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Socialdemokraterna fick förtroendet av Hammaröborna att leda Hammarö kommun 
framåt efter valet. Under mandatperioden har vi fokuserat på att göra Hammarö 
bättre för alla. Här är ett urval av de saker vi genomfört under mandatperioden:  

 
ü Investerat i ett nytt särskilt boende på Djupängen som står klart 2020 
ü Byggt fler hyresrätter i Lillängshamen och i Skoghalls centrum 
ü Satsat på kollektivtrafiken och investerat i fler moderna hållplatslägen som lett till att 

resandet ökat med 8 procent 2017 
ü Initierat projektet Goda arbetsvillkor som genererat friskare personal och tryggare 

brukare i hemtjänsten 
ü Förbättrat trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter genom att bland annat byggt en 

cykelväg till Mörudden 
ü Startat förskola på obekväm arbetstid 
ü Genomfört ett IT-lyft på kommunens skolor så att alla elever har en egen dator 
ü Skapat fler feriejobb för 16- och 17 åringar 
ü Startat renoveringen av bostadsområdet Lunden  
ü Utvecklat Lillängshamnen till ett mer attraktivt område att vara i 
ü Genomför ett ansiktslyft i Skoghalls centrum med årstidsutsmyckningar och blommor 
ü Investerat i en ny knytpunkt för kollektivtrafiken i Skoghalls centrum som står klar vid 

årsskiftet 2018/2019 
ü Minskat antalet barn i förskolegrupperna 
ü Skapat ordning och reda i finanserna och betalt tillbaka underskottet den förra 

majoriteten lämnade efter sig 2014 
ü Investerat i Skoghallsparken så att en upprustning sker och att loger och toaletter byggs 
ü Skapat en skatepark vid Mörmogård 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Varför Socialdemokraterna? 
 

Socialdemokratin utgår från alla människors lika värde. Vi vill ha ett samhälle där vi ställer upp 
för varandra, där vi hjälps åt, tar ett eget ansvar och där alla får bra möjligheter i livet och en god 
livskvalitet. 
 
Vi strävar efter ökad jämlikhet och större frihet. Livet blir lättare och ger framtidshopp om 
levnadsvillkoren är lika människor emellan. Därför måste all diskriminering bekämpas. Frihet 
kräver jämlikhet, jämställdhet, mångfald och integration i ett tryggt och hållbart samhälle.   
  
Vår politik behövs för att utjämna levnadsvillkoren och motverka marknadskrafterna. Detta gör 
vi bland annat genom att satsa på en stark välfärd med bra vård, skola och omsorg för alla.  
När individen är som mest utsatt ska samhället vara som starkast. Därför tror vi på en generell 
välfärd som är solidariskt finansierad, demokratiskt styrd och rättvist fördelad. Storleken på 
plånboken ska aldrig avgöra tillgången till den offentliga välfärden.  
 
Socialdemokratisk politik i Hammarö kommun innebär att vi använder våra gemensamma 
resurser för att både utjämna levnadsvillkor och för att utveckla Hammarö.  
 
Grundtanken för oss socialdemokrater är att samhället bygger på omtanke, solidaritet och 
mänskliga rättigheter. Ett samhälle där jämställdhet och mångfald har en verklig betydelse för att 
vi ska utvecklas och berika vår tid.  
 

Vi ber om ditt förtroende – rösta på Socialdemokraterna! 
 
 
 

 



 

 

Ett tryggare Hammarö 
 

På Hammarö ska alla kunna känna sig trygga. Hammarö är en av landets tryggaste kommuner, 
och det har vi varit länge. Våldsbrotten är få, och inbrotten lika så. Trygghet i en ny tid med 
investeringar i det gemensamma är det som stärker Hammarö. Vi måste se till att fortsätta rusta 
vårt samhälle så att det kan fungera som det trygghetsnät som det ska vara. Du ska vara trygg 
med att skolan är bra, att äldreomsorgen fungerar och att samhället finns där för dig. Det är vad 
den svenska modellen handlar om.   
 
