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Kristdemokraterna värnar om

Fria och trygga familjer
"Människor utvecklas, mognar och mår bäst i små grupper. I den lilla gemenskap
som en familj utgör får familjemedlemmarna möjlighet att ge och möta kärlek,
omtanke och förståelse, men också ställas inför krav och ta ansvar. På det sättet
anknyter familjen som gemenskap till människans djupaste behov – behovet att bli
sedd och inte vara utbytbar."
Det är i mötet med andra människor vi formas som personer. Trygga familjer och
andra nära gemenskaper är därför en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I
familjen kan barnet få en villkorslös – men inte kravlös – kärlek. Ingen familj är dock
den andra lik. Vår utgångspunkt är därför att familjen och andra nära gemenskaper
själva så långt som möjligt ska ha makten att utforma den egna vardagen. Det
offentligas uppgift är att ge stöd i detta. Men det finns också tillfällen då familjen inte



är den trygga plats den borde vara. Då måste det offentliga finnas där, inte minst för
barnens skull.

VI VILL

● förtroendevalda och personal ska utbildas i hur Barnkonventionen ska
beaktas och tillämpas.

● antalet öppna förskolor och familjecentraler ska öka.
● en familje rådgivningscheck ska införas.
● föräldrastödsprogram ska utvecklas och erbjudas till blivande föräldrar och

föräldrar minst två gånger under barnets uppväxttid.

Barnomsorg och förskola
"Förskoleverksamheten ska vara flexibel och kompensatorisk till sin karaktär och
möta det enskilda barnets behov. Familjer ska kunna välja mellan olika
omsorgsformer. God valfrihet för föräldrarna förutsätter mångfald i utbudet.
Barnomsorg och förskola ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens
fostran, utveckling och lärande.
Under en lång tid har vi sett en utveckling mot allt större barngrupper inom förskolan.
Detta är olyckligt inte minst för de yngsta barnen som har svårare att anknyta till
många olika personer.

VI VILL

● barngruppernas storlek i förskolan ska minska. Vi vill att barn som är tre år
eller yngre inte ska behöva tillhöra grupper som är större än tolv barn.

● syskonförtur i val till förskola och skola bör gälla, inte minst för att underlätta
familjens vardagsliv.

● öppen förskola bör finnas med rimlig närhet i hela kommunen.
● personal inom barnomsorg och förskola ska ges fortbildning för att tidigare

upptäcka tecken hos barn som far illa och för att ha kunskap om hur man
tillämpar anmälningsplikten.

Grundskola
"Skolan har två huvuduppgifter: dels att stimulera elevernas intellektuella och
praktiska kunskapsutveckling samt kritiska tänkande dels att, tillsammans med
föräldrarna, fostra eleverna till ansvarsfulla samhällsmedborgare. Under förutsättning
att skolorna har dessa utgångspunkter, följer läroplanen och lever upp till
kvalitetskrav, ska de ges ett stort mått av frihet att själva utforma undervisningen."
Kristdemokraternas vision är en skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter;
en skola där varje barn och elev får utvecklas efter sin fulla potential, till vidare
studier, ett meningsfullt yrkesliv och delaktighet i samhällsgemenskapen.



VI VILL

● på kommunens hemsida ska finnas öppna jämförelser mellan alla
skolor i kommunen.

● kommunalt och enskilt drivna skolor ska ges likvärdiga förutsättningar
såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt.

● lärarnas arbetstid ska fokuseras undervisningstid – det administrativa
arbetet ska minska.

● skolorna ska ha kompetens att tidigt upptäcka barn i behov av särskilt
stöd samt ha ekonomiska medel för de stödresurser som krävs i det
enskilda fallet.

● lärare och skolpersonal ska ges fortbildning för ökad kunskap kring
psykisk ohälsa och suicidprevention.

● nolltolerans ska gälla mot såväl mobbning som annan kränkande
behandling.

