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I Järfälla ska alla kunna känna trygghet och framtidstro.
Vi socialdemokrater vill ha ett jämlikt samhälle med välfärd och möjligheter för alla.
Ett samhälle där alla oavsett uppväxtmiljö kan nå sin fulla potential. Ett samhälle
byggt på solidaritet, tillit och samarbete.
Järfälla är en bättre kommun idag än för fyra år sedan när vi fick medborgarnas
förtroende. Fler Järfällabor går till jobbet och färre på bidrag, och fler har en bostad
att komma hem till. Föreningslivet har fått ökat stöd och lokaler att mötas i.
Kommunens budgetunderskott har vänts till överskott och nedskärningar bytts till
satsningar på välfärden. Järfälla är idag en av Sveriges snabbast växande kommuner.
En plats där företag investerar och möjligheter skapas. En plats för utveckling och
framtidstro.
Samtidigt har alla ännu inte fått del av utvecklingen. Trots att jobben växer fram går
människor arbetslösa. Fastän vi tar ansvar för byggandet har unga inte råd att flytta
hemifrån. Många känner sig otrygga på gator och torg. Även om skolresultaten
förbättrats går elever ut skolan utan fullständiga betyg. Äldre lever mindre sociala
och rika liv än de skulle kunna med bättre stöd. Många känner otrygghet och oro för
framtiden.
Det är naturligt att känna frustration och ilska när samhället inte räcker till. Men att
ställa grupper mot varandra skapar inte ett bättre Järfälla. Det gör inte heller
skattesänkningar som urholkar resurserna till välfärden. För att alla i Järfälla ska
kunna känna trygghet och framtidstro behövs en politik som investerar i det
gemensamma - som satsar på skola, trygghet och välfärd. Som ser alla människor
som en tillgång och ger alla en chans att bidra till samhället. Det är den väg vi vill
gå.
Valet 2018 står mellan antingen en politik för alla Järfällabor eller skattesänkningar,
privatiseringar och att grupp ställs mot grupp. Socialdemokraternas prioriteringar är
tydliga: satsningar på jobb, trygghet, skola och äldreomsorg går före
skattesänkningar. Istället för ett förmögenhetsbygge för några få vill vi ha ett
samhällsbygge för alla.
Det här handlingsprogrammet innehåller vår politik för Järfälla de kommande fyra
åren om vi får medborgarnas förtroende. Programmet är uppdelat i sex områden:
•

Utveckling, jobb och bostäder

•

En jämlik kunskapsskola

•
•

Välfärd att lita på

Trygghet på gator och torg

•

Kultur och idrott åt alla

•

En hållbar framtid
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Utveckling, jobb och bostäder
Arbete är nyckeln till ett självständigt liv, och grunden för samhällets välstånd. Att ge
varje Järfällabo möjlighet att kliva upp på morgonen för att gå till arbete eller studier
är därför grundläggande i vår politik. Jobben skapar tillväxt genom våra lokala
företag och ger resurser till att stärka och utveckla skola och välfärd. Jobben
integrerar människor i samhället och minskar kostnader för social utslagning. Vårt
mål är full sysselsättning.
För att Järfälla ska kunna ta del av Stockholmsregionens snabba tillväxt krävs att
Järfällas företag kan växa och anställa fler. Då behövs en aktiv näringspolitik som gör
att det är lätt att starta och driva företag, samt att fler vill bo i och besöka Järfälla.
Att bostadsbyggandet har tagit fart är en nyckel för att jobben ska fortsätta växa
fram. Bostadsbrist riskerar att försvåra företagsetableringar och nyrekrytering.
Genom god stadsplanering ser vi till att nya bostäder skapar underlag för stärkt
välfärd, service, handel och liv mellan husen. Järfälla behöver alla former av
bostäder, framför allt fler hyresrätter med rimliga hyror samt bostäder för unga och
äldre. Därför ska vi pressa kostnaderna i nyproduktion samtidigt som vi bygger
allmännyttiga bostäder.
En viktig del av vardagen är en utbyggd och välfungerande kollektivtrafik. Det ska
gå snabbt att ta sig till och från jobbet, skolan eller fritidsaktiviteten. Att välja
klimatvänligt resande ska vara enkelt. Därför ska utbyggnaden av tunnelbanan och
Mälarbanan fortsätta samtidigt som vi hittar nya lösningar för att fler ska kunna resa
kollektivt.
Socialdemokraterna i Järfälla går till val på:
Jobb och näringsliv:

•
•
•
•
•
•

Förstärkt ungdomsgaranti. Ingen under 26 år ska gå utan arbete, praktik eller
utbildning i mer än 60 dagar.
Sommarjobbsgarantin för Järfällas unga permanenteras och utvecklas, genom
att studie- och yrkesvägledning kopplas på.
1000 välfärdsjobb under mandatperioden. Ingen som kan jobba ska gå på
bidrag, istället ska fler få möjlighet till ett riktigt arbete med schyssta villkor.
Kraftig utbyggnad av yrkesutbildningar i samverkan med näringslivet.
Aktiv näringspolitik för fler företagsetableringar och för att befintliga företag
ska kunna växa och nyanställa.
Bli Sveriges bästa integrationskommun. Vi ska bli bäst på att få nyanlända i
arbete. Alla ska ges samhällsorientering och komma i studier eller praktik från
dag ett.
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Bostäder:

