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På följande sidor presenterar vi i Miljöpartiet i Strömstad vår 

framtidsvision för kommunen. Varje avsnitt består av en text som 

förklarar hur samhället skulle se ut om vi fick forma det som vi ville, samt 

konkreta förlag på hur vi skall kunna nå dit. 
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Strömstad som en del av en hållbar värld 
Jordens invånare har insett att vi måste ställa om sättet vi bygger vår värld på för att gemensamt kunna möta en 

hållbar framtid, där vi utnyttjar våra resurser på ett sätt som får människor, natur och samhälle att må bra på lång 

sikt. En övergång har skett till en helt koldioxidneutral energiförbrukning i Strömstads kommun. Detta har varit en del 

i det världsomspännande arbetet för att bromsa den globala uppvärmningen. Vi kan nu med gott samvete säga att vi 

lever på ett sätt som gör att även framtida generationer får chansen att njuta av en värld i ekologisk balans och en 

bibehållen biologisk mångfald. I detta arbete för att ställa om jorden till en hållbar plats har Strömstads kommun varit 

en föregångare. 

 

Men Strömstad har valt att inte bara vara en föregångare vad det gäller omställning av energisystemet, utan har 

också valt att ge människor en möjlighet att växa och utvecklas på alla plan i livet. Målet med all mänsklig aktivitet är 

att uppnå lycka, en känsla av välmående, och samhällets uppgift är att understödja individen i denna strävan. Därför 

har Strömstads kommun skapat alla tänkbara förutsättningar för människor att få utvecklas utifrån sina egna 

önskningar, ambitioner och kvaliteter. Det handlar inte bara om att ha en försörjning, utan också om att ha en 

meningsfull fritid, med tid och utrymme till det som känns viktigt och meningsfullt i livet, som till exempel kultur- och 

nöjesliv. 

 

Vi har också insett att både människor och samhälle mår bra av att så många som möjligt får vara med och 

bestämma. Att utforma samhället skall inte vara ett jobb bara för ett fåtal i en undanskymd del av ett stadshus, utan 

ett samhälle måste byggas utav alla, oavsett yrke, kön, ålder, etniskt ursprung eller andra egenskaper. 

I skolan måste elever få lov att vara elever, på samma sätt som lärare måste få lov att vara lärare. Därför har 

Strömstad satsat på att i största möjliga mån lätta på lärares administrationsbörda, för att varje lärare skall få lov att 

göra det som den är bäst på, nämligen att undervisa. Alla elever måste bli sedda och bemötta utifrån sina behov. 

Därför har Strömstad utökat skyddsnätet kring utsatta elever, genom att anställa fler resurspedagoger, skolkuratorer 

och annan personal som kan se och hjälpa de elever som behöver särskilt stöd. 

 

Strömstad har insett att för att kunna möta framtiden och för att kunna fungera som kommun i en ombytlig värld så 

behöver man ha en bred ekonomi, som klarar förändringar i de växelkurser, skatter och tullar som gränshandeln är 

beroende av. Strömstad har en lång tradition som kur- och semesterort, och denna tradition har tagits tillvara. 

Strömstad har fått erkännande för vårt framgångsrika sätt att välkomna människor från andra delar av världen. Det 

gäller både de människor som flyttar hit för att de av egen vilja valt att bosätta sig här och de som drivits hit på flykt 

från en ohållbar situation i sitt hemland. 

 

Strömstad har som en del av en värld full av utmaningar valt att visa hur man kan bygga ett hållbart samhälle. Det 

handlar om en hållbarhet för miljön och jordens resurser, men också för samhället och dess invånare. 
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Klimat 
Strömstads kommun har insett att problemet med en ökande växthuseffekt må vara globalt men att lösningarna i 

stor utsträckning är lokala. Strömstad har valt att inte sitta stilla i väntan på att världspolitiker skall lösa problemet, 

utan har istället beslutat sig för att gå före och visa vägen. Utsläppen av växthusgaser i kommunen har minimerats 

till följd av en samhällsplanering som tar hänsyn till miljön och till nuvarande och kommande generationer. 

Genom åtgärder för att uppmuntra människor att använda cykel eller att gå istället för att ta bilen, samt genom att se 

till att alla kommunens fordon är klimatneutrala, har utsläppen av koldioxid från trafiken minskats. Kollektivtrafik väljs 

av allt fler, såväl för resor inom tätorten, som inom kommunen och för pendling till arbete på längre håll. Det är 

enkelt och snabbt att använda tåget både norrut, österut och söderut - Bohusbanan är äntligen upprustad och en 

anslutning till norska jernbanan har kommit till stånd. 

