kriminella skrattar åt oss idag.
De känner till systemet och utnyttjar det. 
Om man som 17-åring dödar någon får 
man bara fyra år på ungdomsanstalt och 
det vet de om. Jag tror på mer kamera-
övervakning för att förebygga brott. 
Säkerhet och trygghet måste komma 
först och integriteten får komma i andra 
hand. Ingen ska behöva gå en omväg 
hem. 

– Att vi har erfarna poliser är en annan 
sak. Fler måste välja att stanna kvar i 
yrket. Lönefrågan är en av anledningarna 
till att folk lämnar polisen. Ingångslönen 
har sakta höjts, men man prioriterar inte 
de som jobbat länge inom polisen. 
Danmark har kommit längre på det 
området.

Vad tror du Trollhättans utsatta 
områden skulle må särskilt bra av? 
– Ökad polisiär närvaro. Ännu fler 
patruller. Polisen behöver vara ute och 
prata med näringsidkare och göra besök 

Filip Pelas är Strömstadkillen som blev såväl lokal- som rikskändis genom sitt yrke som polis. På sitt 
Instagramkonto berättar han öppet och ärligt om sin vardag som polis. Han har tidigare arbetat i Trollhättan, 
stationerad på Kronogården och vi träffade honom för att få veta mer om hans vardag och vad han anser 
krävs för att få bukt med problemen i utsatta områden.

Pia Fogelberg, 55 år 
Yrke: Chefssekreterare 
Politiskt fokus: Integrationen och utbildning 
Favoritfilm: Mamma Mia the Movie 
Favoritmaträtt: Hemmagjorda älgfärs biffar 
med potatismos 
Drömresa: Holbox, Mexico 

TEMA TRYGGHET

Ingen ska behöva gå en omväg!
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”
Var tredje Trollhättebo eller varannan
kvinna tar en omväg hem eftersom 
man känner sig otrygg – det är inte 
trygghet!

i skolorna. Vi måste vända bilden av att 
polisen är fienden. Och drogförebyggande 
arbete. Vi måste prata om konsekvensen 
av narkotika. Här behövs duktiga före-
läsare som kan berätta om hur verklig-
heten ser ut och att narkotika är skit.
Svenska språket är också jätteviktigt, 
både för de unga och deras föräldrar. 
Utan språket är det svårare att kunna ta 
ansvar som förälder. 

– Bättre samverkan med Kronofogden är 
en annan sak som Trollhättan hade varit 
betjänt av. De kriminella struntar i om vi 
stoppar dem för olovlig körning. De har 
redan stora böter och det läggs bara på 
hög. Men om Kronofogden är med på 
plats vid till exempel en fortkörning kan 
de beslagta tillhörigheter på plats, det 
biter hårdare på dem. 

Vid sidan av satsningar på skolan 
som proaktiv insats, hur kan vi 
bromsa rekryteringen av unga på 
Kronogården? 
– Det är svårt med ett enkelt svar. Frågan 
är komplex och det kommer ta många 
år att komma till rätta med problemet. 
Men återigen, språket är a och o. Att de 
vuxna lär sig svenska, för att ta tillbaka 
makten över sina barn. Idag är det en 
enkel match för många barn att vilseleda 
sina föräldrar. Och från polisens sida är 
det svårt att säkerställa att vårt budskap 
verkligen når föräldrarna. Ungdomarna 
behöver också goda förebilder och 
framtidstro.

forts på nästa sida

 
• Kameror i centrala 
 Trollhättan och på alla
 busshållplatser

• Nytt trygghetsavtal med
 polisen

• Hembesök hos alla med
 orosanmälning 

• Gängmedlemmar ska
 punktmarkeras

• Patrullerande ordnings-
 vakter på nätterna

Vill du höra mer av 
Filip Pelas och om vikten 

av goda förebilder, och om 
kloka och mindre kloka 

livsval? Under 
Trollhättan Action Week, 

fredag 26 augusti kl. 18.00 
gästar Filip tillsammans 

med sin humorkollega 
Viktor Klemming 
Scandic Swanias 

uteservering 
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LÄR KÄNNA MODERATER I TROLLHÄTTAN
Nettan Larsson, 61 år 
Yrke: Kultur- och fritidschef 
Politiskt fokus: Näringsliv, utveckling, 
samhällsbyggnad, våld i nära relationer, 
trygghet och säkerhet 
Favoritfilm: Alltittare med action-thriller 
Favoritmaträtt: Nyfiskad havsöring i ugn 
Drömresa: USA 

Daniel Söderström, 37 år 
Yrke: Exploateringsingenjör 
Politiskt fokus: Samhällsbyggnadsfrågor 
Favoritfilm: The Talented Mr Ripley 
Favoritmaträtt: En vällagad köttbit 
Drömresa: Safariresa till Afrika
 

Namn: Filip Pelas
Ålder: 27 år 
Yrke: Polis, skådespelare, influencer 
och föreläsare. 
Bästa komiker: Viktor Klemming.
Lite partiskt kanske, men han är bäst.
Bästa fiktiva polis: Liam Neesons 
karaktär i Taken-filmerna; Bryan 
’Bry’ Mills. Lite grabbigt svar kanske, 
men jag tycker det är bra filmer.

Visste du att... Filip nyligen upp-
nått 200 000 följare på TikTok!

forts från föregående sida

Kan du berätta om någon särskild 
händelse som påverkat dig? 
– Wilma-fallet. Jag var med i sökningarna 
och där stärktes mitt intresse för våld i 
hemmet och våld mot kvinnor. Jag har 
föreläst en del kring ämnet ”Våld i nära 
relationer”. Det är riktigt tungt att se, 
speciellt när det finns barn med i bilden, 
men samtidigt har man möjlighet att göra 
gott. Polisen i Trollhättan arbetar mycket

bra på detta område. All inblandad 
personal är mycket engagerad. 

Avslutningsvis, vem har du själv haft 
som förebild? 
– Min pappa har alltid varit min förebild. 
Han vill alltid alla gott. Han har jobbat
med människor, som tekniker. Mamma 
är undersköterska. Hårt arbetande 
människor med sunda värderingar och 
kloka åsikter. Även om vi står långt ifrån 
varandra politiskt.

När?  Fredag 26 aug kl 18
  Insläpp från kl 17.

Var?  Swanias uteservering

Vem? Filip Pelas och Viktor Klemming 
  samt spännande gäster pratar
  humor, samhälle och politik

Varför?  Vi pratar politik på ett
  lättsamt vis inför valet

  Varmt välkommen! 
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I januari 2021 skrevs en motion om att 
låta tjänstemän utreda möjligheten till 
badplats och marina för fritidsbåtar på 
Vårvik. Trots att tjänstemännen tyckte 
det var en god idè, och trots att summan 
för arbetet var förhållandevis lågt i relation
till kostnaden 600 miljoner för brobygget, 
valde majoriteten att avslå motionen. 
Men Moderaterna vill göra verklighet av 
planerna efter valet!

Ett helt nytt centralt bostadsområde med 
närhet till stadens vagga och vatten ska 
nu växa fram. Anpassningarna för att 
skapa en attraktiv bostadsmiljö är många. 
Projektet har saluförts med omfattande 
ambitioner om hur folk ska välja att flytta 
från Göteborg för att få högsta möjliga 
boendekvalitet på ett nära pendlings-

avstånd om 30 minuter från Göteborgs 
Central. Spännande tycker vi! 

VI vill satsa fullt ut för att nå ännu högre 
slutresultat. Fokus måste nu också ligga 
på att skapa närhet och kontakt med 
vattnet som omger området. Närheten 
till natur och rekreation gör att området 
redan idag är fantastiskt, men det kan bli 
ännu bättre!  

Kanske är det till och med även en 
sannolik och högst rimlig förväntan från 
framtida boende i området – att ut-
vecklingen av Vårvik också ska kunna 
möjliggöra ett säkert bad och båtliv i 
älven. Vi behöver dessutom en centralt 
belägen naturlig badplats som komple-
ment till utebadet!