Vi måste stärka sammanhållningen. Hammarö behöver samlas för att minska klyftorna, bryta 
segregationen och öka jämställdheten. Människorna med olika bakgrund ska mötas i skolan, som 
grannar och arbetskamrater. Alla ska ha en trygg tillgång till välfärd och service. Så kan vi få ett 
Hammarö som håller ihop.  
 
Toleransprojektet är ett projekt vi ska vara stolta över på Hammarö. Projektet som innebär att 
flertalet elever i högstatidet under läsåret diskuterar tolerans, demokrati och mänskliga rättigheter 
och även möter historian av förintelsen på plats i Polen.  
 
Vi Socialdemokrater på Hammarö vill därför: 

- Fortsätta samarbetet med polis, räddningstjänst och vaktbolag 
- Utveckla grannsamverkan på olika områden 
- Förbättra belysningen på gång- och cykelvägar 
- Att trygghetsfaktorn ska vara en viktig del i planeringen av nya områden och byggen 
- HBTQ-certifiera kommunens verksamheter 
- Utveckla ett mellanboende för äldre, ett boende mellan ordinärt- och särskilt boende 
- Bevara och vidareutveckla Toleransprojeketet i skolan 
- Öka den sociala hållbarheten genom ett utökat folkhälsoarbete  
- Att Hammarö fortsättningsvis ska vara en av landets tryggaste kommuner 

 
 

 



 

 

Framtidens Hammarö bygger vi tillsammans!  
 

Hammarö är den kommun som procentuellt ökar mest i Värmland. Bara under 2017 blev vi mer 
än 400 fler Hammaröbor, vilket vi är mycket glada och stolta över. På Hammarö ska man ha ett 
gôtt liv med närhet. Vi kommer därför behöva göra många investeringar framöver på vår ö. Det 
handlar om att renovera skolor, bygga nya skolor, förskolor, äldreboenden och infrastruktur och 
mycket mer. För oss Socialdemokrater på Hammarö handlar det om att investera i kommande 
generationer Hammaröbor, om framtidens Hammarö.  
 
Vi vill ta ett helhetsansvar över kommunens ekonomi, som kommer att bli påverkad av de stora 
investeringar vi kommer att göra. Vi Socialdemokrater vill och kan ta ansvar för ekonomin för en 
budget i balans. På detta sätt tryggar vi välfärden och utvecklar den. Vi sätter välfärden före 
skattesänkningar. För att klara av framtidens utmaningar och investeringsbehov behöver vi 
förstärka våra gemensamma resurser. Därför ser vi ett behov av att genomföra en förändring av 
den kommunala skattesatsen. Våra kommande investeringsbehov inom de närmaste fem åren 
uppskattas av våra tjänstemän vara på 1,2 miljarder kronor. Det förpliktigar att ta ansvar. 
 
Hammarö växer, och det behöver vi göra för att stå rustade inför framtiden. Vi måste därför våga 
bli fler, men under uppsikt och ansvar. Vi vill freda den södra delen av Hammarö, och fokusera 
på att förtäta med blandad bebyggelse.  
 
Alla ska bidra efter förmåga och alla ska få ta del av våra gemensamma resurser. Vi är övertygade 
om att alla Hammaröbor vill växa och förverkliga sina livsdrömmar.  
 
Vi vill skapa möjligheter och öka intresset för att så väl kvinnor och män ska starta och driva 
företag. Vi Socialdemokrater satsar på näringslivet, vi vill ge möjligheter att fler företag startar. I 
dag har vi drygt 800 företag, vårt mål är att under mandatperioden ska Hammarö ha 1000 
företag. Det gör vi genom ett närmare samarbete med Nyföretagarcentrum Hammarö. 
 