Maten som lagas i kommunen har en kraftigt minskad klimatbelastning. Klimatriktig mat lagas i såväl skolkök som 

inom omsorgen. Denna mat har en ökad mängd närodlat samt en minskad mängd klimatbelastande råvaror. 

Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler har som policy att vid alla nybyggen och renoveringar se till att göra alla 

byggnader så energieffektiva som möjligt. Solpaneler och solfångare finns på taket på alla kommunala byggnader 

som har förutsättningar för det. Uppvärmning med fossila bränslen har helt fasats ut och ersatts av miljövänliga 

alternativ. 

Tjänsteresor bland kommunens anställda sker i ökad utsträckning med tåg och åtgärder har tagits för att minska 

mängden tjänsteresor, bland annat genom att använda sig av modern kommunikationsteknik som till exempel 

videokonferenser och webbseminarier. 

 
För att komma dit vill vi under perioden 2014-2018: 
 

 Skapa bättre cykelvägar genom centrum samt öka framkomligheten för gående 

 Förbättra och utöka närtrafiken samt inrätta ett större och tätare utbud av flexibel linjetrafik 

 Bli överens med berörda om en upprustning av Bohusbanan för snabbare och tätare trafik 

 Utarbeta en kostpolicy där stor hänsyn tas till matens klimatpåverkan och med ett tydligt mål på 50% 
ekologisk mat i de offentliga köken 

 Skärpa de kommunala bolagens policier för energieffektivisering och energianvändning 

 Installera solpaneler och solfångare på fler kommunala byggnader 

 Anpassa kommunens IT-utrustning till distansmöten samt skapa förutsättningar för de anställda att 
använda sig av tekniken 
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Samhällsplanering 
Strömstad har blivit en lugn och trivsam stad, där cyklande och gående prioriteras framför bilåkande. Detta har 

minimerat kommunens klimatbelastning samt skapat en trevligare atmosfär med mindre buller och avgaser samt 

friare ytor för invånarna att röra sig på. Torget är helt befriat från biltrafik och är en naturlig samlingsplats där man 

kan vistas för att njuta av stadens vackra läge vid vattnet eller för att umgås. Den trivsammare miljön i centrum gör 

att den lokala affärs- och restaurangverksamheten blomstrar. Satsningar på bostadsnära handel prioriteras framför 

ytterligare externa köpcentra. 

Skeppsbroplatsen har blivit som en naturlig utökning av stadskärnan och binder samman nuvarande centrum med 

SPA-hotellet och Nötholmsområdet. Platsen kantas av en strandpromenad som löper runt Röudden för att sedan 

övergå i en bro över Bojarkilen. På platsen finns öppna ytor samt restauranger och caféer. I Canningområdet har det 

byggts bostadsrätter och hyresrätter i varierande storlekar för att så många av stadens invånare som möjligt skall 

kunna njuta av ett modernt och stadsnära boende. 

Vid planeringen av nya bostadsområden har plats avsatts för gröna ytor, samt för områden för rekreation och 

samvaro för de boende. Det finns ökad möjlighet till stadsnära odling och också till vertikal odling upp efter 

husfasaderna. Stor hänsyn har också tagits till barns förutsättningar för att bo, leka och utvecklas i de nya 

områdena. 

Skee har vuxit och fått ett eget lokalt centrum igen, dit de boende kan gå för att göra sina matinköp. Ett lokaltåg 

mellan Skee och Strömstad, med stopp vid Drivnäs, har gjort det enklare att resa kollektivt. 

 
För att komma dit vill vi under perioden 2014-2018: 

 

 Stänga av stadskärnan för biltrafik, åtminstone under sommartid 

 Skapa en säker cykelväg genom stadskärnan 

 Bygga cykelvägar till Hällestrand och Båleröd, samt utarbeta en plan för utbyggnad till Saltö och Rossö 

 Ta vara på Skeppsbroplatsens unika läge och göra den till en trivsam plats för alla invånare och besökare 

 Göra Canningområdet till ett bostadsområde för alla 

 Att större hänsyn tas vid planering av nya bostadsområden till de boendes möjligheter till rekreation samt 
till barns utveckling 

 Förbättra förutsättningarna för stadsnära odling 
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Energi 
I den omställning som har skett i världen för att bli kvitt fossilbränsleberoendet och den ohållbara kärnkraften har 

omställningen till förnybara energikällor varit nyckeln. Det är inte först och främst de tekniska kliven som har varit det 

avgörande, utan politikers och samhällens vilja att satsa på dessa långsiktigt hållbara energislag. 

