
Politiskt 
handlingsprogram 
2022-2026



Miljöpartiet de gröna är ett resultat- och framtidsinriktat parti med politiska idéer 
för ett modernt och miljövänligt Mölndal. I det här programmet presenterar vi våra 
visioner för Mölndal och vad vill genomföra under mandatperioden 2022 – 2026. 
Programmet är indelat i sju politiska områden och inom varje område visar vi 
vad Miljöpartiet vill åstadkomma. Fokus ligger på miljö- och klimatfrågorna. Mil-
jöpartiet vill att Mölndal ska vara ledande i den omställning som behövs för att 
stoppa klimatförändringarna och säkerställa en trygg och hållbar framtid för alla 
Mölndalsbor. Våra politiska områden genomsyras av fem olika perspektiv; jäm-
ställdhets-, mångfalds, demokrati-, hållbarhets- och barnperspektivet, varav de 
två sistnämnda har en särskilt framträdande roll. 



1. MILJÖ OCH KLIMAT
Konsekvenserna av klimatförändringarna har blivit allt tydligare i Sverige,  
Europa och världen. Mölndals stad behöver en klimatanpassningsplan för att 
förebygga kommande klimatkriser och hantera de som uppstår, exempelvis i 
form av översvämningar.

Hållbarhetsperspektivet ska beaktas i alla kommunala beslut. När nya stadsde-
lar byggs ska de planeras i enlighet med de globala hållbarhetsmålen – 
Agenda 2030. Skolor, äldreboenden och andra offentliga verksamheter ska an-
passas till hållbarhetskrav och kommande klimatförändringar.

Det ska vara lätt för Mölndalsborna att göra gröna val och att resa hållbart. Det
ska vara lätt att främja lokala matproducenter så att du som konsument kan 
handla närproducerat och ekologiskt. Det ska vara enkelt att hitta hållbara  
alternativ för uppvärmning, el och vattenförsörjning.

Miljöpartiet Mölndal vill minska koldioxidutsläppen genom att:
• installera fler laddstationer för elbilar
• erbjuda stöldsäkra cykelparkeringsgarage, särskilt i anslutning till kollektiv-

trafik
• bygga gång-och cykelbanor med belysning till Hällesåker och vid Spårhaga-

vägen
• samordna distributionen av varor i kommunen
• knyta ihop Mölndal med västra Göteborg med hjälp av snabb kollektivtrafik- 

förbindelse

Miljöpartiet Mölndal vill förebygga och rusta för kommande klimatföränd-
ringar genom att:
• ta fram en klimatanpassningsplan för Mölndal.
• kartlägga lokala risker och utifrån det genomföra förebyggande åtgärder
• anpassa skolor, äldreboenden och andra verksamheter för ett mer  oförutsäg-

bart klimat

Miljöpartiet Mölndal vill främja den biologiska mångfalden genom att:
• kommunens skog förvaltas och brukas hållbart
• jordbruksmark och grönområden bevaras. Lilla Fässbergsdalen och Lunna-

gården får i denna fråga en särskild uppmärksamhet.



• behålla ängsmark och blommande vägrenar som bidrar till pollinering och 
bevarande av arter

• skapa fler våtmarker

Miljöpartiet Mölndal vill ställa om till hållbar energi genom att:
• installera solpaneler i alla kommunala fastigheter vid nybygge eller renove-

ring
• möjliggöra för Mölndalsbor att köpa in sig i Kikås solcellspark och därigenom 

få hållbar solelproduktion oavsett om de bor i villa eller hyresrätt
• arbeta för möjligheten till klimatpositiv fjärrvärmeproduktion genom exem-

pelvis infångning av koldioxid

Miljöpartiet Mölndal vill säkra trygg vattenförsörjning genom att:
• öka förnyelsetakten på vatten- och avloppsnätet,
• bygga ut vatten- och avloppsledningar exempelvis till Hällesåker och andra 

omvandlingsområden
• erbjuda vattentunnor till alla småhusägare för insamling av regnvatten
 



2. SAMHÄLLSBYGGNAD
Miljöpartiet vill ha en grönare stad med hälsosamma utemiljöer. Det är viktigt 
att ta hand om stora regnmängder, dämpa buller, rena luft och skapa tysta mil-
jöer. Mölndal behöver utveckla ett kretsloppstänk inom all stadsplanering där 
människan och miljön är i centrum. Barnens perspektiv ska alltid beaktas; det 
kan handla om trygg trafikmiljö, närhet till lekplatser och stora uteytor för 
förskola och skola.