På grund av undervattensströmmar och 
farled i älven uppmanas Trollhättans 
invånare idag helt att undvika bad i älven. 
Trots detta vet vi att många under varma 
sommardagar, kanske främst unga, ändå 
badar, vilket leder till oönskade risker. 
Med bostadsbebyggelse på Vårvik och 
med fler människor i rörelse i området 
kommer dessa bad naturligt att öka. Vi 
anser därför att det också är angeläget 
ur ett rent säkerhetsperspektiv, att 
Trollhättans stad tar ansvar och anlägger
en strömsäkrad badplats i Vårviksom-
rådet. Både för trivseln, men också för 
tryggheten i området.

Har du någon gång besökt Trollhättans hundbadplats? Tänk dig istället en strömsäkrad badplats för alla 
Trollhättebor där – med möjlighet till ett aktivt båtliv för dig som har en mindre fritidsbåt!

LÄR KÄNNA MODERATER I TROLLHÄTTAN
Lars Muregård, 72 år 
Yrke: Socionom 
Politiskt fokus: Sociala frågor 
Favoritfilm: Notting Hill 
Favoritmaträtt: Havskräftor 
Drömresa: Machu Picchu 

Mattias Furskog, 52 år 
Yrke: Teknisk support 
Politiskt fokus: Att Trollhättan blir en stad 
där de som har förmåga att ta eget ansvar 
för sitt liv tillåts göra det och att hjälpa dem 
som inte har samma förmåga 
Favoritfilm: Sheriffen 
Favoritmaträtt: En riktigt stark chiligryta och öl
Drömresa: Toppen av K2 

TEMA STADSUTVECKLING

En badplats och marina 
för fritidsbåtar 
på Vårvik
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LÄR KÄNNA MODERATER I TROLLHÄTTAN

Omges man dessutom av personal som
trivs och har god kompetens om 
åldrandet och dess sjukdomar, samt 
finns där för att stärka de äldres kvar-
varande resurser, förmågor och möjlig-
heter – då finns alla förutsättningar för 
en god ålderdom. Allt detta tillsammans 
behövs för att ge en ”guldkant” i var-
dagen när man inte kan bo kvar i sitt 
hem.

Moderaterna i Trollhättan har tittat på 
andra kommuner och deras vård- och 
omsorgsboende. Vilka kommuner får 
bäst resultat i nöjdhet? Finns det något 
som vi kan förbättra för våra äldre in-
vånare i Trollhättan? Vi besökte Skånska 
Vellinge och Månstorps Ängar, ”Sveriges 
första demensby” som drivs av Förenade 
Care, för att lära oss mer. Ett boende 
som erbjuder människor med demens-
sjukdom en fri och trygg boendemiljö 
med en hög livskvalitet. 

Vi möts av en låg, vackert belägen 
byggnad i Västra Ingelstad. Innanför 
entrédörren möter en varm välkomnande 
inomhusmiljö och Sven-Ingvars musik 
spelas lite lågt som bakgrundsmusik.
Inne i den H-formade byggnaden finns 

bland annat en restaurang med egen 
kock, en bar, en butik, ett sällskapsrum 
med olika spel, en minigolfbana, ett 
biljardbord, en skönhetssalong, en varm-
vattenbassäng och ett orangeri med 
olika växter. Här finns en enkelhet till 
både aktivitet och rekreation. 

Låsta dörrar saknas på boendet, alla 
”hyresgäster” som omsorgstagarna 
kallas, kan ta sig ut i friska luften. Flera 
passade denna soliga dag på att gå ut 
i den fina utemiljön som består i tre 
olika trädgårdar med härliga gångstråk, 
sittplatser, ett café, ett hönshus, 
en boulebana, vattenspel och ett 
aktivitetstorg. På plats finns också 
boendets vårdhund som går runt i 
verksamheten. De äldre turas om att 
kela och krama om hunden som har som 
uppgift att motivera, träna och skapa 
glädje hos hyresgästerna.

Värdegrunden ”Omtanke, vänlighet och 
service” genomsyrar Månstorps Ängar, 
där varje människa och varje möte är
viktigt och unikt. Hyresgäst och när-
stående har möjlighet att vara delaktiga 
i olika rådsfunktioner som mat- och 
kostråd, boenderåd och anhörigträffar. 

En ”Leva Livet-inspiratör” kommer 
dragandes på en vagn med alkohol 
och sällskapsspel. Idag är det fredag 
och det ska bli ”After Week” i boendets 
mingelbar. Leva Livet-inspiratören 
arbetar heltid med att ordna olika tema-
aktivitet, uppmana till spontan rörelse 
med musik och dans, bjuda in till 
champagnefrukostar, ordna större fester, 
erbjuda en promenad eller cykeltur i 
omgivningen eller organisera dasgutflykt 
med ”Leva Livet-bussen”. 

Varje måltid, såväl frukost som lunch 
och middag, intar personalen och 
hyresgästerna tillsammans för att skapa 
en trivsam och social stund vid mat-
bordet. Gemenskap och omtanke går 
att ta på i luften. Månstorps Ängar, 
ett jättefint boende med en fantastisk 
personal som jobbar personcentrerat. 
En riktigt bra vision för vad vi moderater 
vill åstadkomma i Åsaka när vi ska bygga 
Landbogården 2.

Den dagen då åldrandet och hälsan gör att man behöver flytta in på ett vård- och omsorgsboende 
ska man känna sig trygg i att vardagen blir fortsatt god. Faktorer som påverkar är förstås möjligheten 
till aktiviteter, god mat och dryck, samt social samvaro. Men även boendemiljön, såväl inne som ute, 
har stor betydelse för trivseln och livskvalitén.

Annicka Johansson, 56 år 
Yrke: Sjuksköterska på 1177 Vårdguiden
Politiskt fokus: Vill skapa förutsättningar för den 
bästa äldreomsorgen med valfrihet och trygghet 
som fokus
Favoritfilm: Den gröna milen och Pretty Woman
Favoritmaträtt: Frutti di mare pasta
Drömresa: Rundresa i Sydafrika

Ann Eriksson Nordqvist, 70 år 
Yrke: Entreprenör 
Politiskt fokus: Omsorgsfrågor 
Favoritfilm: Ser sällan på film, ägnar mig
hellre åt musik
Favoritmaträtt: Något med råvaror från havet 
Drömresa: Höga Kusten men vill också gärna 
se Irland 

TEMA OMSORG

En trygg äldreomsorg som funkar



”I maj 2022 stod ca 45 äldre 
i Trollhättan i kö för att 
få en plats på ett äldre-
boende – det är inte 
trygghet!

 
• Utdrag ur belastningsregister och 
 krav på svenska för alla som 
 jobbar inom vård och omsorg

• Varje omsorgstagare ska ha en
 fast vårdkontakt

• Höjt fokus på måltidsupplevelsen
• Människor med behov ska inte
 behöva stå i kö för ett äldreboende

• Stoppa ofrivillig ensamhet genom
 satsning på sociala aktiviteter 



LÄR KÄNNA MODERATER I TROLLHÄTTAN

Allt för länge har majoriteten i Trollhättan 
satsat för lite resurser på skolan. Vi har 
så låg skolpeng att man i samma 
rankning hamnar på plats 234. Det säger 
ju sig självt, om man inte satsar på våra 
barn och ungdomar, då kan inte 
resultaten bli så goda heller. Och det 
syns på vissa skolor. Vid stängning av 
Kronan var det endast runt 30 procent 
av eleverna som hade tillräckligt bra 
betyg för att söka till gymnasiet. 

En av anledningarna till att man inte ger 
mer i elevpeng är för att friskolorna inte 
ska få mer pengar. Ja, ni läste rätt! Man
        låter hellre bli att se till att våra
             barn och ungdomar får läro-
               medel, rätt stödinsatser, fler
                  utbildade pedagoger och
                     mindre klasser för att man
                      inte tycker om friskolor. 