I Strömstad har detta skett bland annat genom ambitiösa satsningar på vindkraft. Vindkraftverk har upprättats på alla 

platser i kommunen som lämpar sig för detta ändamål, det vill säga platser där verk har kunnat upprättas utan att de 

stör boende, friluftsliv eller djurliv. Denna stora satsning på vindkraft har gjort kommunen självförsörjande på el, och 

vi kan till och med exportera vår hållbart producerade el till andra kommuner. 

 

En ytterligare anledning till att Strömstad har kunnat bli en nettoexportör av el är att en allt större del av energin 

produceras på hustaken, i form av solpaneler och solfångare. Åtgärder har tagits för att dels förse kommunens 

byggnader med solpaneler och solfångare, men också för att underlätta för privata hushåll att producera sin egen 

energi på detta sätt. Övergången till denna form av elproduktion har gett invånarna mer makt över sin egen el och 

också gjort dem mindre beroende av de stora energiföretagen. 

 

Strömstad har lärt sig att tillvarata den stora mängd energi som tidigare kastades bort via matavfallet. System har 

upprättats för att samla in matavfall från hushåll, mataffärer, restauranger och från kommunens storkök, för 

produktion av biogas. För att denna energi på bästa sätt skall komma kommunens invånare till godo samt för att 

minska behovet av transporter har en samrötningsanläggning för biogasproduktion byggts i samarbete med 

närliggande kommuner. I anslutning till denna anläggning har även en uppgraderingsanläggning byggts för att 

förädla den producerade biogasen så att den kan användas som fordonsbränsle. 

 
För att nå dit vill vi under perioden 2014-2018: 

 

 Anta en ny vindkraftsplan, med fler områden utpekade som lämpliga för vindkraftsbygge 

 Utökad rådgivning för privathushåll och företag som vill producera egen el  

 Göra det möjligt för hushåll samt för kommunala kök att ta till vara matavfall för produktion av biogas 

 Undersöka möjligheterna att bygga en biogasanläggning i samarbete med närliggande kommuner 
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Arbete och ekonomi 
Strömstad kommun har satsat på ett breddat näringsliv. Strömstad har tagit till vara på sin historia som kur- och 

semesterort. Besökare kommer till staden från olika delar av världen för att uppleva den havsnära och avslappnande 

miljön. Stadskärnan är levande med ett varierat utbud av butiker i centrum, och här finns en stor bredd av 

restauranger och caféer, där både invånare och besökare kan finna ro och umgås i en trivsam atmosfär. Satsningar 

har också gjorts på upplevelsebaserad turism, vilket gjort att hela kommunens rikedom och utbud av 

naturupplevelser har tagits till vara. 

 

Gränshandeln finns med som en del av stadens ekonomi, och tack vare den har vi en låg arbetslöshet. Men 

kommunen har också sett till att ha flera ben att stå på. Gränshandeln är flyktig och känslig för variatoner i 

valutakurser samt politiska beslut om tullar och beskattningar på båda sidorna av gränsen. 

Kommunen har som en del i ansträngningarna för att bredda näringslivet satsat på att få flertalet innovations- och 

tillverkningsföretag att etablera sig i Strömstad. Speciella satsningar görs för att locka hit företag som forskar och 

producerar inom området miljöteknik. 

 

Jordbruksmarken i kommunen odlas ekologiskt och det har lett till fler sysselsatta inom jordbruket. 

 
För att nå dit vill vi under perioden 2014-2018: 

 

 Värna om Strömstads profil som semester- och rekreationsort, bland annat vid planeringen av 
Canningområdet 

 Kommunens turist- och näringslivstjänstemän hjälper till att marknadsföra de företag som satsar på 
upplevelsebaserad turism och ekoturism 

 Utöka andelen närodlade ekologiska livsmedel i den kommunala upphandlingen 

 Reservera kommunal mark för företag som forskar och producerar inom området miljöteknik 
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Kultur och fritid 
Strömstad är en attraktiv kommun att bo i, med nöjda och friska medborgare, inte minst tack vare de satsningar som 

gjorts inom kultur- och fritidsområdet. Kommunen vårdar sina friluftsområden. Vår fritid berikas i samverkan med 

livskraftiga föreningar och studieförbund. Satsningen på besöksnäringen står i samklang med Strömstadsbornas 

kultur- och fritidsbehov. 