● i enlighet med Barnkonventionen ska det vara självklart att
skolavslutning kan hållas i en kyrka.

Äldreomsorg
”Alla medborgare ska kunna åldras med värdighet. Det innebär att service, vård och
omsorg ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn för enskilde samt med
hänsyn till själsliga, andliga och materiella behov.Kommunens skyldighet innebär att
äldreomsorgen måste vara väl utbyggd med hemtjänst och hemsjukvård, olika
former av dagverksamhet samt ett varierat utbud av boendeformer.”
Människovärdet beror inte på ålder eller den äldres egen förmåga. Äldreomsorgen
ska präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Kristdemokraternas utgångspunkt
är varje person bäst känner sina egna behov och att möjligheten till inflytande och
valfrihet därför ska vara stort.

VI VILL

● Nytt äldreboende i södra kommunen/ Surte
● varje person som fyllt 85 år ska utan biståndsbedömning garanteras plats på

särskilt boende,
● den enskilde ska kunna välja äldreboende och ställa sig i kö då plats inte kan

erbjudas.
● Mer tid för äldre att komma ut och gå ska erbjudas
● Äldre med hemtjänst på landsbygden ska erbjudas skjuts till måltider på

äldreboenden
● all personal inom omsorgen som jobbar vårdnära måste kunna kommunicera

på god svenska.
● hög kvalitet, stor valfrihet och näringsriktig kost ska garanteras inom

äldreomsorgen.



● kommunen ska ha ett väl utvecklat anhörigstöd. Det ska finnas tydlig
information kring vilket stöd anhöriga har rätt till.

● äldresamtal ska erbjudas alla som fyllt 80 år som inte har hemtjänst eller bor i
särskilt boende.

● Utbildning av äldreomsorgspersonal/hemtjänst inom t.ex. digitala
hygienkörkort.

Ett tillgängligt samhälle för alla
”Myten om den perfekta människan som ideal och norm riskerar att bli ett hot mot
viktiga värden som delaktighet och solidaritet. Politiken måste förankras i en
människosyn som både tillmäter människan ett absolut och okränkbart värde och
erkänner att alla människor är olika med olika begåvning, intressen och
förutsättningar.”
Detta är en utgångspunkt för vår politik när det gäller personer med olika typer av
funktionsvariation men även personer som på olika sätt hamnat i ett utanförskap
eller en social utsatthet.

VI VILL
● kommunen  ska vara ett föredöme i att anställa fler personer som av

olika skäl står långt ifrån arbetsmarknaden.
● kommunen ska i sin bostadsförsörjningsplan ha en tydlig ambition att

säkerställa försörjningen av bostäder för personer med
funktionsvariation.

● när personer inom LSS erbjuds boende ska stor vikt läggas vid
personliga önskemål.

● utifrån förmåga och förutsättningar ska praktik, lärlingsplats eller
ordinarie arbete kunna prövas som alternativ till daglig verksamhet.

Sociala insatser
”Medmänsklighet och kärlek är grundläggande värden som inspirerar till solidaritet.
Solidaritetsprincipen motiverar oss att ta gemensamt ansvar för alla människor, i
synnerhet de utsatta. Den sociala omsorgen ska utgå från människans behov av
små, naturliga gemenskaper som t.ex. familjen. Socialpolitiken ska stödja när det
brister och stimulera de positiva krafterna i dessa gemenskaper.

VI VILL

● kommunen ska bedriva ett aktivt arbete för att motverka missbruk och
beroendeproblematik vad gäller ANDTS (alkohol, narkotika, doping,
tobak och spel). Särskilt fokus ska läggas på barn och unga.



● myndigheter ( kommun och region ska samverka utifrån barnets bästa
och inte utifrån myndigheternas organisation så att barn och deras
föräldrar som är i behov av hjälp ska få stöd i tid.

● kommunen ska utveckla arbetet med att upptäcka och förebygga våld i
nära relationer liksom hedersrelaterat våld och förtryck.

