
Yttrande till Översiktsplanen 
Vänsterpartiet Trollhättan 
 
Vi vill inleda med att säga att stora delar av översiktsplanen har goda 
ambitioner. Vi tackar Hållbart samhälle för ett gott arbete. Här följer 
Vänsterpartiet i Trollhättans yttrande. 
 
Hållbar stadsutveckling 
Vi vill se ett socialt och ekologisk hållbart Trollhättan. Människor skall kunna 
försörja sig och skapa goda liv. För att detta skall bli möjligt krävs en rättvis 
och jämlik fördelning samt en social bostadspolitik. Vi vill därför att staden: 

• Vid större nybebyggelse eller upprustning utökar samråd och dialog till 
att omfatta flera frågor samtidigt så som mobilitet, energi, utformning, 
arbetsliv och social hållbarhet. 

• Tar fram en social investeringspolitik 
• Inrättar en kommunal bostadsförmedling 
• Aktivt arbetar för att få bort oseriösa hyresvärdar 
• Inför hyresstopp i allmännyttan för att hindra den dubbla beskattningen 

av hyresgästerna 
 
Förtätning 
Vi ser gärna en förtätning av staden om det går att se till att det blir bra. Bra 
förtätningsprocesser måste ses som ett delat ägande mellan byggaktörer, 
samhället, allmänheten och de närboende. Därför måste vi politiker ställa krav 
på processen. Förtätningen skall leda till: 

• Att platsen blir bättre av ny bebyggelse 
• Att social och ekologisk hållbarhet i staden stärks 
• Att närmiljön kring bebyggelsen förbättras 
• Att ”Döda” ytor samt gammal industrimark skall först och främst tas i 

anspråk, parkmark och grönområden skall bevaras i största möjliga mån 
 
Vi kan utifrån detta tänka oss att bygga bostäder på Stridsbergsområdet. 
 
Blanda boendeformer 
Vi är övertygade om att ett ensidigt fokus på en viss typ av exklusiva 
boendeformer (t ex bostadsrätter) med största sannolikhet kommer leda till en 
bortträngning av de ekonomiskt svagare grupperna från stadens centrala delar. 
Vi anser att förslaget att blanda boendeformer är ett strålande sätt att stoppa 
denna segregation. Vi ser därför gärna: 

• Att kommunen när tillfälle ges köper på sig mark i stadens centrala delar 
samt undvika att sälja befintlig mark 

• Att vid markanvisning låta de som bygger hyresrätter få lägre arrende 
samt om möjligt bygga med hyrestak 

 
En stad för alla 
För oss i Vänsterpartiet är det en politisk fråga om vem som har tillgång till 



staden. Vi ser att det finns goda möjligheter för Trollhättan att skapa en stad 
där människor faktiskt vill vara och bo. Vi förslår därför: 

• Vidareutveckla de platser och torg som idag är viktiga mötesplatser för 
invånarna istället för utbyggnad av Överby Västra 

• Satsa speciellt på stadskärnan och torget t ex genom uppförandet av en 
flexibel handelsplats med saluhallskänsla 

• Bevara Folkets park och anpassa till evenemangspark samt bygg en 
offentlig utflyktslekplats likt den som finns i Slottsskogen i Göteborg 
(Plikta) 

• Satsa på spontanidrott samt utegym 
• Stadsplaneringen skall redovisa en konsekvensbeskrivning ur ett 

jämställdhetsperspektiv speciellt när det gäller trygghet 
 
Befolkning 
En stad är inte ett bolag. Det är en gemenskap. Kommunen kan mycket väl 
växa långsamt och behöver inte ge sig in i riskfyllda och spekulativa projekt. 
En fungerande skola, omsorg och ett bra fritidsliv är minst lika attraktivt som 
egen brygga, golfbana mitt i byn och bostadsrätter med egen tvättmaskin och 
inglasad balkong. Ingen blir bättre i skolan av en ny bro över kanalen. 

• Vi anser därför att målet 70 000 invånare år 2030 skall överges 
• Tona ner ytligt varumärkesbyggande och konkurrens med andra 

kommuner – satsa istället på bättre relationer och samarbete med 
närliggande kommuner 

 
Landsbygd 
Vänsterpartiet är för att hela landet skall leva. Landsbygden har många 
tillgångar, inte bara natur, utan även kultur och sociala gemenskaper. 
Sanningen är dock den att vi sett en marginell ökning av befolkningen på 
landsbygden de senaste 10 åren. Vi anser att det är oärligt att locka med 
storslagna planer i dessa delar av kommunen t ex pendelstoppet i Upphärad. 
Vi anser att staden istället skall: 

• Ha en samordnad bostadspolitisk strategi för landsbygd och mindre 
orter 

• Arbeta för en fungerande kollektivtrafik på landsbygden, detta är viktigt 
för alla, men speciellt för den yngsta och den äldsta 
landsbygdsbefolkningen, och för att utveckla besöksnäringen 

• Uppvärdera fjäll-, fiske- och landsbygdsturism så att denna ses som en 
viktig näring ur ett regionalpolitiskt perspektiv och därmed får en större 
del av de framtida infrastruktursatsningarna 

• Värna allemansrätten 
	  