Strömstad har ett varierat kulturutbud som inkluderar stöd till fria grupper och föreningar med bidrag och genom att 

scenerna på gymnasiet och Skagerack har ställts till deras förfogande.  

Konsthallen Lokstallet har fått ökade anslag och ändamålsenliga toalett- och köksutrymmen, och det har lett till att 

antalet utställningar och aktiviteter i lokalen utökats. 

Föreningsliv i alla former ger deltagarna en demokratisk fostran och ett samhällsengagemang som kommunen 

tycker det är viktigt att främja. Kommunen har satt upp fler offentliga anslagstavlor där föreningar och enskilda kan 

informera om olika arrangemang.  

En aktivitetshall har byggts för att förse kommunens idrottsföreningar med lokaler, för att alla, unga som gamla, skall 

kunna ha glädje av idrott på sin fritid. Utöver denna aktivitetshall har det också byggts ett slags “kulturcentrum”, för 

att även de som har t.ex musik, teater och dans som fritidsintresse att kunna utöva detta i en ändamålsenligt 

utformad miljö. Detta kulturcentrum har blivit en naturlig samlingsplats för invånare i alla åldrar som vill ägna sig åt 

kulturaktiviteter, på alla tänkbara nivåer. 

Ungdomars egna initiativ för en meningsfull fritid stöttas aktivt. Fritidsgårdar finns för alla ungdomar 10-19 år. 

Fritidsgårdarna arbetar aktivt för att motverka rasism och för att främja demokrati och jämnställdhet. 

Studieförbunden stöttas i sitt arbete med fortbildning och kultur. Den kommunala kulturskolan frodas och satsningen 

på estetisk utbildning på gymnasiet berikar kulturutbudet. 

Kultur- och fritidsutbudet är lika tillgängligt för alla, oavsett kön, kulturell bakgrund, storlek på plånboken eller 

eventuella funktionshinder. 

 
För att nå dit vill vi under perioden 2014-2018: 

 

 Utöka stödet till barns och ungdomars fritidsverksamhet. 

 Åter öppna en kommunal fritidsverksamhet i Skee 

 Utöka stödet till fria kulturutövare med bland annat billiga lokaler 

 Bygga en aktivitetshall för att tillgodose idrottsföreningarnas lokalbehov 

 Skapa ett “kulturcentrum” med replokaler samt teater- och danssalar 

 Sätta upp fler anslagstavlor som sköts av kommunen 
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Miljö och naturvård 
Strömstad är en ekologiskt hållbar kommun. Ansvaret för miljön präglar alla beslut i kommunen och finns med redan 

på planeringsstadiet. Alla boende och besökare har möjlighet att komma ut i en artrik natur utan långa resor. 

Sammanhängande områden runt staden har bevarats från större bebyggelse, miljöstörande och hälsovådlig 

verksamhet. Naturvården har fått högre status och en större del av anslagen. För att värna den biologiska 

mångfalden har ytterligare värdefulla natur- och parkområden i kommunen bevarats och utvecklats. Kommunens 

egen skogsmark brukas med hyggesfritt skogsbruk. Inom staden har gröna ytor bevarats och utvecklats. Kommunen 

slår vakt om strandskyddet. 

 
För att nå dit vill vi under perioden 2014-2018: 

 

 Inrätta kommunala naturreservat för bergsområdet mellan Capri och Källviken 

 Skydda kvarvarande gröna ytor inom stadskärnan från exploatering 

 Ta fram en grön skogsbruksplan som syftar till ett hyggesfritt skogsbruk 
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Demokrati 
Viktiga beslut som fattas i kommunen har en så bred förankring som möjligt hos invånarna. Demokrati är mer än att 

bara lägga en röst i en valurna vart fjärde år. Demokrati är att aktivt vara med och påverka, omvandla och utveckla 

det samhälle man lever. I vilken utsträckning man väljer att vara delaktig i samhällsutvecklingen är dock upp till var 

och en, och därför måste de politiska beslutsprocesserna utarbetas på ett sätt så att alla medborgare får vara med 

och utveckla sin kommun efter egen lust och möjlighet. 