                       Vi vill stärka elevpengen
                         och, i stället för att mot- 
                            verka friskolorna, starta
                              ett nära samarbete
                                med dem så att vi
                                 kan säkerställa att 
                                  alla elever i Troll-
                                    hättan får den
                                     undervisning som
                                       skollagen kräver, 

oavsett om de går i en kommunal eller 
en fristående skola.

För att klara sin skolgång behöver 
eleverna rätt förutsättningar och det är 
bra lärare till att börja med. Men om 
lärarna själva tycker att kommunen är en 
så dålig arbetsgivare att man i Lärar-
förbundets ranking hamnar på plats 
235, då handlar det inte om friskolornas 
vinstuttag. Trots att man ligger väl till 
lönemässigt som lärare i Trollhättan, så 
anser de inte att Trollhättans stad är en 
bra arbetsgivare. 

Om inte våra pedagoger känner att 
majoriteten stöttar deras arbete, hur ska 
då kommunen kunna behålla sin välut-
bildade personal? 

Vi kommer att arbeta för att Trollhättans 
stad ska vara en bra arbetsgivare, som 
lärare runt om i landet vill söka sig till.
Idag saknar alltför många elever i Troll-
hättan en behörig, legitimerad lärare i 
sin undervisning och så kan vi inte ha 
det. En god undervisning som ger goda 
resultat börjar med en välutbildad lärare 
i klassrummet. En lärare som visar på 
ett tydligt ledarskap och som ser till att 
eleverna får studiero. Tyvärr finns det 
elever som redan i tidig ålder tappat tron 

I Lärarförbundets senaste ranking för bästa skolkommun 2021, 
hamnade Trollhättan på plats 229 av 290 kommuner. Det är inte 
vi Moderater nöjda med. 

Marie-Louise Coon, 60 år 
Yrke: Ämneslärare 
Politiskt fokus: Skolan 
Favoritfilm: Dansar med vargar 
Favoritmaträtt: Ingen speciell favoritmaträtt 
Drömresa: Sydafrika 

Anna Anderberg, 48 år 
Yrke: Lärare 
Politiskt fokus: Skola och integration
Favoritfilm: Mitt Afrika 
Favoritmaträtt: Kött 
Drömresa: Bila i USA
 

TEMA SKOLAN

Alla har rätt att klara skolan!

10
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på att kunna klara sin skolgång. Därför 
är det av största vikt att vi satsar på att 
anställa fler speciallärare som arbetar 
direkt med denna elevgrupp. I de fall det
krävs, ska man också kunna arbeta i 
mindre grupper med de här eleverna. 

De så kallade lovskolorna har inte gett 
det resultat som krävs för att sedan 
kunna klara gymnasiet och bör bara 
användas för de elever som missat ett 
eller ett par ämneskriterier och inte för de 
som är långt ifrån att klara målen. 

Forskaren Åsa Moberg, docent i didaktik,
tar upp just dilemmat om lovskolan för 
underkända nior i kärnämnena svenska, 
matematik och engelska. Det är bara 
cirka 19 procent som går ut lovskolan 
som godkänns och av dem klarar sig 
bara 30 procent i gymnasiet. I en väl 
fungerande skola behöver man inte ha 
lovskolor. Där har man sett till att stötta 
och hjälpa eleverna från en tidig ålder. 

Vi kommer att arbeta för att man inför ett 
tvålärarsystem på de av våra skolor där  

det behövs. Vi kommer också att se till 
att fler speciallärare anställs samt att 
verka för att alla elever i grundskolan 
får en extra idrottslektion på schemat 
varje vecka, eftersom rörelse och goda 
studieresultat hänger samman.

Det är 106 år sedan Trollhättan blev stad 
och lika länge har Socialdemokraterna 
styrt, själva eller med hjälp av andra 
partier. De påstår själv att det är deras 
politik som har ”lyft Trollhättan till den 
stad den är idag och vill fortsätta lyfta 
staden till högre höjder”. Efter 106 års 
rött styre borde väl Trollhättan ändå vara 
på den höga höjden nu? Hur många fler 
år ska Socialdemokraterna behöva för 
att skolan ska uppnå ”toppnotering”?

Vi har tagit fram en strategi med tydliga 
mål för att kunna stärka skolorna i Troll-
hättan, både på kort och lång sikt och 
vi kommer att påbörja det arbetet direkt 
efter ett maktskifte. Vill du ha en bra 
skola i Trollhättan så rösta på 
Moderaterna!

• Stoppa underfinansieringen
 av förskolan

• Krav på lugn och ordning 
 och respekt för lärare

• Ung företagsamhet på alla
 gymnasier och praktik under
 skoltid 

• Målinriktat arbete för att
 stärka psykisk hälsa hos unga

• Två lärare i varje klassrum

Förskolor ska finnas både på landsbygd 
och i stadsnära, nybyggda bostadsom-
råden. Verksamheterna ska ges lång-
siktiga förutsättningar, oberoende av om 
det drivs som friskoleverksamhet eller i 
kommunal regi. 

Vi menar att en förskola som mest ska 
ha 6-8 avdelningar så att varje barn kan 
känna sig tryggt och att alla som jobbar 
har en god arbetsmiljö. Vi tror att om 
personalen trivs smittar det av sig på 
barnen och verksamheten som helhet 
gynnas. För att uppnå detta behövs inte 
bara en juste lön och stimulerande ut-
bildningsmöjlighet, utan också rimlig 
storlek om max 15 barn per grupp, så 

att ljudnivån blir snäll och de gyllene 
stunderna för samtal, lärande och lek 
blir fler. För att nå detta vill vi införa 
utbildning och resursförstärkning för 
sänkt stress och ljudnivå i förskolemiljö.

Det krävs också en resursfördelning till 
förskolor och fritidsverksamhet som gör 
att pedagogerna kan utveckla och forma
sitt arbete när barn med särskilda behov
behöver stöttning, exempelvis språkin-
lärning i form av obligatorisk språkförskola. 

En högre grad av hållbarhet måste in i 
våra förskolemiljöer, med allt från 
värpande höns till egen potatisodling, så 
att barnen lär sig mer om vår tids 

kanske största utmaning; den gröna om-
ställningen. Vid en valvinst kommer vi att 
arbeta för att Trollhättan skall klättra upp-
åt, från plats 229 av 290 på Lärarför-
bundets lista över skolkommuner.

”Var tredje 15-åring 
lämnar idag skolan 
utan godkända 
betyg – det är inte 
trygghet!

Idag är Trollhättans förskolor kraftigt underfinansierade. Många förskolor är slitna och dessutom byggs det 
nya stadsdelar i Trollhättan, så vi Moderater vill ta ett helhetsgrepp på hur våra förskolor ska se ut och var
de ska vara placerade.

En förskola med plats för gyllene stunder
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Tiden för eftertanke har fört mig i en ny 
riktning. I början av sommaren bekände 
jag färg och kom ut ur den politiska 
garderoben. Jag är moderat!
 
Resan till mitt ställningstagande har inte 
varit enkel. Jag har våndats, vridit ut 
och in på mig själv och till och med haft 
dåligt samvete. För hur skulle jag, som 
dotter till en undersköterska och en 
industriarbetare och som själv jobbat på 
stålindustri, kunna vara moderat? Vore 
det inte att svika mitt ursprung?  
 
Det krävdes nästan tre år som vuxen-
utbildningschef i Falun och ett år i 
Tyskland för att jag skulle inse att jag 
aldrig betraktat Moderaterna med 
neutrala ögon, utan alltid genom ett 
socialdemokratiskt perspektiv: som ett 
egoistiskt parti som vill ha en dålig 
arbetsmiljö, att låginkomsttagare ska 
tjäna så lite som möjligt och att väl-
färden måste raseras. Nu inser jag att 
inget av det är sant. Moderaterna vill 
inte splittra vårt land, Moderaterna vill 
bygga samman Sverige.  
 
