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vara med och utveckla vindkraftverk, för
dem är det ju också växlar i och ingen är
bättre på sådant än vad fordonsindustrin är.

Men det skulle förstås inte betyda att
man slutar göra bilar, påpekar han. Det vik-
tiga är att hålla kvar den industriella kom-
petensen.

– Det vore förfärligt om vi gör oss av
med all kompetens under den här perio-
den, för om det vänder igen så står vi där
utan svarvare, bilbyggare, tekniker och
ingenjörer.

GERT-INGE ANDERSSON låter trött på rösten.
Så här svårt har inte jobbet som kommun-
styrelseordförande varit sedan krisen
1992–93, då Saab varslade runt 1 700 per-
soner och Volvo Aero 1000, samtidigt som

räntechocken slog i taket med 500 procent.
– Men då var ju inte världen i övrigt i

chocktillstånd, säger han och konstaterar
att det är alltid för jävligt att förlora jobbet,
men på 1990-talet var det i alla fall lättare
att leva på sin a-kassa. I dag är fler utläm-
nade till socialbidrag.

– Vi ställer förstås upp med det i den
mån man är berättigad. Men det är en helt
annan sak än a-kassa. Man får inte äga
något, först måste man sälja allt och leva
upp pengarna, säger han och skakar på
huvudet.

Kommunen har försökt att uppskatta
hur mycket kostnaderna för socialbidragen
kan gå upp. Egentligen har man ingen
aning, erkänner Gert-Inge Andersson, men
något måste man ju räkna på. Så man har

satt siffran 30 procent, en ökning med 16
miljoner kronor. Men det var innan Saabs
varsel kom.

– Vi måste fixa grundtryggheten för de
människor som hamnar i knipa. Men för att
kunna klara det tillsammans med minskade
skatteintäkter blir det besparingar på andra
områden. Om inte regeringen lägger in
mer pengar, men det har jag förstått på
radion i dag att det inte är så stora för-
hoppningar om, säger han bistert och kom-
mer tillbaka till bilarna. 

Nu är Trollhättans strategi att jobba för
att Saab ska få bra förutsättningar för att
kunna fortsätta producera bilar. Jo, staden
har varit och är fortfarande för beroende av
Saab och Volvo Aero. Men man satsar hårt
på att bredda arbetsmarknaden. Filmen,

Innovatum och högskolan, upprepar Gert-
Inge Andersson. 

Krisen kommer att forma ett hack i
utvecklingen, men planen för staden är
fortfarande expansiv: 2030 ska den ha vuxit
till 70 000 invånare.
Men om det nu skulle bli så att…

Frågan hinner inte formuleras klart.
Gert-Inge Andersson avbryter.

– Det finns inte med. Det ingår inte i
någon strategi över huvud taget. 
Men ändå. Vad skulle hända med Trollhät-
tan utan Saab?

– Vi tänker inte så. Vi ändrar inte strate-
gi, oavsett vad som händer. Nu går vi den
här vägen. Och den har varit lyckosam hit-
tills, säger Gert-Inge Andersson.

sara.jeswani@arbetaren.se

”Det vore förfärligt om vi gör oss av med all
kompetens under den här perioden, för om

det vänder igen så står vi där utan svarvare,
bilbyggare, tekniker och ingenjörer.”

Gert-Inge Andersson, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande.

På Trollhättans ”Walk of fame” radar filmstjärnorna upp sig. Filmindustrin är en av stadens nya stoltheter och sysselsätter mellan 800 och 1 000 personer, både från Trollhättan 
och från resten av landet.
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