 

Makten i Strömstads kommun har decentraliserats. De styrande organen i stadshuset har den verkställande makten, 

men olika verktyg, som samrådsmöten, webbaserade diskussionsforum och folkomröstningar, utnyttjas i en hög 

grad för att processen som leder fram till beslutet skall komma så nära folket som möjligt. Vid beredningen av 

politiska beslut är så många berörda som möjligt delaktiga. 

 

Ett ungdomsråd har inrättats för att göra de ungas röst hörd i samhället. Ungdomsrådet är inte bundet till några 

politiska partier, utan fungerar som en representation för Strömstads ungdomar i allmänhet. Inför flera beslut, framför 

allt de som direkt berör ungdomar, för politikerna nära diskussioner med ungdomsrådet. Barn och unga påverkas av 

politiken direkt i sin vardag och i framtiden, när de skall få ta konsekvenserna av de beslut som fattas idag. Därför 

har Strömstads kommun lagt stor vikt vid att göra ungdomarnas röst hörd. 

 

På varje skola finns det dessutom ett väl fungerande elevråd, som ger eleverna en reell möjlighet att vara med och 

forma den miljö och verksamhet som de är en del av. Om eleverna på allvar känner att de kan vara med och 

påverka sin skola har de också en mer positiv inställning till skolsituationen, då delaktighet föder engagemang vilket i 

sin tur föder lust och glädje. Elevrådet ger våra barn och unga en god bild av hur det är att vara med och påverka 

och forma sin egen och vår gemensamma situation. Detta kommer att utgöra en god grund när denna generation 

växer upp och skall vara med och forma samhället i större skala. 

 
För att nå dit vill vi under perioden 2014-2018: 

 

 Inrätta ett ungdomsråd 

 Genomföra åtminstone en kommunal folkomröstning 

 Se till att politiska beslut förankras så brett som möjligt hos alla som berörs av beslutet 

 Stärka elevrådens inflytande 

 



12 

 

Barn och unga 
I planeringen för barn och ungdomar i Strömstads kommun tas hela människan i beaktande. Ett barn är mer än ett 

papper i en lärares dokumentationspärm. Barn måste få lov att vara barn, på samma sätt som lärare måste få vara 

lärare. Detta har vi förstått i Strömstad och fokuserar därför på att göra alla delar av barn och ungas liv så 

meningsfullt och innehållsrikt som möjligt. Skolgången består av mer än själva lärandet. Minst lika viktigt är att miljön 

barnen vistas i är trivsam, att de har kamrater som ger en trygghet och att de vuxna de möter är goda förebilder. 

Antalet vuxna i skolan har utökats. Det gäller tjänster som speciallärare/specialpedagoger, men också till exempel 

skolkuratorer och skolvärds-/vaktmästartjänster. Även andra tjänster har inrättats som till exempel 

klassmorfar/mormor, för att öka antalet förebilder som de unga omges av. En ökad personaltäthet och minskade 

barngrupper, samt en satsning på ett tvåpedagogsystem, har varit de viktigaste prioriteringarna i skapandet av en 

förskole- och skolmiljö i Strömstad som ger barn de bästa möjliga förutsättningarna för att utvecklas. Även 

arbetsmiljön för skolans personal har förbättrats avsevärt. 

Skolgårdar har byggts för att stimulera barns lek och rörelse, men utöver funktionalitet tas också en stor hänsyn till 

det estetiska värdet och människors behov av att få vara nära naturen.  

En ny högstadieskola har byggts i anslutning till gymnasiet. Strömstiernaskolans lokaler har rivits och på platsen har 

det byggts bostäder, som ett led i att lösa bostadsbristen i kommunen. Den nya högstadieskolans läge vid gymnasiet 

har lett till en ökad samverkan mellan högstadium och gymnasium och en ökad kontakt och samhörighet mellan 

eleverna på de båda skolorna. 

I Strömstad kommun har vi följt efter många andra kommuner i landet och insett att de bestämda tiderna 8-11 på 

förskolan för barn till arbetssökande, föräldralediga och sjukskrivna är orimliga. De korta och tidiga dagarna utsätter 

många barn för stressiga morgnar, för lång tid mellan måltiderna, och kan vara för kort tid för att komma igång 

ordentligt med leken. De garanterade 15 avgiftsfria timmarna på förskolan för barn över 3 år får nu fritt disponeras så 

som föräldrarna själva anser passar den aktuella livssituationen. 