Insikten kom successivt när jag tillträde 
min tjänst som vuxenutbildningschef i 
Falu kommun och ställdes inför en 
orimlig ekvation – kommunens femton 
största arbetsgivare hade svårt att hitta 
arbetskraft, samtidigt som det fanns 
2 253 arbetslösa i kommunen. Arbets-
kraftsbristen var akut och något behövde
göras. Jag arbetade därför fram ett 
förslag om att vuxenutbildningen skulle 
få ett uppdrag att bidra till den lokala 
kompetensförsörjningen. Min moderata 

utskottsordförande sa: ”Gå först, gå dit 
ingen annan gått förut”. 
Och det gjorde vi. Som första kommun i 
Sverige införde vi ett kompetensför-
sörjningsuppdrag för vuxenutbildningen. 
Vi införde ett handslag mellan Arbets-
förmedlingen och kommunen och sökte 
upp cirka 1 200 arbetslösa och försörj-
ningsstödstagare. Detta resulterade i 
att 88 procent av de nyanlända i etable-
ringen studerade i vår vuxenutbildning 
2018. Då var rikssnittet 14 procent. Vi 
storsatsade på yrkesutbildningar och 
såg direkt vilken skillnad det blev med 
våra tretton privata utbildningsföretag. 
 
Jag fick en tankeställare när jag insåg 
att den socialdemokratiska parollen 
”lika för alla”, sällan fungerade för någon.
Istället skräddarsydde vi kortare ut-
bildningar på 2-12 veckor för arbetslösa 
och försörjningsstödstagare. Företag 
som hade svårt att hitta sommarjobbare 
kunde skapa utbildningar tillsammans 
med kommunen. Samarbete – inte 
fiendskap – mellan det privata och 
offentliga, gjorde skillnad. Både för oss 
och för den enskilde. 
 
Jag minns särskilt en man som närmade 
sig 40 år och aldrig haft ett riktigt jobb. 
Tack vare utbildningen, där arbets-
givaren var en aktiv part, blev han tills-
vidareanställd på en fabrik. Han har bi-
dragit till att öka företagets produktivitet 
och idag handleder han nya medarbetare.
Vi tvingade aldrig in människor i en lång 
utbildningskedja där de skulle gå en 
SFI-kurs i taget, läsa in grundskola och 
gymnasium och därmed sitta flera år i 

skolbänken. Istället tog vi den 
effektivaste vägen till arbete. Våra in-
satser bidrog till att sänka arbetslös-
heten i Falun 2019. Arbetslinjen 
fungerade – och så borde det fungera i 
hela Sverige. 

Genom den här erfarenheten fick jag 
upp ögonen för hur väl den moderata 
politiken fungerar i verkligheten. Jag
började säga att mitt huvud var moderat, 
men att mitt hjärta var socialdemo-
kratiskt. Jag ansåg att den moderata 
politiken var bättre för Sverige, men det 
gav mig dåligt samvete.  
 
Nästa avgörande steg kom när jag 
under ett år bodde i Bayern i Tyskland. 
Där förenade partiet CSU restaurang-
arbetare och företagsledare. Det var 
tryggt att vistas ute sent på kvällen och 
det fanns ett rikt näringsliv. Och där och 
då insåg jag: Moderaterna är samlings-
partiet i svensk politik och är beredda 
att få någonting gjort. Nu känner jag 
mig genuint hemma i Moderaternas 
politik. De vill, precis som jag, att för-
sörjningsstödet ska vara kravställt med 
heltidsaktivitet och leda till jobb. Och 
det är ett måste, för att i Sverige är 
ekvationen ännu mer skev än i den var i 
Falun. Arbetskraftsbristen är rekordhög, 
samtidigt som över en miljon människor 
inte kan försörja sig själva. Varannan 
nyanländ jobbar inte, kan inte försörja sig 
själva och det går dessutom att få ut mer 
i bidrag än genom att arbeta. 

Samtidigt är det dyrt att vara svensk: det 
går inte att förutse hur stor elräkningen 

15 år av mitt liv har jag varit socialdemokrat; ledarskribent på Dala-Demokraten, rektor på Brunnsviks 
Folkhögskola och politisk sekreterare i Borlänge. Jag har utbildat hundratals LO-fackliga och uttryckt min 
avsky för privatiseringar i Janne Josefssons Debatt. Men för snart sex år sedan lämnade jag socialdemokratin. 

Från rött till blått – utan att överge 
min bakgrund



kommer att bli, det svider i plånboken 
varje gång man tankar och det är 
dyrare att äga bil. Det är lätt att skylla 
på Rysslands krig i Ukraina, fast det i
 själva verket är Socialdemokraterna 
som har höjt 46 skatter de senaste 
åtta åren. I det socialdemokratiska 
Sverige lönar det sig att gå på bidrag.
Jag vill att det ska löna sig att arbeta. 
Situationen blir allt mer akut. Sverige 
har inte råd att vänta. Jag kan inte stå 
och se på när vårt land faller isär. 
Därför är jag numera moderat. Jag 
måste bidra till att få ordning på 
Sverige. 

SOFIE WIKLUND  
Tidigare socialdemokrat, 
nu projektledare för 
sidbytare på Moderaternas 
riksorganisation

13
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LÄR KÄNNA MODERATER I TROLLHÄTTAN

På frågan om vad som är det bästa med 
att vara lantbrukare, svarar Anders
– Friheten i arbetet som egen företagare, 
och att vara en del i att bruka jorden, se 
hur det växer och sen få skörda av det 
arbete man gjort.

Varför odlar du ekologiskt? 
– För mig är det viktigt att, oavsett vad 
man odlar eller tillverkar, ska vi inte för-
bruka jordens dolda reserver. Man måste
tänka kretslopp och återanvändning. 
Dessutom är det oerhört viktigt att 
främja den biologiska mångfalden och 
det gör man bäst när man odlar 
ekologiskt. Men vi måste gå betydligt 
längre för att odla och producera med 
naturen.

Osäkerheten för det svenska lantbruket 
är dock större än vanligt. Höjda priser på 
drivmedel, konkurrens om gödning och 
höjda priser på utsäde är faktorer som 
skapar osäkerhet för lantbruksföretagen. 
Kriget i Ukraina tillsammans med klimat-

förändringarna gör att världsmarknaden 
inte längre fungerar som tidigare. 

– Här gäller det att vi får till så att vi är 
så oberoende av importerade förnöden-
heter som energi, konstgödsel och andra 
insatsvaror som möjligt. Vi måste få till 
resurshushållande och klimatsmarta sätt 
att producera. Kor är miljösmarta, men 
de ska äta grönfoder, inte spannmål och 
sojabönor, säger Anders.
 
Att vi rika länder producerar ett överskott 
som vi byter bort mot naturtillgångar från 
U-länder är inte hållbart. Bönderna i 
Afrika kan inte kan konkurrera med billig 
import. Detta har redan skapat svält och 
krig och att befolkningen måste flytta till 
misären i slumområden. 

– Nu kommer vi att få se kraftigt höjda 
priser på mat eller till och med brist på 
vissa varor även i Sverige. Då blir det 
ännu värre för de länder som har vant sig 
vid att vi rika dumpar in mat. De hade 

verkligen behövt stöd för att producera 
den mat de behöver istället för vapen.
Sveriges egenförsörjning i dagsläget 
ligger runt femtio procent. Man kan grovt 
säga att varannan tugga är importerad. 
Sveriges makthavare har sedan andra 
världskriget bara velat se möjligheter att 
hålla låga livsmedelspriser. Det visar sig 
nu på sårbarheten i matförsörjningen. 
Nu sitter många bönder med väldigt 
höga kostnader för insatsvaror. De har 
fått det extremt tufft ekonomiskt, så att 
många inte ser någon annan utväg än att 
avveckla, menar Anders.  