Vi Socialdemokrater på Hammarö vill därför: 

- Arbeta för ordning och reda i kommunens finanser 
- Prioritera kommande investeringar 
- Genomföra en förändring av skattesatsen om så behövs 
- Stärka näringslivsklimatet med ett mål på att det ska finnas 1000 företag på Hammarö 
- Möjliggöra för industrimark på Vidön 
- Satsa på äldreomsorgen med ett nytt modernt äldreboende och träffpunkt med social 

samvaro för äldre i centrum 
- Att Hammarö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare genom goda arbetsvillkor och 

heltidsarbete som norm 
- Stärka näringslivsklimatet för att skapa fler arbetstillfällen och fokusera på jämställt 

företagande 
- Satsa på ökad folkhälsa, motionsleder, social samvaro 

 
 
 
 
 
 



 

 

En av Sveriges bästa skolkommuner 
Hammarö är känd för sin skola. Värmlands bästa skolkommun är en utmärkelse Hammarö har 
haft i många år. Vi socialdemokrater är stolta över utmärkelsen, över det arbete som skolans 
personal gör för att våra elever blir sedda och utvecklas, men också för det arbete våra barn och 
ungdomar gör.  
 
Vi märker dock att skolan på vår ö blir mer segregerad, där skillnader uppstår mellan skolor och 
individer. Detta är för oss socialdemokrater inte acceptabelt. Vi måste satsa mer på tidiga insatser 
i skolan för att utjämna skillnader. Det ska inte spela roll vart du bor, vad dina föräldrar har för 
bakgrund, eller vad du heter – du ska lyckas på Hammarö.  
 
I skolan läggs grunden för resten av våra liv. Därför ska Hammarö ha en jämlik kunskapsskola 
med höga resultat där ingen elev lämnas efter eller hålls tillbaka. Du ska kunna känna dig trygg 
med att den närmaste skolan är bra oavsett vem du är eller var på ön du bor. Det är grunden i 
den svenska modellen och det samhällsbygge vi står för. 
 
Vi socialdemokrater har länge förespråkat tidiga insatser i skolan, och detta är något som vi nu 
vill fortsätta med att utveckla. Att redan i förskoleklass se vad du som individ kan behöva extra 
stöttning med är något som kan förändra ditt liv. Vi vill stärka övergången från förskola till skola 
genom att höja kvaliteten och likvärdigheten i förskoleklassen. Vi vill därför satsa mer på 
förskolan, där våra pedagoger får mer tid med barnen och kan fokusera på att identifiera möjliga 
risker och hjälpa barnen att utvecklas.  
 
Med en stark och jämlik kunskapsskola kan alla elever nå sina drömmar – men det kräver ett 
gemensamt ansvar för att göra det bästa av varje lektion. Vårt mål är att alla elever ska få möta 
behöriga och kompetenta lärare som går in i klassrummet med både krav och höga förväntningar 
på var och en. Vi vill därför fortsätta att investera i våra duktiga lärare och pedagoger. Vi vill 
därför fortsätta att utveckla lärarnas löner, arbetsvillkor och kompetensutveckling.  
 
Vi Socialdemokrater på Hammarö vill därför: 

- Arbeta för att öka personaltätheten i förskolan så att man följer skolverkets 
rekommendationer om barngruppernas storlek 

- Investera i skolans duktiga personal 
- Skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för våra elever och pedagoger 
- Stärka elevhälsan och fokusera på förebyggande psykiska åtgärder 
- Utveckla vuxenutbildningen så att människor genom hela livet kan utbilda sig och fylla på 

sina kunskaper för att matcha arbetsmarknadens behov 
- Se till att fler barn och unga klarar målen i skolan och att andelen behöriga till gymnasiet 

ökar 
- Stimulera ett ökat läsande bland barn och unga genom läsa-och skriva garanti 
- Utveckla Hammarös skolor med hjälp av morgondagens teknik 
- Stötta ungdomar så att de fullföljer sin gymnasieutbildning 

 
 

 
 



 

 

På Hammarö har du nära till allt 
Hammarö är en skärgårdsö med stor variation av boende. Många vill flytta till vår ö. Därför vill vi 
att det byggs blandad bebyggelse och flerbostadshus i en takt som svarar mot behovet. Vi värnar 
också om de gamla kulturvärdena på Lunden där vi renoverar de gamla bostäderna efterhand. 
 
