
Följande punkter ska MP Strömstad arbeta för under perioden 2022-2026:

Klimatet

● Bygga fler laddstolpar vid hyreshus som ägs av Strömstadsbyggen. Hyresgäster
ska kunna ladda sina elbilar hemma om de bor i en hyreslägenhet.

● Driva på utvecklingen av bättre kollektivtrafik regionalt och lokalt.

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

● Installera solpaneler på fler kommunala byggnader.

● Utreda möjligheterna till egen energiproduktion på platser som Grandalen och
Triangeln.

● Möjliggöra för fler att installera solpaneler på sitt eget hustak genom att utreda
möjligheten att ändra detaljplaner som idag inte tillåter solpaneler.

● Tillse att koldioxidbudgeten leder till minskade utsläpp.

● Möjliggöra för fler utanför centrum att åka kollektivt genom att i samråd med
lokalsamhället hitta så bra kollektivtrafiklösningar som möjligt utefter de vid
varje tidpunkt största behoven.

● Utreda möjligheterna till laddstationer för fritidsbåtar i våra hamnar.

Ett bredare näringsliv

● Ta fram en tydlig och långsiktig näringslivsstrategi med bred politisk förankring i
syfte att skapa ett bredare näringsliv, en större variation av företag och branscher.

● Utveckla samarbetet över gränsen för näringsliv, kultur, idrott, utbildning m.m..

● Arbeta målmedvetet och långsiktigt för att stärka bilden av Strömstad i Sverige.

● Verka för att få ny industri till Bastekärr och företagsetableringar i hela
kommunen.

● Förbättra pendlingsmöjligheterna till och från Strömstad, samt underlätta för fler
att jobba på distans.

● Fortsätta satsningen på gymnasiet, vuxenutbildningen och fler alternativ för
högskoleutbildning på hemmaplan.



Samhällsplanering

● Skapa mer plats åt gående och cyklister i stadskärnan.

● Påbörja arbetet med belysta cykelvägar till Hällestrand, Båleröd och Skee förskola.

● Ta vara på Skeppsbroplatsens unika läge genom att skapa en bredare
strandpromenad längs med kajen.

● Förbättra förutsättningarna för stadsnära odling

● Skapa en heltäckande cykelplan för hela kommunen.

● Fortsätta planeringen för en bro över Bojarkilen.

● Arbeta vidare tillsammans med Kosterborna för att möjliggöra för fler
barnfamiljer att bosätta sig på öarna.

● Aktivt arbeta för fler småhustomter i Skee.

● Återuppta den långsiktiga bostadsplaneringen i syfte att skapa en planreserv
som möjliggör utbyggnad av olika upplåtelseformer.

● Se till att det finns en långsiktig plan för det framtida behovet av grundskolor.

● Utveckla en central badplats i dialog med medborgarna.

● Påbörja revideringen av vindkraftsplanen och utöka den med områden och
åtgärder för att utveckla solenergianläggningar.

Kultur och fritid

● Permanenta den kommunala fritidsverksamhet i Skee.

● Utöka stödet till fria kulturutövare med bland annat billiga lokaler.

● Snygga upp entrén till Bohusleden genom bättre skyltning och utökade
parkeringsmöjligheter.

● Utveckla och se över skötseln av rekreationsområden och vandringsleder i hela
kommunen.

● Inrätta en fritidsbank i samverkan med återbruket.

● Underlätta för barn att prova på idrott, samarbete mellan skola och föreningar

● Att handikappanpassa kommunens egna gym så att alla medborgare kan träna
där



Miljö- och naturvård

● Skydda kvarvarande gröna ytor inom stadskärnan från exploatering.

● Ta fram en grön skogsbruksplan som syftar till ett hyggesfritt skogsbruk.

● Ytterligare öka arealen ängsmark i centrala Strömstad.

● Öka arealen skyddad natur i kommunen.

● Endast tillåta en försiktig exploatering på Mällbyhöjden samt undersöka
möjligheten att skapa ett naturreservat utefter Bohusledens inledning i
Strömstad.

● Införa åtgärder för att minska mängden skräp i våra parker, gator och trottoarer.

● Påbörja arbetet med källsortering av förpackningar i hemmet.

● Förbättra arbetet med källsortering i kommunens skolor.

● Upprustning och utveckling av centrala grönområden och parker.

● Skapa fler kolonilotter.

● Införa återbruk av byggmaterial.

● Minska matsvinn i kommunens kök.

Demokrati

● Se till att politiska beslut förankras så brett som möjligt hos alla som berörs av
besluten.

● Genomföra en folkomröstning om Canningområdets framtid.

● Utveckla digitala omröstningar i syfte att utöka medborgarnas möjligheter till
inflytande.

● Inrätta regelbundna överläggningar med samhällsföreningarna i hela kommunen
samt öka lokalsamhällets inflytande.



Barn och utbildning

● Öka personaltätheten i förskolan och skolan.

● Minska storleken på barngrupperna i förskolan.

● Att de 15 avgiftsfria timmarna/vecka på förskolan för barn över 3 år får disponeras
fritt.

● Utveckla fler lekplatser i kommunen.

● Minska administrationen för lärare.

● Utöka satsningen på kulturskolan.

● Alla skolbarn ska få besöka Naturum på Koster, Tjärnö marinbiologiska,
Blomsholm och Krokstrand.

● Utbildning av skolpersonal om hur man upptäcker sexuella övergrepp.

Integration

● Ge utökat stöd till föreningslivet för att kunna genomföra integrationsprojekt.

● Satsa på kompetensutveckling för personal som arbetar med flyktingar och
nyanlända.

Omsorg

● Påbörja arbetstidsförkortning för personalen inom äldrevården.

● Satsa på vidareutbildning och inspirationstillfällen för all matsalspersonal.

● Erbjuda ljusterapi på våra äldreboenden.

● Införa vinterarbetskläder för hemtjänstpersonalen, personliga assistenter och
boendestödjare.

● Ta fram en strategi för att minska isolering hos äldre.

● Inrätta fler och bättre samlingslokaler för kommunens äldre invånare.

● Stimulera pensionärer att äta mat i skolor och på äldreboenden, bl. a. genom att
möjliggöra för pensionärer att äta lunch i den nya serveringen t i Pilen 5.