En annan fråga som också är högst 
aktuell är hur vi hanterar åkermarken i 
Sverige. När den är borta så går den inte 
att återställa. Matjorden har skapats 
sedan förra istiden. Här lagras mycket 
kol (kallas mullhalt) som växterna har 
omvandlat med hjälp av fotosyntesen 
från atmosfärens CO2 till kol och syre. 
Ovanför en kvadratmeter mark finns 
det tio ton kväve i atmosfären, vilket  

Vi möter Anders Jonasson ute på hans gård Bryggums Säteri 
en tidig majdag. Vårbruket är i full gång och har hittills 
gått bra efter de förhållande med väder och vind som råder. 
Han bedriver ekologisk odling av spannmål, ärtor, åkerböna och 
vallfrö, där han odlar så mycket kulturväxter som möjligt.

William Arkemar, 24 år 
Yrke: Studerar till ingenjör, gör internship 
 inom Supply Chain 
Politiskt fokus: Bostads- och energipolitik 
Favoritfilm: Det mesta inom Star Wars
Favoritmaträtt: Smörgåstårta
Drömresa: Lausanne

Jibran Gergy, 41 år 
Yrke: Arbetsledare inom Trollhättans stad 
Politiskt fokus: Kultur och fritid 
Favoritfilm: Coach Carter 
Favoritmaträtt: Napolitansk pizza 
Drömresa: Cuba 

TEMA LANDSBYGDSUTVECKLING

Svensk mat – en viktig del
av tryggheten



kan jämföras med sju kilo CO2. En 
växt består, förutom vatten, av över 90 
procent luft, det vill säga kol, som häm-
tas från atmosfären vid fotosyntesen.

Det finns fosfor och kalium som räcker 
till nästa istid i jordlagret, så allt som 
behövs för att odla finns. 
– Det är bara det att vi odlar homogena 
monokulturväxter som kräver mer än vad 
marken och atmosfären gör tillgängligt  
med det resursslösande sätt som vi 
odlar på nu, säger Anders.

Åkermarken och vårt klimat med neder-
börd och grundvatten ger förutsättningar. 
Där en mångfald av växter ger en förut-
sättning för mycorrhiza, bakterier, maskar, 
insekter och inte minst pollinerare som 
åter ger en förutsättning för en mångfald 
av växter men vi kan även få produktion 
av mat, energi och kolinlagring. Detta 
måste vi vara väldigt rädda om och inte 
exploatera. Asfalt och betong skapar 
inget liv.
 
Hur skulle du vilja att Sverige 
hanterade matproduktionen?
– Det måste finnas ekonomiska förut-
sättningar att bedriva energi och livs-
medelsproduktion på ett hållbart sätt 
över tid. Lantbruk ska inte räknas som 

miljöfarlig verksamhet. Lantbruk ska
räknas som en förutsättning för mänsklig-
heten. Det vi kan producera i Sverige bör 
vi givetvis göra. Staten måste ha ansvar 
för att säkerställa goda förutsättningar, 
men det absolut viktigaste är att konsu-
menterna handlar svenskproducerad 
mat, säger Anders.

– Jag tror verkligen på svenskt lantbruk, 
men nu gäller det att vi ger det rätt 
förutsättningar och uppskattar alla de 
mervärden som Sveriges bönder ger vårt 
land, avslutar Anders och hoppar upp på 
traktorn för att fortsätta med sådden och 
sina tankar för mänskligheten. 

FAKTA

15

Motion om en hållbar livsmedelsförsörjning
Sverige har ingen nationell plan för hur livsmedelsförsörjningen skall klaras 
vid en kris. Ungefär hälften av det vi äter idag är importerat. Kriget i Ukraina 
har satt fokus på den sårbarhet vi befinner oss i när vi behöver importera så 
mycket av vår mat som vi gör. Med anledning av detta har vi lämnat in en 
motion till kommunfullmäktige som handlar om att kommunen behöver ha 
en krisplan. Vi behöver värna lokala livsmedelsproducenter, upprätta ett 
livsmedelslager och fastställa en plan för hur vi ska distribuera och fördela 
våra resurser om en kris uppstår.  
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LÄR KÄNNA MODERATER I TROLLHÄTTAN
Petra Arlebo, 56 år 
Yrke: Egen Företagare, Verksamhetsledare 
Politiskt fokus: Företagar- och arbets-
marknadsfrågor 
Favoritfilm: Schindler´s list 
Favoritmaträtt: Pasta (älskar italiensk mat!) 
Drömresa: Cykeltur i Champagne 

Lokalt hållbarhetsprogram
– för ett klimatneutralt Trollhättan senast 2030

Vi är miljöpartiet det blå! Vi vet att marknadsekonomi tillsammans med politiken har svaret på 
morgondagens klimat- och hållbarhetsutmaning. Politikens roll är att vara en visionär möjliggörare 
som visar vägen och ger tydlighet kring en långsiktig strävan. Det är denna övertygelse som också 
gjort att vi tagit fram detta lokala hållbarhetsprogram. Ett antal hållbara ambitioner och initiativ om 
hur vi tillsammans kan skapa ett mer hållbart Trollhättan. 

Läs mer om hur detta ska gå till på nystart2022.nu 
Skanna QR-koden så kommer du direkt till hållbarhetsprogrammet.

TEMA HÅLLBARHET

Gröna jobb och en hållbar stad!

Linn Sundgren, 18 år 
Yrke: Studerande 
Politiskt fokus: Jämställdhet och integration, 
ekonomi och skattefrågor 
Favoritfilm: Serierna Gåsmamman och 
Breaking Bad 
Favoritmaträtt: Pasta eller orientaliskt 
Drömresa: Paris för konsten, Italien för maten 
och Spanien för att lära mig språket bättre

” 2021 bestod 1% av landets elproduktion av 
solceller. 2019 var Trollhättan på plats 208 
av 290 i kommunernas solelsranking. Vi vill 
hamna topp 5 senast 2030 – det är trygghet! 
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Det Moderata Ungdomsförbundet i Trolhättan, MUF,  har gått från att vara den minsta 
föreningen i distriktet till den största – en välförtjänt bedrift. 

Ökat politiskt intresse bland
Trollhättans ungdomar

FAKTA

Alina Karlsson 
Vice Ordförande

Sofia Leckström
Ledamot

Linn Sundgren
Ordförande

Lizzie Nyström
Ledamot

MUF Trolhättan har av en kompetent, 
ambitiös och nytänkande styrelse som i 
år består av enbart tjejer. Som ord-
förande känner sig Linn Sundgren stolt 
och hoppfull inför det ansvar som unga 
politiker bär i samhällsdebatten – att 
ställa de obekväma frågorna och ifråga-
sätta både samhällsordningen och den 
röda oordningen. 

Styrelsens motto är att det är bättre att 
engagera sig i något än att inte engagera 
sig alls. I MUF låter man alla utmana, 
utveckla och berika tankar och förslag. 
MUF är ett öppet ungdomsförbund där 
det viktigaste är vart du ska, inte var du 
kommer ifrån.

MUF är ett förbund för de som tror på 
frihet, jämlikhet och rättvisa. Som tror på 
individen och att människan, inte staten,  
ska ha störst inflytande över ditt liv. 
Föreningen anordnar allt ifrån talarkvällar 
med riksdagsledamöter till heldagar på 
Liseberg. Lokalt hålls föreläsningar, pizza-

kvällar och nyligen introducerades 
“Designkvällar”, där man tillsammans tar 
fram nytt kampanjmaterial.

Under ett valår som detta maximerar vi 
antalet skol-, helg- och kvällskampanjer 
samt vår närvaro i sociala medier. Man 
fortsätter att fokusera på  medlems-
värvning, men också att fokusera på de 
ämnen som är viktiga inför valet; gäng-
kriminalitet, klimatet, vården och ung-
domspsykiatrin. Barn- och ungdoms-
psykiatrin är ett ämne som ungdomsför-
bundet brinner extra mycket för. Köerna 
till BUP har tredubblats sedan Social-
demokraterna tillträdde 2014. Genom 
MUFs förslag kan riktig förändring 
skapas. Vi kan gå ifrån ord till handling. 
MUF föreslår bland annat fler privata 
alternativ inom vården, för att öka val-
friheten för patienten och minska 
belastningen i vården. 