● det ska finnas tillgång till jourer som stöttar kvinnor och män som
utsätts för våld i nära relationer.

● en strategi ska tas fram för att minska antalet barn som lever i
ekonomiskt svaga hushåll.

● det sociala arbetet ska ha fokus på att förebygga och hjälpa personer
att inte hamna i ett beroende av försörjningsstöd.

● Utveckla bostad i Ale /"bostad först"-modellen i kommunens arbete mot
hemlöshet.

● kommunen ska ha ett aktivt arbete i samverkan med bostadsföretagen
för att kunna förebygga vräkning, särskilt där barn finns med i bilden.

Trygghet och säkerhet
För att en kommun ska vara attraktiv krävs det att medborgarna upplever den som
trygg.
”Det viktigaste sättet att bekämpa brottslighet är genom förebyggande insatser och
det är framför allt vuxnas ansvar gentemot barn och ungdomar. Familjens roll att
fostra och leda de unga är av största vikt. Samhället måste vidare ge tydliga signaler
om vad som är rätt och vad som är fel. En snabb reaktion på begångna brott och en
ökad upptäcktsrisk för förövarna är viktigt.

VI VILL

● Fler trygghetskameror, för att dels förebygga kriminalitet, dels för att lättare
säkra bevis när något hänt.

● klotter ska omedelbart avlägsnas för att minska upplevelsen av otrygghet.
● Fortsatt samverkan mellan kommunen och polisen för att komma överens om

medborgarlöften ska ske som en del i det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet..

● Fortsätta utveckla belysning frågorna ur ett trygghetsperspektiv.
● Ambulerande väktare införs vid behov och i nära samarbete med

Polismyndigheten
● Grannsamverkan och samverkan med civilsamhället ska prioriteras i det

brottsförebyggande arbetet.

Integration och samhällsgemenskap
”Det svenska kulturarvet, byggt på kristen etik och humanism och därmed en del av
den västerländska kulturen, har bidragit till skapandet av vårt lands lagstiftning och
rättstradition. Denna etiska grund utgör ett sammanhållande kitt för ett mångkulturellt



samhälle, som innebär att många kulturer, religioner, livsstilar, språk och
erfarenheter lever sida vid sida och berikar varandra.”
De två viktigaste faktorerna för en god integration är egen försörjning och egen
bostad. Genom heldagsaktiviteter redan under asyltiden minskar utanförskapet och
integrationen underlättas. Kommunen måste på samma sätt från dag ett arbeta för
att nyanlända ska hitta ett långsiktigt hållbart boende.

VI VILL

● Blandade upplåtelseformer för byggnation, hyres-bostadsrätt och småhus.
● svenskundervisningen genomförs med stöd av individuella prestationsplaner.
● kommunen ska ha väl utarbetade planer för hur ensamkommande

flyktingbarn snabbt ska kunna komma in i skolan, lära sig språket och få
grundläggande kunskaper om det svenska samhället.

● kommunen ska uppmuntra och stödja föreningar som arbetar aktivt med att få
med nyanlända i sina verksamheter.

● personalen inom förskola, skola och socialtjänst ska fortbildas för att kunna
upptäcka och bemöta hedersproblematik.

● arbeta för att praktikplatser för nyanlända ska tillhandahållas i samverkan
mellan arbetsförmedling, kommun och näringsliv, försörjningsstöd ska
kombineras med aktivitetskrav.

● kommunen ska vara en förebild när det gäller att anställa personer som står
långt ifrån arbetsmarknaden.

Kultur och fritid
”Ett vitalt civilsamhälle är av stor betydelse eftersom engagemang i föreningar,
frivilligorganisationer och samfund innebär demokratisk fostran och normöverföring.
Det främjar också det personliga ansvarstagandet. Dessutom är det civila samhället
en mötesplats där sociala kontakter skapas och utvecklas både inom och mellan
generationer.”
Invånarna i Ale ska inte bara vilja bo här, de ska också vilja leva här.
Kulturupplevelser är viktiga för individens välfärd och välbefinnande genom dess
hälsofrämjande och rehabiliterande kraft. Tillgång till kultur bidrar till att skapa en
meningsfull fritid och livskvalité.