 
För att nå dit vill vi under perioden 2014-2018: 

 

 Öka personaltätheten i förskolan och skolan 

 Höja lärarlönerna samt minska administrationen för den pedagogiska personalen 

 Minska storleken på barngrupperna i förskolan 

 Att de 15 avgiftsfria timmarna/vecka på förskolan för barn över 3 år får disponeras fritt 
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Utbildning 
Lärandet är en livslång process, därför har Strömstad valt att göra utbildningen så tillgänglig som möjligt för alla 

oavsett ålder. Vuxenutbildningen i kommunen har fått ökade resurser för att kunna erbjuda ett större utbud av kurser 

och program. Den kommunala vuxenutbildningen erbjuder ett brett urval för de som vill läsa in eller komplettera sin 

gymnasieutbildning. Möjligheterna att kunna studera på högskolenivå har också förbättrats kraftigt, genom ett ökat 

samarbete mellan den kommunala vuxenutbildningen och högskolorna i till exempel Halden, Karlstad och Göteborg. 

Världen växer och Strömstad anpassar sig till ett modernt globalt samhälle. Ett exempel på detta är att inte bara 

traditionella europeiska språk lärs ut i skolan. Från och med årskurs 6 erbjuds även kinesiska, arabiska och ryska 

som språkval. Att lära sig språk är att lära sig kultur och att lära sig om andra länder och traditioner är att motverka 

främlingsfientlighet och förebygga konflikter. Kinesiska är världens i särklass största språk och blir allt viktigare för 

oss i väst, inte minst i affärskontakter. Arabiska är det tredje vanligaste språket i Sverige och så gott som alla barn 

kommer i kontakt med någon som talar arabiska som modersmål. För att överbrygga rädslor och fördomar finns 

därför arabiska som språkval i skolorna. 

 

Som ett resultat av att Strömstad satsat på ett breddat näringsliv, har också utbildningsnivån i kommunen höjts. 

 
För att nå dit vill vi under perioden 2014-2018: 

 

 Att den kommunala vuxenutbildningen erbjuder fler kurser och program 

 Att vuxenutbildningen utökar sitt samarbete med kringliggande högskolor och universitet 

 Införa kinesiska, arabiska och ryska som språkval från och med årskurs 6 
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Mat 
Gamla tiders massproducerande storkök är utdöda. Maten tillagas inte längre många timmar innan den skall ätas 

och fraktas inte flera kilometer från tillagningsplats till bespisningssal. Istället har varje skola, förskola och 

ålderdomshem ett eget kök med välutbildad och yrkesstolt personal – som inte bara serverar barnen en bra och 

näringsriktig kost lagad ifrån grunden, utan som ständigt försöker utmana både sig själva och sina restauranggäster 

när det gäller variation i smak, råvaror och kulinarisk tradition. På detta sätt kommer elever och boende närmare 

tillagningen av den mat de skall äta. På äldreboendena kan de som skall äta maten också vara med och tillaga den.  

 

Alla råvaror är så långt som det är möjligt ekologiska och närproducerade. Inköp av råvaror sker efter säsong. Det 

bidrar till att hålla nere priser och minska transporter – och till att sporra kockarna att tänka kreativt, för att anpassa 

matlistan efter de tillgängliga råvarorna. Fokusen på närodlat har också en gynnsam verkan på det lokala och 

regionala lantbruket. 

 
För att komma dit vill vi under perioden 2014-2018: 

 

 Utreda en flytt av tillagningsplatserna till skolorna, förskolorna och äldreboendena där maten skall ätas 

 Höja statusen hos kockarna genom en högre lön 

 Satsa på vidareutbildning och inspirationstillfällen för all matsalspersonal 

 Utarbeta en kostpolicy där stor hänsyn tas till matens klimatpåverkan och med ett tydligt mål på 50% 
ekologisk mat i de offentliga köken 
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Integration 
Strömstad är en förebild när det gäller att välkomna nyanlända. Människor som tvingats på flykt från krig, katastrofer, 

förföljelse och tortyr tas emot med självklarhet och öppenhet. De ges allt tänkbart stöd de kan behöva för att finna ro 

och trygghet i sin nya miljö. Stor respekt tas till vad dessa människor har varit med om i sina hemländer och som de 

kan ha att bearbeta. Ofta rör det sig om upplevelser och minnen som många som växt upp i ett tryggt och 

demokratiskt samhälle kan ha svårt att förstå. 