Förutom detta föreslår vi en utökning av 
kömiljarden genom att rikta särskilda 

prestationsbaserade resurser till att 
korta köerna.

Antal medlemmar Cirka 100 
Vad krävs för att bli medlem? 
Det krävs 40 kronor, ett gott 
hjärta och en önskan om att 
förändra! 
Enkelt att bli medlem
Swisha 40 kr till 123 043 85 31. 
Uppge ditt telefonnummer och 
personnummer i meddelandet. 
Alltså enligt följande: ”07X-XXX 
XX XX, ÅÅMMDD-NNNN”. 

Följ oss på Instagram

@muf_trollhattan



Cecilia Gustafsson

#3 Riksdagen
#4 Kommunfullmäktige

Ålder: 50 år
Yrke: Verksamhetsutvecklare
Politiskt fokusområde: Arbetsmarknad, 
integration och jämställdhet
Favoritfilm: Good Will Hunting
Favoritmaträtt: Allt från det italienska 
köket
Drömresa: Vrakdykning vid Coron Island 
i Filippinerna

Mina viktigaste frågor

• Utbildning ska leda till jobb, 
 inte utanförskap

• Fler måste bidra, istället för att få bidrag
• Nolltolerans mot hederskultur och
 parallella samhällen

• Stärkt skydd för våldsutsatta kvinnor 

För att komma till rätta med detta 
behöver vi införa ett bidragstak, så att 
den som kan arbeta alltid ska tjäna mer 
på att ta ett jobb än att leva på bidrag. 
Det finns idag familjer i Sverige, och i 
Trollhättan, där arbete lönar sig för dåligt. 
En studie från ESO, som är en expert-
grupp på Finansdepartementet, visar 
att en familj med två vuxna, som båda 
är arbetslösa, och fyra barn kan förlora 
pengar om en av föräldrarna tar ett 
arbete. Detta är ju helt galet! Man ska 
inte förlora på att börja jobba. Summan 
av olika bidrag bör aldrig vara högre än 
75 procent av lönen från ett arbete.

Förutom att det i vissa familjer inte lönar 
sig att arbeta idag, så finns det stora
problem med hanteringen av utbetalningar
av alla olika bidrag. Bidrag betalas ut 
från olika myndigheter och kommuner 
och ingen har koll på vem som betalar ut 
vad. Därför borde vi ha ett gemensamt 
utbetalningssystem för bidrag från 
kommuner och myndigheter.

En annan sak som jag tror att vi kan 
arbeta ännu mer med är att kommunen 
ska ställa krav på motprestation på den 
som söker bidrag. Socialtjänstlagen 
behöver skärpas. Huvudregeln ska vara 
att en person som har försörjningsstöd
ska delta i aktiviteter på heltid. Och den 
som inte deltar i dessa aktiviteter eller 
som inte kan redovisa vad försörjnings-
stödet används till ska kunna få sitt 
socialbidrag minskat. Samma villkor bör 
gälla för den som uppbär försörjnings-
stöd som den som erhåller arbetslös-
hetsersättning. 

Sverige har idag en rekordhög arbets-
löshet bland utrikesfödda. Det är en 
ohållbar situation som kräver rejäla 
insatser för att inte integrationskrisen 
ska bli permanent. Det krävs naturligtvis 
fler insatser än enbart ett bidragstak, 
men det är en början.

Jag tycker att det är fullt rimligt att man 
som nyanländ successivt arbetar sig 
till rätten till olika bidrag och sociala 
ersättningar. Man ska kvalificera sig 
till full tillgång till svenska bidrag och 
förmåner genom att arbeta. 2021 
betalade Trollhättan ut mer än 25 
miljoner kronor mer än en genomsnittlig 
kommun i försörjningsstöd. Trots det 
valde man att inte ge socialnämnden i 
uppdrag att snarast ta fram riktlinjer där 
motprestation krävs för utbetalning av 
stödet.

Om du lånar ut din röst till mig i höstens 
val så lovar jag att arbeta för att utveckla
arbetsmarknadspolitiken så att vi åter-
igen blir ett land där hög arbetsmoral 
belönas. Ett land där den som arbetar 
och gör rätt för sig också känner sig 
trygg med att den skatt man betalat 
används på rätt sätt. 

I dagens Sverige lönar det sig bättre för vissa familjer att stapla olika bidrag på varandra än att ta ett jobb. 
Så här kan vi naturligtvis inte ha det. Flera år av felaktiga prioriteringar från den sittande regeringen har 
lett till att vi nu har ett samhälle där incitamenten för att vilja ingå i den gemensamma arbetskraften är 
så låga att man i stället väljer att låta andra ta ansvar för sin försörjning. 
 

TEMA EKONOMI

Fler i jobb, bättre välfärd
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” Idag har 25 procent av Trollhätteborna 
ingen möjlighet att försörja sig själva 
eftersom de saknar arbete 
– det är inte trygghet!

• Krav på motprestation motsvarande 
 35h/vecka för försörjningsstöd

• Hembesök hos alla med försörjnings-
 stöd

• Språkkrav vid anställning i kommunen
• Jobba med matchning mot arbets-
 marknadens behov

• Verka för fler ombildningar från 
 hyresrätt till bostadsrätt i vårt 
 kommunala bostadsbestånd för 
 att möjliggöra för fler att äga sitt 
 eget boende, göra boendekarriär och 
 social klassresa i våra särskilt utsatta områden. 

Motioner som M lyft men som S valt att inte stötta
I Trollhättan är det mer regel än undantag att den styrande majoriteten avslår motioner som 
oppositionen lägger fram. Här kommer ett axplock som vi är stolta över, men som inte blivit 
mer än en pappersprodukt: 

Socialdemokraterna vill inte:
• ta prover på avloppsvattnet för att kartlägga och öka kunskapen om droganvändningen
• tillföra mer resurser för att arbeta aktivt och målorienterat med en koldioxidbudget 
 inom staden

• avsätta särskilda resurser för att skapa en vision för våra framtida äldreboenden
• utreda möjligheten att strömsäkra hundbadplatsen på Vårvik och anlägga en marina för 
 fritidsbåtar där

• prioritera en cykelled till Öresjö, trots den uppenbara trafikrisken för oskyddade trafikanter
• ge socialnämnden i uppdrag att snarast ta fram riktlinjer där motprestation krävs för 
 utbetalning av försörjningsstöd
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Freshta, som är född och uppvuxen i 
Afganistan, kom till Sverige 2014 och 
Reneh, som kommer från Syrien, flydde 
till Sverige 2015. När Freshta tvingades 
lämna Kabul hade hon läst två år på sin 
Bachelors in Business Administration. Så 
här berättar hon om varför hon lämnade 
sitt hemland och varför det blev just 
Sverige;
–  I Afganistan existerar inga mänskliga 
rättigheter så jag fick problem sett ur 
flera aspekter. Jag kunde inte acceptera 
att leva ett liv utan den trygghet och 
frihet jag anser att alla människor, inte 
minst kvinnor, har rätt till. Jag vill kunna 
fatta mina egna livsbeslut. Att det blev 
just Sverige var inte planerat, det bara 
blev så, säger Freshta.

Reneh är född och uppvuxen i en by 
nära Homs i Syrien. Genom studier i 
engelsk litteratur på universitetet i Homs 
öppnades nya dörrar och hon utbildade 
sig till förskollärare. 
– När kriget startade var vårt enda fokus 
att skapa ett tryggt liv för våra barn. När 
man lever mitt i ett krig ställs hela ens liv 
på ända. Man kan inte tänka klart och 
det påverkar allt man gör. Kriget startade 
2011 och direkt började vi planera för att 
fly men det tog två år innan vi kunde 
lämna Syrien, berättar Reneh.