Närhet och blandning är viktiga principer för staden. En stadsstruktur där arbe-
te, bostäder och handel blandas och samsas i samma områden ger en levande 
och trygg stadsmiljö, samtidigt som den kan minska behoven av transporter. 
För en socialt hållbar stad krävs blandade upplåtelseformer, inte minst fler bo- 
och byggemenskaper och till exempel kooperativa hyresrätter.

Miljöpartiet Mölndal vill:
• att det ska vara lätt att ta sig fram till fots, cykel och väl utbyggt kollektivtra-

fiknät i hela kommunen
• skapa levande centrum i Kållered och Lindome med god service för alla  

invånare
• investera i natur- och kulturmiljövård
• barnperspektivet ska särskilt betonas vid samhällsplanering
• bygga fler offentliga rum och mötesplatser för kulturen som uppmuntrar till 

social gemenskap
• arbeta för en nollvision mot nedskräpning i det offentliga rummet
• markanvisning till bo- och byggemenskaper och kooperativa hyresrätter 

ska öka
• förbättra belysning där otrygghet upplevs
• grönstråket mellan Änggårdsbergen och Sandsjöbacka hålls öppet för ett 

sammanhängande friluftsliv
 



3. ETT BLOMSTRANDE KULTUR OCH FRITIDSLIV
Vi vill att det ska finnas förutsättningar för ett kulturellt Mölndal som genomsy-
ras av mångfald. Det skall finnas goda möjligheter till vardagsmotion, rekreation 
och idrott i Mölndal, Kållered och Lindome genom grönområden, näridrottsplat-
ser, idrottshallar och utegym. Fria kulturaktiviteter, nyskapande och olika konst-
närliga uttryck skall ge tydliga avtryck. För barn är tillgången till kultur viktigt för 
deras lärande och kreativa utveckling. Kulturhistoriska miljöer och kulturarvet 
skall värnas så långt det är möjligt. Kulturen skall vara öppen och lättillgänglig 
för alla. Vi vill ge alla barn och ungdomar samma möjligheter att aktivera sig på 
sin fritid och uppmuntra att fortsätta längre upp i åldrarna. Alla barn och ungdo-
mar skall ha möjlighet att utöva fritidsaktiviteter. Barnperspektivet ska beaktas 
vid all planering som berör barn.

Miljöpartiet Mölndal vill att:
• biblioteken ska utvecklas till lokala kulturhus
• vårt kulturarv vårdas och synliggörs i hela kommunen
• utöka samarbetet mellan kommun och föreningar
• alla barn och vuxna erbjuds simundervisning



4. HÄLSA OCH OMSORG
Individens eget val och självbestämmande skall säkerställas när Mölndals-
borna åldras. Personal inom vård och omsorg skall kunna specialisera sig till 
exempelvis hörselombud och kulturombud för att möta brukarnas behov 
samt för att skapa en möjlighet i karriären. Önskemål om vårdpersonalens  
språkkunskaper ska tillgodoses. Möjligheten att bo på trygghetsboende skall 
ske med rimliga hyreskostnader. Vi önskar att uppmuntra till boendeformer ägda 
av personalkooperativ men även andra former av sociala boendeegenskaper.

Maten skall tillagas på varje boende. De boende ska kunna välja mat och ha
inflytande över maten som lagas. Vi vill att personalen skall sit-
ta med de boende vid deras måltider för att öka trivseln.

Tillgången till digitala hjälpmedel för äldre behöver utökas. Vi vill därför utöka 
möjligheten att använda sig av så kallade datafixare. Samtliga äldreboenden 
skallha tillgång till snabb uppkoppling och möjliggöra för användandet av di-
gitala hjälpmedel, så som surfplattor. Äldreboenden skall möjliggöra för so-
ciala evenemang så som att se händelser eller konserter på storbildsskärm.

Äldre personer riskerar att hamna i utanförskap. Möjligheten till föreningsliv för 
äldre ska stärkas. Samverkan mellan volontärverksamheten och pensionärs- 
föreningar ska stärkas.

Miljöpartiet Mölndal vill:
• Inrätta fler biståndsbedömda trygghetsboenden
• Ge aktivitetsbidrag till föreningar med medlemmar över 70 år
• Korta köerna till boenden för personer med funktionsvariation, dagliga 

verksamheter och särskilt boende.
• möjliggöra att kombinera färdtjänst och kollektivtrafik.
• tillhandahålla kurativt stöd inom hemvård
• anpassa verksamheter och byggnader för ökad tillgänglighet