VI VILL

● kultur- och fritidspolitiken ska kännetecknas av mångfald och
tillgänglighet för alla.

● civilsamhället, exempelvis idrottsföreningar, studieförbund, scouterna,
kyrkor, samfund och andra organisationer, ska ha en betydande roll i
att bedriva kultur- och fritidsverksamhet.



● musikskolan/kulturskolan ska vara en prioriterad del i kommunens
barn- och ungdomsverksamhet med ambitionen att fler barn och unga
ska nås av verksamheten.

● Fortsatt arbete med ”meröppet” på biblioteken.
● kommunen ska införa ett fritidskort till alla barn mellan årskurs 2 och 9,

laddat med ett ekonomiskt stöd för deltagaravgifter i föreningslivet
respektive kulturskolan.

● kultur ska erbjudas på äldreboenden i samverkan med
kulturinstitutioner och civilsamhälle.

● Utveckla våra kommunala badplatser t,ex. med hopptorn, grillplatser
● Utreda möjligheten till att skapa en “ motorgård” i Ale
● Lekplatser med träningsredskap i alla kommundelar.
● Fortsätta arbetet med att göra Älven tillgänglig, rastplatser, grillplatser

och bänkar.
● Pandemin har visat behovet av Fler vandringsleder, promenadområden

i kommunen
● Utreda möjligheterna att stärka/stötta styrelsearbete i föreningar.

Så bygger vi en attraktiv kommun
”Ett samhällsbyggande utifrån en kristdemokratisk värdegrund innebär att planera för
trygga och vackra miljöer där invånarna själva tar aktiv del i beslutsprocessen och
känner sig delaktiga i skapandet av sina närmiljöer.”
Hur städer och samhällen planeras spelar stor roll för hur de utvecklas och upplevs.
När den goda staden/samhället planeras bör vi sträva efter långsiktig kvalitet och
hållbarhet - ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Särskild hänsyn bör tas till
arkitektoniska och kulturella värden.

VI VILL
● kommunen ska eftersträva en blandning av olika upplåtelseformer och

storlekar på bostäder där småhusbebyggelse har en naturlig plats.
● bilen är mycket viktig för familjens livspussel och måste finnas med i

kommunens planering.
● förskolor, skolor, äldreboenden och LSS-bostäder ska finnas med tidigt

i planarbetet.
● Mer gång- och cykelvägar t.ex. Alafors-Hultasjön,

Hålanda-Skepplanda.
● Inrätta en “Stadsarkitekt funktion” inför kommande stor byggnation i

Älvängen och Nödinge.
● Utred en träbyggnadsstrategi vid nybyggnation
● Ge möjlighet till byggherre drivna planer för att snabba på

detaljplanearbetet.
● Bohus centrumplanen prioriteras.



Hela Ale ska leva och fungera – landsbygdsutveckling
Alla människor ska oavsett bostadsort kunna få del av samhällets grundläggande
sociala rättigheter och ges rimliga förutsättningar att försörja sig och utveckla sin
bygd. Därför krävs en aktiv kristdemokratisk politik.
Att människor som lever under olika betingelser har olika synsätt på samhället är inte
konstigt. Däremot blir det ett problem om hänsyn inte tas till de olika livsvillkoren vid
fördelning av resurser

VI VILL

● Hela Ale ska leva och byggnation på landsbygden beviljas.
● ett kommunalt stöd för att utbilda jägare och jakthundar i vildsvinsjakt ska

införas.
● Översyn av kommunala jaktarrenden.
● det kommunala vetot vid ansökan om etablerandet av vindkraftsparker ska

värnas.
● det lokala inflytandet över strandskyddsbesluten ska stärkas.