Hur är det att lämna allt bakom sig 
och fly till ett främmande land där 
allt är nytt och okänt?
– Allt lämna allt man känner till och börja 
om i ett främmande land är en stor 
omställning. Samhället och normerna 

här i Sverige är helt olika det vi växt upp 
med men efter drygt sex år här har vi lärt 
oss hur det mesta fungerar. Från början 
kändes allt konstigt och annorlunda men 
man lär sig med tiden. Vi trivs bra i 
Sverige och jag älskar dessutom kyla, 
snö och regn, säger Reneh och ler.

– Man tvingas börja om från noll. Man 
ska lära sig ett nytt språk, en ny kultur, få 
nya vänner, hitta ett jobb och ett boende. 
Det mest frustrerande är att man förlorar 
sin identitet, den man var i sitt hemland. 
Man måste hitta kraft och styrka för att 
skapa sig en ny identitet i sitt nya hem-
land, säger Freshta.

SFI, Svenska för invandrare, vad har 
ni för erfarenheter av det?
Freshta och Reneh har läst svenska på 
SFI, och båda har klarat av sina kurser 
på rekordsnabba sex månader. Freshta 
säger att hon dock lärde sig mer svenska 

genom sitt jobb och sina kvällskurser. 
Reneh började plugga svenska i samma 
stund som hon kom hit. Kön till SFI var 
lång så hon lärde sig grunderna på egen 
hand via YouTube och har sedan fortsatt 
och läst på gymnasienivå.
– Personens egen vilja och drivkraft att 
lära sig är oerhört viktigt, säger Reneh.

Hur har ni upplevt kontakterna med 
myndigheter som till exempel 
Arbetsförmedlingen och Migrations-
verket?
– Migrationsverket var professionella, 
även om det är regler som måste följas 
som gör att processer tar väldigt lång 
tid, säger Freshta.

– Vi fick en bra handledare på Migra-
tionsverket som tog hand om vårt ärende 
och efter åtta månader fick vi permanent 
uppehållstillstånd, säger Reneh. 

För en tid sedan träffade vi två kvinnor som tvingats lämna sina respektive hemländer, för att höra deras 
berättelser om hur det är att skapa en helt ny tillvaro i ett främmande land, vad som gjort att de lyckats och 
för att få veta vad vi politiker kan göra för att få till en integration på riktigt.

Freshta, Cecilia och Reneih.

TEMA INTEGRATION

Egen drivkraft – en förutsättning
för att lyckas
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Freshta och Reneih – två kvinnor som hittat sin framtid i Sverige

Båda har goda erfarenheter av Arbets-
förmedlingen och påpekar att det är 
viktigt att nyanlända får information om
hur arbetsmarknaden fungerar. Freshta 
menar att med rätt vägledning och be-
dömning kan en kompetent handledare 
förändra livet för en nyanländ.

– Jag fick en personlig handledare som 
trodde på mig och visste att jag skulle 
klara jobbet som studiehandledare i 
skolan, trots att jag fortfarande läste på 
SFI. Därefter fick jag en extratjänst som 
administratör inom kommunen. Ett jobb 
som med tiden övergick till en fast tjänst, 
säger Reneh.

– Jag hade turen att träffa rätt personer 
och mina arbetslivserfarenheter var till 
stor hjälp. Jag har arbetat inom bland 
annat skolan och Arbetsförmedlingen. 
Men det svåraste är att få en fast tjänst, 
säger Freshta.

Vilka råd skulle ni ge till andra som 
kommer som nyanlända till Sverige?
– Det är viktigt att ta hand om sin mentala
hälsa. Väder, bristande kontakt med 
vänner och dåliga språkkunskaper är 

sådant som lätt leder till depression, 
speciellt bland unga eftersom de inte 
kan börja sitt liv i det svenska samhället 
innan de får sitt uppehållstillstånd, säger 
Freshta. 

– Mitt bästa råd är att lägga tid och 
energi på att lära sig svenska för att 
snabbt kunna integrera sig. Jag tittar på 
tv, pratar svenska med mina barn och 
skaffade mig en språkvän. Delta på 
träffpunkter som språkcaféer där 
svenskar arbetar ideellt med att hjälpa 
nyanlända att lära sig språket. Det 
öppnar dörrar till att få jobb och att 
kunna förstå hur allt fungerar. Ett nytt 
land, nytt språk och nya normer kan 
kännas stressande men vill man så kan 
man, säger Reneh.  

– Man måste jobba med sig själva för 
att bli användbar i samhället. Fokusera 
på din utbildning och ta körkort. Umgås 
med positiva människor och delta i 
aktiviteter, säger Freshta. 

Freshta avslutar med att poängtera att 
man ska lita på svensk polis och anmäla 
om något händer. I många länder är 

kvinnor rädda för att berätta vad de varit 
med om men i Sverige kan man göra det 
utan att vara rädd för att råka illa ut.
– Det är viktigt att veta det, säger hon.

Avslutningsvis är vi nyfikna på vilka 
råd ni vill skicka med till oss politiker 
kring hur arbetet med integration 
kan förbättras?
– Jag tycker det är viktigt att hitta vägar 
för att bryta boendesegregationen. 
Integrationen underlättar om man 
blandar folk med olika ursprung. På så 
vis kan nyanlända lära känna svenskar 
och snabbare komma in i samhället, 
avslutar Freshta.

– Skapa fler chanser för invandrare att 
visa upp sina kunskaper, för många har 
det med sig från sitt hemland men vet 
inte hur de ska få användning för dem. 
Det är viktigt att få snabb hjälp med 
att få ett jobb så man inte bara sitter 
hemma och får betalt, säger Reneh 
avslutningsvis.
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– Vi tycker det är problematiskt att 
Sverige aldrig prioriterat frågor som rör 
kvinnorelaterade sjukdomar. Ingen 
regering, oavsett politisk färg, har för-
djupat sig i denna fråga. Kvinnors sjuk-
domar är eftersatt, både i forskning och 
i det kliniska arbetet. Det innebär att 
hälso- och sjukvården inte är jämställd 
och inte lever upp till en vård på lika vill-
kor för hela befolkningen, säger Camilla. 

– Vården står inför ett paradigmskifte 
där en omställning måste ske, från den 
högspecialiserade vården till en vård 
närmare dig, på din vårdcentral och 
mödrahälsovård, digitalt eller till och med 
i ditt hem. Förlossningsvården skulle 
kunna vara den verksamhet man priori-
terar i omställningen, från den sjukhus-
tunga till en personcentrerad vård med 
den födande kvinnans behov och 
önskningar i centrum, säger Angelica.
– Just denna vård är lämplig att börja 
med för att merparten av födande kvinnor 
faktiskt är friska. De är inte sjuka, de ska 
bara föda barn. Nästan hälften av landets 
invånare ska vid något tillfälle i sitt liv 
passera denna del av vården. Därför är 
det en bra verksamhet att starta i, säger 
Angelica. 

– Personcentrerad vård med både 
patienten i fokus och patientens fokus är 
jätteviktigt. Många kvinnor upplever idag 
att de inte blir lyssnade på när de söker 
vård. I och med en mer nära vård måste 
vi också stärka kompetensen i den. Det 
innebär fler medarbetare och högre 
kompetens kring kvinnors förutsättningar 
och vårdbehov hos de som arbetar med 
kvinnohälsa. När det gäller förlossnings-

vården finns idag en hög kompetens,
men jag upplever att många kvinnor vill 
ha ett ökat medbestämmande kring sin 
förlossning.
– För mig är det en valfrihetsfråga att 
själv få bestämma hur jag vill föda mitt 
barn, säger Angelica. 

– Jag vill lägga till valfrihet inom mödra-
vården. Både att kunna välja barnmorska 
men också att kunna välja att få göra 
kub-test, fostervattensprov eller bara ett 
extra ultraljud om man känner sig orolig, 
säger Linn.
 
– Nyligen har vi fattat beslut i Västra- och 
Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnder 
om att genomföra pilotverksamheter 
med ”Caseload Midwifery”. Det innebär
att till exempel förlossningsrädda 
föderskor ska erbjudas möjligheten att 
ha samma team av barnmorskor från 
mödravården till efter förlossningen, 
säger Angelica. 