Strömstad har ett väl fungerande boende för ensamkommande flyktingbarn, både ett tillfälligt boende och ett för de 

som fått permanent uppehållstillstånd. Personalen på boendena är engagerad och driftig. Antalet platser på båda 

boendena har utökats för att Strömstad på bästa sätt skall kunna vara till hjälp för människor på flykt. 

Satsningar har gjorts för att förbättra SFI-undervisningen för att kunna ge nya svenskar de bästa möjliga 

förutsättningarna för att kunna leva, bo, arbeta och utvecklas i landet. SFI-undervisningen syftar i första hand till att 

lära de nyanlända det svenska språket, men fokus har också lagts på att ge de studerande en möjlighet att vara en 

del av samhället. SFI-undervisningen är inte enbart förlagd till stela skollokaler, utan sker i ökad utsträckning där det 

svenska språket både lärs och används bäst, nämligen i samhället. 

Många nya mötesplatser har skapats för att de som kommit till landet på bästa sätt skall lära känna människorna, 

kulturen och språket, samt för att de som länge varit medborgare i Sverige skall få möta människor från andra 

kulturer och lära av dem. Samarbete mellan kommun och föreningar har lagt grunden till många av dessa 

mötesplatser, bland annat genom att de ensamkommande flyktingbarnen får ökad möjlighet att delta i idrotts- och 

kulturaktiviteter. 

Stora ansträngningar har gjorts från kommunen och från föreningslivet för att motverka rasism och diskriminering på 

alla plan och i alla former. Samhället sänder ut signaler till invånare i alla åldrar att rasism aldrig någonsin är 

acceptabelt. För att kunna lära barn att ha en öppen attityd är det viktigt att de vuxna som arbetar med barnen är 

goda förebilder. Det har satsats mycket på att ge personal på skolor, förskolor, fritidsgårdar och andra platser där 

personalen kommer i kontakt med unga, utbildning i rasism- och diskrimineringsförebyggande arbete och öppet 

förhållningssätt gentemot sina medmänniskor. 

Kort sagt har Strömstad blivit en förebild vad gäller att utveckla det globala samhället och att rasera alla murar av 

rädsla, osäkerhet och fördomar som sätter upp gränser mellan människor. 

 

För att komma dit vill vi under perioden 2014-2018: 

 

 Ge utökat stöd till föreningslivet för att kunna genomföra integrationsprojekt 

 Satsa på kompetensutveckling för personalen på våra flyktingboenden 

 Utbilda kommunens personal i rasismförebyggande tänkande och arbetssätt 
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Folkhälsa 
Strömstad kommun har insett att hälsa inte enbart handlar om att bota redan uppkomna ohälsotillstånd utan att det 

är minst lika viktigt med förebyggande åtgärder för att förhindra att ohälsa uppstår. Genom att satsa mer på att 

förebygga sjukdomar har den totala kostnaden för att hålla befolkningen frisk sjunkit. Exempel på hur man i 

Strömstad kommun satsat på förebyggande hälsovård är att möjligheterna för alla att motionera på sina egna villkor, 

oavsett ålder, kön eller sociala förhållanden, har förbättrats. Den subventionerade friskvården för kommunens 

anställda har utökats så att den omfattar fler friskvårdsalternativ. 

Folkhälsorådet har utvecklats för att kunna arbeta aktivt för att stödja och själv initiera folkhälsoinsatser. 

Den psykiska hälsan bland kommunens invånare har förbättrats. Framför allt har satsningar gjorts på att förebygga 

ungas psykiska ohälsa, bland annat genom att utöka tillgången till skolkuratorer och skolpsykologer. Strömstad 

kommun har också tagit krafttag för att bryta den tabu som funnits kring psykisk ohälsa. Det har blivit mer accepterat 

att prata om sin psykiska ohälsa och att också söka hjälp för den. 

En av de viktigaste faktorerna för människors hälsa och välbefinnande är upplevelsen av en meningsfull vardag. 

