
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."  
citat ur Kristdemokraternas principprogram s. 91 

Det är i mötet med andra människor som vi formas som personer. Trygga familjer och andra nära 
gemenskaper är förutsättningen för ett väl fungerande samhälle. Vår utgångspunkt är därför att 
familjerna och andra nära gemenskaper själva så långt som möjligt ska ha makten att utforma 
den egna vardagen. Uppgiften för politiker och tjänstemän är att stödja familjerna i detta. Men 
idag ser vi hur många politiker har en tendens att vilja styra och i alltför stor utsträckning lägga 
sig i hur människor vid köksbordet väljer att utforma sin vardag. Kristdemokraterna vill motverka 
sån klåfingrighet.  

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 ser också hur vardagen för många familjer 
är svår att få att gå ihop. Upplevelse av stress, tidsbrist och otillräcklighet är något som många 
känner igen. Där har politiken en uppgift att skapa förutsättningar för att människor ska kunna 
utforma sin vardag så att stress, tidsbrist och upplevelser av otillräcklighet motverkas. 

KRISTDEMOKRATERNA I KÖPINGS KOMMUN ANSER DÄRFÖR ATT  
• politiska beslut ska utgår från barnens bästa. 

• förtroendevalda och personal inom kommunen ska utbildas i hur Barnkonventionen ska 
beaktas och tillämpas. 

•  varje familj ska ha möjlighet till stöd från en familjecentral.  

• familjerådgivning ska vara tillgänglig för alla och samtal ska erhållas inom max fyra 
veckor.  

• förstagångsföräldrar ska erbjudas en gratischeck till familjerådgivningen som de kan 
använda om de vill. Det ska finnas möjlighet att välja bland olika familjerådgivare, 
exempelvis genom Lagen om valfrihetssystem, LOV.  

• föräldrastödsprogram som KOMET ska utvecklas (bland annat med bättre information) och 
erbjudas minst två gånger både till blivande föräldrar och föräldrar under barnets 
uppväxttid. Detta ska även finnas tillgängligt sommartid genom samverkan med andra 
kommuner.  


