
ETT HÅLLBART MÖLNDAL
– VI TAR TÄTEN I DEN GRÖNA OMSTÄLLNINGEN!

Vi vill: 
•  Minska farliga ämnen i våra vattendrag.
•  Rankas som topp 10 i den årliga svenska miljörankingen.
•  Säkerställa seniorkort för 65+ i lågtrafik.
•  Säkerställa fritidskort till unga i årskurs 7-9.
•  Skapa fler cykelparkeringar.
•  Skapa nya gång- och cykelbanor med fokus på Lindome, Hällesåker och 

Spårhaga.
•  Ställa om stadens fordonsflotta till att bli fossilfri till 2025.
•  Bygga ut laddningsinfrastrukturen för elfordon.
•  Öka skyddsjakten av vildsvin.
• Fortsätta driva Fritidsbanken i kommunal regi.

VI BYGGER MÖLNDAL TRYGGT OCH SAMMANHÅLLET
– VI BYGGER SAMMAN MÖLNDAL!

Vi vill: 
•  Bygga trygghetsboende.
•  Bygga ett Mölndal där landsbygd och stad håller ihop.
•  Bygga bostäder som passar alla plånböcker.
•  Främja egen byggnation utanför detaljplan, där det är möjligt.
•  Bygga nya boendelösningar där man kan bo tillsammans och dela 

bostadsyta.
•  Möjliggöra byggnation av småhus genom utbyggnad av kommunal 

service, vatten och avlopp.

EN BRA START I LIVET
– BARNEN ÄR VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR!

Vi vill: 
•  Ha fler anställda per barn i förskolan.
•  Bygga ut antal förskoleplatser.
•  Tillföra medel till särskilt stöd i förskolan.
•  Arbeta med förskolornas utemiljöer.

VI BYGGER MÖLNDAL MED KUNSKAP
– EN SKOLA DÄR ALLAS MÖJLIGHETER VÄXER! 

Vi vill: 
•  Att skolor med störst behov ska få större del av resurserna.
•  Öka antalet anställda per elev i skolan och på fritidshemmen.
•  Satsa på utbildade lärarassistenter i skolan.
•  Stärka elevhälsan genom en satsning på hälsofrämjande personal.
•  Satsa på skolornas utemiljö.
•  Att alla Mölndals invånare ska kunna utbilda sig genom hela livet.

KULTUR ÄR EN FRIGÖRANDE KRAFT
– KULTUR, HÄLSA OCH BILDNING ÖPPNAR DÖRRAR! 

Vi vill: 
•  Bygga isstadion som möter behoven.
•  Bygga multisporthall i östra Mölndals tätort
•  Ha en jämlik, prisvärd kulturskola med hög tillgänglighet.
•  Öppna en fritidsgård i östra Mölndal
•  Säkerställa kvaliteten på våra mötesplatser för äldre.
•  Titta över öppettider och utbud.
•  Se en regional dansscen i Forsåker.
•  Skapa möjligheter för ställplatser och camping.
•  Satsa på fler utegym.

KVARNBYN, MÖLNDAL
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Vi går till val på tre prioriteringar: 
1.  Vi ska vända på varje sten för att bryta segregationen och få bort våldet 

och brottsligheten.
2.  Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden.
3.  Vi ska använda klimatomställningen för att skapa framtidens jobb med 

bra villkor i hela staden.

ETT TRYGGARE MÖLNDAL 
– TRYGGHETEN SKA ÖKA I HELA MÖLNDAL!

Vi vill: 
•  Öka tryggheten på otrygga platser.
•  Fixa fler upplysta gång- och cykelbanor.
•  Fixa bättre belysning i Hällesåker.
•  Stärka medborgarlöftet tillsammans med polisen.
•  Anställa fler fältassistenter.
•  Skapa en tryggare skolmiljö.
•  Höja kris- och beredskapsarbetet.

EN VÄLFÄRD GENOM HELA LIVET 
– VÄLFÄRD MED HÖG KVALITET OCH TRYGGA JOBB!

Vi vill:
•  Fortsätta projektet med egen kock på stadens äldreboenden.
•  Sätta punkt för utförsäljningen av vår gemensamma välfärd.
•  Lägga scheman som ger brukarna en trygg bemanning.
•  Skapa en bättre arbetsmiljö och återhämtning i vård och omsorg.
•  Att heltid ska vara normen i Mölndals Stad.
•  Skärpa kompetenskrav och ge möjlighet att validera till undersköterska.
•  Säkerställa kostnadsfria arbetskläder och skor för anställda som behöver 

det i sin yrkesroll.
•  Stärka språkstödet på arbetsplatsen.
•  Ställa lika höga krav på alla våra utförare i vård och omsorg.
•  Jämna ut osakliga löneskillnader.

Dessa prioriteringar kräver att Socialdemokraterna leder en majoritet 
efter valet. I förhandlingar efter valet ska vi göra vårt yttersta för att få 
gehör för så stor del av manifestet som möjligt! Vi tvekar aldrig inför stora 
samhällsutmaningar. 

POLITIK ÄR ATT VILJA!

TILLSAMMANS BYGGER VI ETT TRYGGARE, STARKARE OCH GRÖNARE MÖLNDAL

Pernilla Övermark 
Kommunalråd (S), Mölndals Stad

Stefan Gustafsson
Kommunalråd (S), Vice ordf. i kommunstyrelsen,
Mölndals Stad

VI BYGGER MÖLNDAL STARKT OCH HÅLLBART 
– ALLA SOM KAN JOBBA SKA JOBBA! 

Vi vill: 
• Öka antal feriejobb.
•  Främja samhällsnyttiga jobb så att långvarigt biståndstagande kan brytas.
•    Förenkla för invånare och företag i deras kontakter med Mölndals stad.
•  Utveckla visselblåsarfunktionen i Mölndal.
•  Underlätta processerna för företagare att delta i stadens olika 

upphandlingar.
•  Att Mölndal ska vara en av de bästa näringslivskommunerna i Västsverige.
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