Även VG-regionen har senaste tiden
drabbats av barnmorskor som säger upp 
sig. Samtidigt har Moderaterna, tillsam-
mans med grönblå samverkan, gjort en 
satsning på barnmorskornas löner i bud-
geten för 2023 som innebär en treårig 
satsning på 700 mkr för att höja lönerna 
med fokus på konkurrenskraftiga och 
jämställda löner. Först ut är de profes-
sioner som ligger lägst. 
– Därför får barnmorskorna en för-
stärkning redan i år. Dessutom anslås 
ytterligare 200 mkr för att höja lönerna 
för barnmorskor, sjuksköterskor och 
biomedicinska analytiker i dygnet-runt-
vården på våra sjukhus, säger Linn.

Framtidens kvinnohälsa är en prioriterad fråga för oss i Moderaterna. Vi har många konkreta förslag på 
vad som behöver göras och vi har föreslagit en omfattande reformagenda för detta. Camilla Waltersson 
Grönvall, socialpolitisk talesperson, Linn Brandström, regionråd och ordförande i Personalutskottet 
VGR samt Angelica Lundgren Bielinski, Trollhättans lokala regionrådskandidat berättar vad detta innebär.

TEMA REGIONEN: KVINNOHÄLSA

Vård på lika villkor

Angelica Lundgren 
Bielinski
#4 Regionfullmäktige
#5 Kommunfullmäktige

Ålder: 42 år
Yrke: Leg. Arbetsterapeut på Rehab-
enheten, Trollhättans Stad
Politiskt fokusområde: Att kvinnor ska 
bli tagna på allvar inom sjukvården samt 
ett utvecklat ledarskap för en modern 
och optimerad hälso- och sjukvård
Favoritfilm: La vita é bella
Favoritmaträtt: Vietnamesiska vårrullar 
med koriander
Drömresa: Vandra Inkaleden till Machu 
Picchu

Mina viktigaste frågor

• Som kvinna ska du känna trygghet 
 genom såväl graviditet som klimakteriet

• Vården ska vara av högsta kvalitet,
 oavsett om du bor på landet eller i stan

• Psykisk ohälsa ska alltid tas på djupaste
 allvar och aldrig nonchaleras

• Vårdpersonalen ska ha energi kvar till 
 sin familj när de stämplar ut för dagen
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Nästa fråga är hur det ser ut i 
klimakterievården?
För många kvinnor kan klimakteriet 
innebära att livet ställs på ända, med 
många olika slags symptom, ibland 
diffusa men inte desto mindre allvarliga. 
– Ofta har klimakteriet en stor påverkan 
på livet och detta är något man har tagit 
på allvar i Partille kommun. Där gör man 
en friskvårdssatsning där medarbetare 
och chefer ska få en större kunskap om 
klimakteriet och erbjudas stöd och hjälp, 
bland annat genom föreläsningar på 
arbetstid och en personlig klimakterie-
rådgivning. Satsningen är en del i att 
vara en attraktiv arbetsgivare, men in-
satsen är även viktig ur ett samhälls-
ekonomiskt perspektiv. Många som inte
får hjälp med sina klimakteriebesvär blir 
långtidssjukskrivna. Nu vill vi genomföra 
ett liknande pilotprojekt i VG-regionen, 
avslutar Angelica.

Lisa Andersson 32 år, bor i Trollhättan och jobbar på Ica Matmor. Hon är en av alla 
de kvinnor i Trollhättan som känner oro inför sin förlossning. I augusti föder hon sitt 
andra barn och hon är orolig för eftervården, eller en utebliven sådan. Hennes första 
son föddes på Skövde sjukhus. 
– Jag tycker att fler kvinnor borde stå på sig. Hade de föreslagit att jag skulle föda 
i Skövde idag, hade jag vägrat och fött i duschen... En man hade aldrig accepterat 
vård på de villkoren. 

Vårt förslag till nationell 
reformagenda

• Förbättra möjligheterna att ställa
tidiga diagnoser gällande kvinno-
relaterade sjukdomar som t ex
endometrios och vestibulit. 

• Prioritera förlossningsvården
– hela kedjan från mödravård till
eftervård.

• Inför nationella riktlinjer i syfte 
att skapa en jämlik förlossnings-
vård av hög kvalitet i hela landet. 

• Stärk migränvården – ta fram 
nationella riktlinjer och program.
Det är mer än dubbelt så vanligt 
att kvinnor drabbas av svår
huvudvärk jämfört med män.  

• Ge Socialstyrelsen i uppdrag att›
utforma nationella riktlinjer för
klimakterievård.

• Stärk forskningen gällande
sjukdomar som drabbar kvinnor.

FAKTA



Vi älskar det 
trygga Trollhättan!

Följ den politiska debatten i våra sociala kanaler

ModeraternaThn moderaternathn

Den 11 september 
är det val!
TA RÄTT VALSEDEL, 
DIN RÖST GÖR SKILLNAD!

Besök oss gärna 
på nystart2022.nuTrollhättan

0001 04107 vänd

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat 

du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en 

eller någon annan kandidat än dem som står nedan.

1 Peter Eriksson, 47 år, Oppositionsråd

2 Annicka Johansson, 56 år, Sjuksköterska

3 Jennie Bergius Eriksson, 40 år, Civilekonom

4 Cecilia Gustafsson, 50 år, Verksamhetssamordnare

5 Angelica Lundgren Bielinski, 42 år, Leg. Arbetsterapeut

6 Marie-Louise Coon, 60 år, Lärare

7 Mattias Furskog, 52 år, Teknisk support

8 Linn Sundgren, 18 år, Studerande

9 William Arkemar, 24 år, Studerande

10 Petra Arlebo, 56 år, Egenföretagare

11 Daniel Söderström, 37 år, Exploateringsingenjör

12 Ann Eriksson Nordqvist, 70 år, Entreprenör

13 Lars Muregård, 72 år, Socionom

14 Pia Fogelberg, 55 år, Chefssekreterare

15 Anna Anderberg, 48 år, Lärare

16 Anders Nilsson, 56 år, Senior Projekt Direktör

17 Jibran Gergy, 41 år, Arbetsledare

18 Nettan Larsson, 61 år, Kultur- och fritidschef

19 Thomas Lundström, 63 år, Kriminalinspektör

20 Peter Sahlsten, 45 år, Egenföretagare

21 Michael Meijer, 59 år, Bussförare

22 Johannes Johansson, 35 år, Kock

23 Rosie Baho, 36 år, Gymnasielärare

24 Kajsa Enero Riquelme, 31 år, Egenföretagare

25 Jimmy Augustsson, 44 år, Driftingenjör

26 Jonas Lindstedt, 42 år, Egenföretagare

0001 04107

27 Janne Herranen, 57 år, Administratör assistent

28 Marina Lindblom, 60 år, Enhetschef

29 Stefan Komstadius, 58 år, Försäljare

30 Theodor Ahrenberg, 83 år, Gymnastikdirektör

31 Pia Riis, 55 år, Lärare

32 Eva Jirhem, 52 år, Arbetsmiljöspecialist

33 Jonathan Jonsson, 28 år, Jobbcoach

34 Annmarie Arvidsson, 75 år, Yogainstruktör

35 Ingela Lundberg, 48 år, Undersköterska

36 Majghan Moheb, 40 år, Gymnasielärare

37 Maysoon Murad, 52 år, Vårdlärare

38 Christer Jonsson, 66 år, Egenföretagare

39 Tomas Beno, 52 år, Professor

40 Ulf Rörstad, 72 år, Pensionär

41 Kenneth Thunberg, 66 år, Ingenjör

42 Carl-Johan Karlsson, 78 år, Bonde

43 Susanne Eriksson, 37 år, Art Director

44 Dolores Johnson, 25 år, Försäkringsrådgivare

45 Whelma Lilian Antwi, 24 år, Säljare