5. SKOLA OCH LIVSLÅNGT LÄRANDE
Skolan skall vara en trygg plats för alla barn. Alla barn skall ges möjlighet att 
uppnå goda resultat och få arbeta i en stimulerande och respektfull miljö. Barn-
perspektivet ska ha en särskilt framträdande roll i all verksamhet i förskolan 
och skolan. Alla har olika förutsättningar och det är viktigt att ge alla barn det 
stöd de behöver för att klara kunskapskraven och uppleva trygghet. Alla tenden-
ser till mobbning måste uppmärksammas och motverkas. Förskola och fritids 
skall vara till för alla barn – även de vars föräldrar inte arbetar. 
Även de ungdomar som inte uppnår gymnasiebehörighet i grundskolan skall 
ges de bästa förutsättningar för att komma vidare i studier. Detta genom att er-
bjuda attraktiva introduktionsprogram av högsta kvalitet. Målet är att alla Möln-
dals-elever får en gymnasieexamen.
Lärandet är en livslång process. Därför skall vi erbjuda alla Mölndals invånare
möjlighet till både teoretiska och yrkesinriktade utbildningar och kurser på
vuxenutbildningen vid Campus Mölndal.

Miljöpartiet Mölndal vill att:
• alla barn garanteras förskoleplats minst 20h/vecka
• alla barn upp till 12 års ålder garanteras fritidshemsplats
• alla utemiljöer på förskolor och skolor ska vara trygga och stimulerande med 

utrymme för kreativ lek och upptäckarglädje.
• modersmålsundervisning anordnas i anslutning till ordinarie skoltid
• särskilt stöd riktas till alla elever som behöver det – särskilda undervisnings-

grupper ska erbjudas vid behov
• elevhälsan ska stärkas
• fler program inom gymnasiesärskolan erbjuds
• attraktiva introduktionsprogram av god kvalitet leder till fortsatta gymnasie-

studier
• antalet gymnasieprogram utökas
• fler språkstödjande yrkesutbildningar inrättas



6. NÄRINGSLIV, ARBETE OCH INTEGRATION
Mölndals näringslivspolicy ska präglas av den gröna omställningen. Vi vill främ-
ja etableringen av nya företag som har hållbarhet på agendan.
Samtidigt som vi har arbetslöshet saknas det också personal inom många
yrkesgrupper. Alla ska kunna försörja sig på egen hand. Nyanländas kompetens 
ska tillvaratas för att möjliggöra snabb etablering. Insatser handlar om att både 
ställa krav och ge stöd som leder till inkludering i samhället.
Särskilt nyanlända kvinnor kommer senare in på arbetsmarknaden, det är extra 
viktigt att uppmärksamma denna grupp och de förutsättningar som behövs.
Språkcaféerna är viktiga delar, både som mötesplatser och för att öka
språkkunskaper. Språkcaféerna behöver permanentas och utvecklas vidare.

Miljöpartiet Mölndal vill:
• arbeta för att fler sociala företag etableras
• särskilt uppmuntra företag med en hållbarhetsagenda som vill etablera sig i 

Mölndal
• ställa tydligare sociala krav i upphandlingar
• att SFI- studier ska kombineras med praktik
• prova olika arbetstidsmodeller i stadens verksamheter
• uppmuntra medarbetare i staden att starta intraprenader och personal- 

kooperativ
• att anställda i kommunen ska kunna välja tjänstgöringsgrad



7. GODA LIVSVILLKOR FÖR ALLA MÖLNDALSBOR
Trygghet och välfungerande välfärd ger förutsättningar för individuell frihet och
livskvalitet. Samhället är någonting som vi skapar tillsammans. Tilliten mins-
kar där orättvisorna växer. Polarisering och växande skillnader i staden ska 
motverkas. Vi vill att alla Mölndalsbor ska känna framtidstro, trygghet och ha 
möjlighet till en god hälsa.
Därför vill Miljöpartiet se till att staden ger alla mölndalsbor goda förutsätt-
ningar till utveckling och att leva goda liv. Mölndal ska vara en trygg och jämlik 
stad att leva i.
Fältassistenter och trygghetsvärdar är viktiga för att stärka tryggheten. Vi 
behöver fortsätta arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld. Jämställdhets- 
och demokratiperspektiven ska särskilt beaktas vid beslut som på olika sätt 
påverkar invånarnas livsvillkor och hälsa.

Miljöpartiet Mölndal vill:
• stärka det brottsförebyggande arbetet genom utvecklad samverkan mellan-

skola, socialtjänst, polis och fritid
• fatt örebyggande arbete mot alkohol, droger och spel ska intensifieras
• främja psykisk hälsa hos yngre och äldre
• att alla Mölndalsbor ska bemötas likvärdigt och respektfull i kontakter med 

stadens verksamheter
• att avstånd till kommunal service ska kortas och vara tillgängligt i alla 

stadsdelar, då det är en rättvisefråga
• öka förtroendet för staden och demokratin exempelvis genom medborgar-

förslag medborgardialog och öppna nämndmöten
• särskilt värna barn i ekonomiskt utsatta familjer