Många åtgärder har gjorts i kommunen för att åstadkomma detta, som till exempel ökat personalinflytande på 

kommunens arbetsplatser, ökade möjligheter till föreningsengagemang, till exempel inom kultur och idrott, samt en 

förskönad och mer rogivande stadsmiljö med fler gröna ytor och platser för rekreation, till exempel på 

Skeppsbroplatsen. 

Även jämställdhet är viktigt för folkhälsan. Jämlika villkor mellan könen syftar inte enbart till att förbättra kvinnors 

situation och förbättra deras hälsa, utan det handlar lika mycket om männens välbefinnande. Strömstads kommun 

har blivit en av de mest jämställda i landet, bland annat genom att ta ett jämställdhetsperspektiv i beaktande i sin roll 

som arbetsgivare. För att ge unga en sund syn på manligt och kvinnligt, och på sex och samlevnad, har 

ungdomsmottagningen utvecklats, bland annat genom förbättrade lokaler, men också för att kunna möta 

ungdomarna mer aktivt ute i skolorna. 

 
För att komma dit vill vi under perioden 2014-2018: 

 

 Bygga en anläggning för utomhusträning 

 Anställa fler skolkuratorer/skolpsykologer 

 Utöka alternativen för kommunens subventionerade friskvård 

 



17 

 

Omsorg 
Socialtjänsten i Strömstad kommun har fått utökade resurser. Stort fokus läggs på att hjälpa människor som riskerar 

att hamna i missbruk innan det är för sent. Ett extra fokus ligger också på barn och unga som befinner sig i 

problematiska miljöer, t.ex i ett hem där missbruk av alkohol eller droger förekommer eller där en förälder har 

psykisk ohälsa. En förälder skall så långt som möjligt ha rätt till vårdnaden av sina barn, men stora åtgärder har 

vidtagits för att stärka skyddsnätet kring dessa barn, i form av t.ex samtalsgrupper och ökad möjlighet till 

kontaktperson/kontaktfamilj. De vuxna som finns kring barnen och som själva har problem ges den hjälp de behöver 

för att komma ur sitt skadliga beteende. Möjligheten till flexibla lösningar utifrån en familjs eller individs unika behov 

har utökats.  

Kvinno- och mansjourerna i kommunen har fått ökat stöd. 

Livskvaliteten för kommunens äldre har höjts. Bra och trivsamma samlingslokaler finns, både på äldreboendena och 

på andra platser i kommunen, där man kan träffas och umgås på ett avslappnat sätt. Där finns både schemalagda 

aktiviteter som musik och dans, frågelekar och gemensam matlagning samt utrymme för att umgås utifrån egen lust 

och intresse. En viktig faktor för livskvaliteten är möjligheten att själv bestämma över sin vardag. De boende på 

kommunens äldreboenden får till exempel själva bestämma över vilka tider de vill stiga upp samt gå till sängs. 

Det dagliga livet för människor med funktionsnedsättningar, fysiska eller psykiska, har underlättats och berikats. Alla 

kommunens lokaler har en bra handikappanpassning. De dagliga verksamheterna för människor med psykisk 

funktionsnedsättning har utvecklats för att på allvar ge brukarna en meningsfull och stimulerande vardag. De dagliga 

verksamheterna är inte en sorts förvaring, utan en plats dit man går med glädje och där brukarnas egna behov och 

önskemål styr verksamheternas utformning. Personalen i dessa verksamheter är välutbildade och har ett brinnande 

engagemang för sitt arbete. 

Som en del i att både slå vakt om mångfalden och att uppmuntra medborgarengagemang stöttas frivilliga initiativ 

inom omsorgen aktivt. Föreningar eller enskilda som arbetar för att förstärka omsorgen i Strömstad får utvecklings-

bidrag ifrån kommunen. 

Lokalerna på Strömstad sjukhus som tidigare utgjorde Avdelning 2 har nu tagits i bruk för att tillgodose kommunens 

behov av platser för eftervård och rehabilitering. 

 
För att komma dit vill vi under perioden 2014-2018: 

 

 Öka resurserna till socialtjänsten för förebyggande verksamhet 

 Sätta upp tydliga riktlinjer för socialtjänsten vad gäller uppföljning av anmälningar 

 Börja ge utvecklingsbidrag till frivilliginitiativ inom omsorgen 

 Inrätta fler och bättre samlingslokaler för kommunens äldre invånare 

 Använda lokalerna som tidigare var Avdelning 2 till eftervård och rehabilitering 
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