Det finns en strävan att koncentrera den mesta byggnationen till norra delen av ön på grund av 
de stora naturvärdena på södra delen. Här kan nämnas Sydspetsen med sin karga natur, skyddade 
skog och Vänern med sin horisontlinje. 
 
Med ett attraktivt boende finns också krav på bra kollektivtrafik vilket har lösts på ett bra sätt 
(omstigningsplats Nolgård) och kommer att utvecklas efterhand som behov finns. 
 
De bostadstätaste områdena är Skoghall och Lövnäs-Bärstad-Anneberg där det byggs 
flerbostadshus och småhus. Vi vill att den blandade bebyggelsen på östra delen av ön ska bestå av 
fler hyresrätter. 
 
Hammarö erbjuder ett naturnära boende och en bra närmiljö för barn med möjlighet till många 
val inom de olika idrottsföreningarna. Förutom kulturlandskapet finns tillgång till världens 
operascener, biograf, bibliotek och ett rikt föreningsliv. Dessutom finns den vackra skärgården 
som är välbesökt av båtfolk. Kilenegården är ett välbesökt friluftsområde för både motionärer 
och barnfamiljer med ett stort antal promenad/motionsspår med grillplatser och bastuavdelning. 
Här bedrivs även motionsgymnastik i olika former. 
 
Vi socialdemokrater på Hammarö vill därför:  

- Vi vill fortsätta att bygga ett samhälle som passar för alla efter var och ens behov 
- Vi vill se till att det finns rekreationsområden i närheten av boendena 
- Vi vill att ett barnperspektiv alltid utreds vid planläggning och byggnation 
- Vi vill tillgänglighetsanpassningar görs både till bostäder och inom infrastrukturen 
- Vi vill behålla den form av grön miljö som finns idag 
- Vi vill utveckla sopsortering så att avfallet källsorteras så att så mycket som möjligt 

källsorteras med så lite miljöpåverkan som möjligt 
- Vi vill ta reda på och utveckla både landturism och skärgårdsturism 
- Utveckla bad- och båtplatser på Bärstadsviken 
- Skapa en träffpunkt för ungdomar i närheten av Bärstadsskolan  
- Nyttja solenergi på kommunala byggnader 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bostäder 
Vi socialdemokrater vill se en blandad bebyggelse på våran ö. Därför vill vi under 
mandatperioden se byggnation utav hyresrätter på den östra sidan av Hammarö.  
 
Simhall 
Vi anser att ett simhall behöver byggas under kommande mandatperiod. Vi vill bygga det där 
Mörmoskolans 7-9 står idag för att skapa ett idrottscentrum.  
 
Uppvärmt centrum 
Vi vill ta tillvara på spillvärme från fjärrvärmen genom att värma upp marken i Skoghalls 
centrum. Så sett blir centrum mer tryggt och attraktiv!  
 
Arbetskläder till förskolans personal 
Idag har förskolans personal inga arbetskläder. Vi vill investera i arbetskläder till förskolans 
personal. All personal inom välfärden som har behov av arbetskläder, ska ha detta!  
 
Ett aktivt hållbarhetsarbete 
Vi vill göra det enklare för våra Hammaröbor att källsortera och ta tillvara på matavfallen. Ett 
aktivt hållbarhetsarbete behövs, och det vill vi göra tillsammans med Hammaröborna.  
 
Jobb 
Många av framtidens arbetstillfällen finns i småföretagen. Vi vill tillsammans med 
nyföretagarcentrum stärka näringslivsklimatet så att fler småföretag skapas på Hammarö och där 
med fler arbetstillfällen.  
 

 


