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FAMILJ OCH SOCIALA INSATSER
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.

Ingen familj är den andra lik, varför familjer och andra nära gemenskaper 
själva ska ha makten att utforma vardagen i så stor utsträckning som 
möjligt. Det offentliga ska möjliggöra det och stödja, samt finnas där i de fall 
familjen inte är den trygga plats för barn som den ska vara. Vi ser dock att 
många familjer har det svårt att få vardagen att gå ihop och känslor av 
stress, tidsbrist och otillräcklighet skapas. Det vill vi motverka. 

I Mölndal ska varje familjs vardagspussel gå ihop oavsett var i kommunen 
familjen väljer att bo.

KRISTDEMOKRATERNA I MÖLNDAL VILL ATT:

• det ska inrättas en familjecentral i Krokslätt

• varje familj ska erbjudas två kostnadsfria besök hos 
familjerådgivningen och familjestödsprogram

• arbetet med mans- och kvinnojourer utvecklas

KRISTDEMOKRATERNA MÖLNDAL http://molndal.kristdemokraterna.se



BARNOMSORG OCH FÖRSKOLA
Förskoleverksamheten ska vara flexibel till sin karaktär för att kunna
möta varje barns behov. Utbudet av olika omsorgsformer ska vara brett för 
varje familj att kunna välja utifrån eget tycke.

Barnomsorg och förskola ska vara ett stöd till familjerna i deras ansvar för 
barnens fostran. Detta tillsammans med ett pedagogiskt uppdrag som 
grundlägger utveckling och lärande, hållbart för resten av livet. 

KRISTDEMOKRATERNA I MÖLNDAL VILL ATT:

• barn till föräldralediga och arbetslösa ska ha rätt till 20 timmar 
barnomsorg per vecka

• måltidspedagogik ska tillämpas på alla förskolor

• kunskap om hedersförtryck ska stärkas

• ytterligare etablering av pedagogisk omsorg möjliggörs
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GRUNDSKOLA OCH GYMNASIESKOLA
Skolan har två huvudsakliga uppgifter, att stimulera elevernas 
kunskapsinhämtning och att fostra ansvarsfulla samhällsmedborgare. 

I skolan ska ingen elev hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter. Varje barn 
har rätt att få utvecklas utefter sin potential för att kunna delta i ett 
meningsfullt yrkesliv och delaktighet i samhällsgemenskapen. 

All skolverksamhet ska präglas av höga förväntningar på både elever och 
personal. En sådan skola sätter mål som både elev och vårdnadshavare 
förstår. Faktakunskap ska komma först, analys och diskussion därefter. 

KRISTDEMOKRATERNA I MÖLNDAL VILL ATT:

• en resursskola ska inrättas

• fysiska läromedel ska finnas på varje skola

• särskilt begåvade elever ska uppmärksammas och ges det stöd de 
behöver för att kunna utvecklas ytterligare

• barn och elevers utemiljö ska uppmuntra till rörelse

• kunskap om hedersförtryck ska stärkas

• kontakt med elevhälsan ska vara möjlig att få varje skoldag
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ÄLDREOMSORG
Alla medborgare ska kunna åldras med värdighet. All service, vård och
omsorg ska vara tillgänglig och utgå från en helhetssyn på den enskilde. 
Boendeformer för äldre ska finnas i brett utbud och både hemtjänst och 
hemsjukvård ska vara välutbyggda för de som vill bo kvar.

Människovärdet får aldrig tillskrivas ålder eller förmåga. Vår utgångspunkt 
är att varje enskild person bäst känner sina egna behov. Möjligheten till eget
inflytande och valfrihet ska därför vara stort. 

KRISTDEMOKRATERNA I MÖLNDAL VILL ATT:

• antalet platser på trygghetsboenden ska utökas

• antalet personal som möter de äldre i deras hem ska begränsas

• samtliga äldreboenden ska hålla hög boendestandard

• fler träffpunkter för att minska ensamhet och isolering ska inrättas

• personalen ska fortbildas för att säkerställa god omvårdnad 

• all personal inom omsorg som jobbar vårdnära ska kunna 
kommunicera på god svenska

• ett kombinerat äldre- och trygghetsboende etableras i Pedagogen 
Park

KRISTDEMOKRATERNA MÖLNDAL http://molndal.kristdemokraterna.se



KULTUR OCH FRITID
Engagemang i föreningar, frivilligorganisationer och samfund innebär 
demokratisk fostran och normöverföring, vitala delar för ett välfungerande 
samhälle. Dessutom är det civila samhället en mötesplats där sociala 
kontakter och relationer skapas både inom och över generationer.