Miljö och klimat
”Vi ska agera utifrån ett förvaltarskap med respekt för vår samtida omgivning och
kommande generationer. Förvaltarskapet gäller både de egna personliga
tillgångarna och de materiella värdena; miljö och naturresurser. Vi ska agera på ett
sådant sätt att vi med stolthet kan överlämna frukterna av vårt arbete.”
Förvaltarskapstanken är bärande del i den kristdemokratiska ideologin. På
miljöområdet innebär det att vi inte får förbruka vår jord och dess tillgångar. Den
kanske viktigaste miljöfrågan att arbeta med idag är att motverka uppvärmningen av
jorden. Kommunen har en nyckelroll i arbetet att bygga ett samhälle där skadlig
miljöpåverkan minimeras, energin är fossilfri, trafiksystemen hållbara, bostadsmiljöer
sunda och där naturresurser tas tillvara i ett kretslopp.

VI VILL
● kommunen ska arbeta för en stor andel närproducerade livsmedel i

måltidsverksamheten inom förskola, skola och äldreomsorg
● andelen restavfall och grovavfall ska minska.
● Utveckla möjligheten till återbruk ska införas på kommunens

återvinningscentral.
● utbyggnad och underhåll av gång- och cykelvägnätet ska vara

prioriterat i kommunens infrastruktursatsningar.
● kommunen ska planera för en hälsofrämjande närmiljö som innebär

närhet till grönområden.
● Anta en laddstolpe-strategi.



Jobb och näringsliv
”Ett konkurrenskraftigt och differentierat näringsliv är en förutsättning för det goda
samhället och en framtida välfärd. Detta innebär i sin tur att ett bra klimat måste
skapas och vidmakthållas för ett dynamiskt småföretagande, där enskilda
människors idéer, kreativitet och entreprenörskap får möjlighet att blomma ut.
Möjligheterna för politiker att skapa jobb är högst begränsade, däremot kan vi bidra
till att det blir lättare att driva företag. En kommun med välmående och
framgångsrika företag har lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar
att finansiera välfärden.

VI VILL

● kommunens attityd och service till näringslivet är viktig och ska förbättras.
● utmaningsrätt och Lagen om valfrihetssystem (LOV) bör tillämpas för att öka

mångfalden av utförare inom olika kommunala verksamheter.
● kommunen ska i samverkan med näringslivet göra det möjligt för ungdomar

mellan15–18 år att få ett feriejobb.
● näringslivsrådet roll och arbetsformer ska ses över.
● Strategi för nya verksamhetsområden

Kommunens ekonomi
”Ett gott samhälle kan inte förverkligas utan en väl fungerande samhällsekonomi
med politisk och personlig frihet i balans. Dessutom krävs en långsiktighet vilket
förutsätter ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.”  Det är ett
välfungerande näringsliv och fler personer i arbete som genererar de skatteintäkter
som gör det möjligt med en god välfärd för alla.

VI VILL
● kommunen ska drivas med hög effektivitet och ett gott förvaltarskap

där kärnverksamheterna prioriteras.
● skatten ska vara så låg som möjligt och så hög som nödvändigt, en

strävan efter sänkt skatt är önskvärd.
● omotiverade löneskillnader mellan olika grupper av anställda ska fasas

ut i samband med lönerevisioner. Särskilt uppmärksamhet bör ges åt
könsrelaterade skillnader.

● upphandlingsenhetens kompetens och styrka ska prioriteras för att
ständigt effektivisera och få rätt pris i varje upphandling.

● medarbetare ska så långt som möjligt erbjudas heltid, men ska kunna
välja den tjänstgöringsgrad som önskas.



Kompetensförsörjning
Kristdemokraterna anser att

● att den största utmaningen för kommunen är kompetensförsörjning på kort
och lång sikt. Därför behöver personalfrågorna få större uppmärksamhet och
prioritering i kommunens arbete.

● satsning på chefsutveckling ska fortsätta inom kommunen.