Invånarna i Mölndal ska vilja bo och leva här, vilket kräver att människans 
andliga, själsliga och fysiska behov ges utrymme. Ett rikt kultur- och 
fritidsliv är en faktor för tillväxt och utveckling samtidigt som det motverkar
ensamhet. 

KRISTDEMOKRATERNA I MÖLNDAL VILL ATT:

• stadsbiblioteket ska ha söndagsöppet

• nya idrottshallar ska byggas i full storlek

• Lunnagården ska möjliggöras för ridverksamhet
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STADSPLANERING
Invånarnas delaktighet i sina egna närmiljöer är en viktig stöttepelare
i att bygga en attraktiv kommun.

Hur städer och samhällen planeras spelar stor roll för hur de utvecklas och 
upplevs. Utveckling ska präglas av långsiktig kvalitet och hållbarhet – 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Bostäder ska planeras och byggas efter 
olika människors behov och utifrån det som efterfrågas. 

KRISTDEMOKRATERNA I MÖLNDAL VILL ATT:

• fler småhus ska byggas

• cykelbanor ska byggas från Lindome till Spårhaga, Hällesåker och 
Kungsbacka

• antalet parkeringsplatser som planeras vid nybyggnation skall höjas 
ökas

• fler fria gröna ytor ska planeras in vid nybyggnation och förtätning

• parker och platser skapas för lek och spontanidrott

• en trädgårdsstad ska byggas i Lilla Fässbergsdalen där grönstråk 
bevaras
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KOMMUNENS EKONOMI
Varje skattekrona som spenderas kräver både administration och
kontroll, varför det är av yttersta vikt att medel spenderas varsamt och till 
största nytta för medborgaren. Ett gott samhälle kan inte förverkligas utan en 
väl fungerande samhällsekonomi. Hänsyn ska tas till långsiktighet utifrån ett 
socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

Pengar är medlet som ger en politisk vision muskler. Ett välfungerande 
arbetsliv och fler personer i arbete genererar de intäkter som möjliggör en 
god välfärd för alla. Kommunerna har över årens lopp fått ett allt större 
åtagande med allt högre förväntningar från invånarna. Det ställer högre krav
på styrning, prioriteringar, effektivisering och förnyelse av verksamheterna. 

KRISTDEMOKRATERNA I MÖLNDAL VILL ATT:

• kommunen ska fokusera på effektivisering istället för skattehöjning

• kärnverksamheten ska prioriteras genom en återkommande 
genomlysning av kommunal verksamhet

• kommunen ska bedriva en aktiv markstrategi och mark ska köpas in 
för de kommunala verksamheternas långsiktiga behov
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MILJÖ OCH KLIMAT
Vi ska agera med en långsiktig helhetssyn 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. Den 
förutsätter att vi förvaltar och inte på ett ansvarslöst sätt förbrukar ändliga 
resurser och naturvärden. Förvaltarskapet innebär inte ett passivt 
förhållningssätt utan är utvecklande och förädlande till sin karaktär. 
Människan kan därför ingripa och påverka naturen, men ska göra det på ett 
sätt som är långsiktigt hållbart och varsamt.

KRISTDEMOKRATERNA I MÖLNDAL VILL ATT:

• kommunen ska arbeta för en ökad andel närproducerade livsmedel i 
måltidsverksamheten inom förskola, skola och äldreomsorg

• upphandling av närodlade livsmedel ska främjas genom mindre 
omfattande upphandlingar för att fler och mindre leverantörer ska 
kunna medverka
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TRYGGHET
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.

Att bygga ett samhälle där människor känner sig trygga handlar om alltifrån 
att skapa naturliga mötesplatser och hur vi arbetar med ljussättning till att 
bekämpa organiserad brottslighet och allt däremellan. I grunden handlar 
det om ett samhälle där medborgarna känner tillit - tillit till varandra och 
tillit till samhällets institutioner.

KRISTDEMOKRATERNA I MÖLNDAL VILL ATT:

• klotter ska saneras omgående

• tryggheten ska förbättras genom utökad belysning

• brottsuppklarning ska underlättas genom fler trygghetskameror

• missbruk av alkohol, droger och spel aktivt ska motverkas
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Instagram: @kdmolndal

Twitter:  @kdmolndal

Facebook: @Kdmolndal

Hemsida: http://molndal.kristdemokraterna.se

Epost: kontakt@kdmolndal.se
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