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

1000 påbörjade bostäder per år för att bygga bort bostadsbristen och ge
underlag för arbete, service, kultur och välfärd.
300 allmännyttiga hyresrätter per år ska byggas av Järfällahus AB. Hyrorna i
nyproduktionen ska hållas nere genom att ett hyrestak införs.
Var tredje ny hyresrätt ska gå till unga av det som Järfällahus bygger.
Införa bostadsgaranti för unga. Alla Järfällas unga i bostadskö ska erbjudas
ett lägenhetskontrakt innan de fyllt 26. Ingen ung bör behöva stå i kö mer än
5 år.
Fler hyresrätter och bostäder med rimliga hyror. Minst en tredjedel av
nybyggnationen ska vara hyresrätter.
Ungdoms- och studentbostäder i alla kommundelar. Alla unga och studenter
ska ha möjlighet till ett tryggt boende.
God stadsplanering och levande stadsdelscentrum som säkrar tillgång och
närhet till service, handel och liv mellan husen.
Bygga blandade områden för att minska segregationen och bygga
åldersintegrerat så att människor med olika bakgrund, ålder och livsvillkor kan
mötas i vardagen.
Upprusta våra allmännyttiga bostadsområden stegvis för att skapa trygga och
moderna livsmiljöer utan stora hyreshöjningar.
Demokratin vid byggande ska bejakas genom att Järfälla fortsätter att
utveckla trygga och kreativa former för samrådsarbetet vid byggande.

Kollektivtrafik:

•
•
•
•
•
•
•
•

*

Genomföra bygget av tunnelbanan till Barkarbystaden och Veddesta med två
uppgångar vid respektive station.
Förbättra kollektiv- och busstrafiken i samtliga kommundelar.*
Anlägga fler regionala gång- och cykelstråk som binder samman regionen.
Införa ett lånecykelsystem så att fler kan välja ett hållbart resande.
Bygga en andra uppgång till Kallhälls station så att det blir enklare att resa
kollektivt.
Regionaltågen ska stanna i Järfälla för att underlätta hållbart resande i hela
mellersta Sverige.
Pendeltågstrafik på helgnätter för att Järfällaborna tryggt och enkelt ska
kunna träffa vänner och ta del av nöjen och kulturliv.*
Verka för en fortsatt utbyggd tunnelbana som knyter ihop Järfälla med övriga
Stockholmsregionen.

Förutsätter maktskifte i Stockholms läns landsting.
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En jämlik kunskapsskola
Vårt mål är att Järfälla ska bli Sveriges bästa skolkommun. Här ska alla barn och
elever ges bästa möjligheter att nå sin fulla potential. Detsamma gäller Järfällas
unga och vuxna som vill utbilda sig vidare för att klara sig på framtidens
arbetsmarknad.
Efter många år av fallande skolresultat ser vi nu en vändning uppåt. Men fortfarande
går många elever ut skolan utan fullständiga betyg, och skillnaderna är stora mellan
elever bland annat beroende på föräldrarnas inkomst och utbildningsbakgrund. Vi
socialdemokrater kan aldrig acceptera att barns framtid avgörs av föräldrarnas
plånböcker. Därför kommer vi att prioritera satsningar på skolan främst.
För att ge alla barn och unga i Järfälla en bra skolgång måste alla elever få möta
kompetenta lärare med stöd och förväntningar på var och en. Att säkerställa goda
arbetsvillkor och arbetsmiljö i skolan är därför högsta prioritet. Lärarna ska kunna
fokusera på att vara lärare, känna uppskattning och kunna utvecklas i sin yrkesroll.
Rektorns roll som pedagogisk ledare och ansvarig för utbildningens kvalitet ska
stärkas. Föräldrar ska ha god insyn och vara delaktiga.
Alla ska få det stöd och de förväntningar som behövs för att gå till skolan. Därför
kommer vi att satsa på elevhälsan och ha nolltolerans mot alla former av kränkningar
och trakasserier liksom mot att elever blir hemmasittare. Lokaler och utemiljöer ska
vara, trygga, snygga och trivsamma. Skolmaten ska vara näringsrik och antalet skolor
med tillagningskök ska öka.
Framtidens klassrum i Järfälla ska präglas av ordning och studiero och vara moderna
lärmiljöer med grund i forskning med hjälp av ny teknik. Järfällas skolor, förskolor
och gymnasium ska samarbeta med universitet och högskolor för att ständigt
utveckla våra verksamheter och ha fokus på kunskap i allt vi gör. Framtiden börjar i
skolan, och vi ska se till att alla barn i Järfälla får en god grund att stå på.
Socialdemokraterna i Järfälla går till val på:
All skolverksamhet:

•
•
•
•
•

Trygghet och studiero i alla verksamheter genom tydliga ordningsregler, stöd
och förväntningar på varje barn och elev.
Anställa fler behöriga lärare, förskollärare och specialpedagoger och öka
andelen behöriga så att alla barn kan få det stöd de behöver.
Satsa på kompetensutveckling för att pedagogerna ska kunna utvecklas i
arbetet.
Anställa lärarassistenter och minska administrationen för att frigöra mer tid till
undervisning och lärande.
God arbetsmiljö och konkurrenskraftiga löner för att kunna rekrytera och
behålla skickliga lärare, förskollärare och skolledare.
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•
•

Investera i nya skolor och förskolor. Alla Järfällabor ska kunna lita på att det
finns bra skolor och förskolor nära hemmet.
HBTQ-certifiera förskolor och grundskolor för att garantera att alla barn och
ungdomar får leka, lära och utvecklas fria från diskriminering.

Förskola och fritidshem:

•
•
•
•
•
•

Förstärka bemanningen och minska barngrupperna så att det finns mer tid för
varje barn.
Erbjuda förskoleplats för alla barn över 12 månader så att föräldrar i Järfälla
kan vara trygga med att det finns plats.
Rätt till 30-timmar förskola i veckan för alla barn oavsett föräldrarnas situation.
Garantera barnomsorg även på obekväma arbetstider så att ingen hindras
från att ta ett arbete på grund av brist på barnomsorg.
Satsa på kvaliteten och fokus på pedagogik i fritidsverksamheten så att alla
barn får en bra grund att stå på i livet.
Stärk modersmålsstödet i förskolan för att tidigt språkstöd ökar
språkfärdigheten i alla språk, även i svenska.

Grundskolan:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ställa bindande kvalitetskrav på alla skolor oavsett huvudman om lärartäthet,
kvalitet i undervisningen och rättvisande betyg.
Införa daglig rörelse i skolan för att förbättra elevernas hälsa och
koncentrationsförmåga.
Införa obligatorisk lovskola för elever som riskerar att inte bli godkända i alla
ämnen.
Stärka elevhälsan för att främja studiero i varje klassrum och bekämpa alla
former av kränkningar och trakasserier.
Förbättra stödet till barn med särskilda behov med snabbare insatser och
ökad specialpedagogisk kompetens i skolan.
Arbeta för en likvärdig skola med allsidig elevsammansättning i alla skolor.
Garantera att all verksamhet är avgiftsfri så att inget barn hindras från att delta
på grund av föräldrarnas ekonomi.
Ge alla elever tillgång till bra skolbibliotek för att främja läsning och källkritik.
Fördela resurserna efter behov så att alla elever får lika möjligheter att nå sin
fulla potential.

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen:

•
•

Införa obligatoriskt gymnasium med skolplikt till 18 års ålder så att alla unga
tar en gymnasieexamen och klarar sig på arbetsmarknaden.
Arbeta uppsökande mot alla ungdomar som inte arbetar eller studerar för att
få in dem i utbildning, praktik eller arbete inom 60 dagar.
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•
•

•
•
•
•
•
•

Stärka kopplingen till arbetsmarknaden genom att utveckla gymnasiets och
vuxenutbildningens samarbete med näringsliv, högskolor och universitet.
Utveckla högkvalitativa gymnasieprogram som kan attrahera ungdomar från
hela regionen. I synnerhet yrkesprogrammen är viktiga för att möta
framtidens arbetsmarknad.
Stärk arbetet med ungt företagande i gymnasieskolan.
Starta idrottsgymnasium i samverkan med lokala idrottsföreningar.
Utveckla vuxenutbildningen med fortsatt hög kvalitet i Komvux,
kompetensutveckling och kvalificerad yrkesutbildning.
Utveckla SFI-utbildningen kraftfullt för att korta vägen in i samhället och till
egen försörjning för nyanlända.
Bygga en ny gymnasiekola i Jakobsberg för att möjliggöra fler utbildningar
och utbildningsplatser.
Skapa ett regionalt utbildningscentrum i BAS Barkarby med gymnasium,
vuxenutbildning, yrkeshögskola samt högskola.
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En välfärd att lita på
En god välfärd åt alla är grunden i ett jämlikt samhälle. Alla människor har behov av
stöd från samhället under olika perioder i livet. Vi socialdemokrater står upp för att
när individens behov är som störst ska välfärden vara som starkast.
I Järfälla ska alla kunna åldras under trygga och värdiga former. Äldreomsorgen ska
sätta brukarnas behov i fokus, inte lägsta pris. Omsorg ska ges med värdighet för
den enskilde och personalen ska ha den tid och de resurser som krävs för att göra
ett bra jobb. Många äldre lever mindre aktiva och rika liv på grund av brist på
tillgängliga och trygga bostäder. Därför vill vi bygga trygghetsboenden i alla
kommundelar; bostäder med tillgång till samlingslokaler, omsorg, service och
kollektivtrafik. För de som har större vårdbehov ska kommunen kunna garantera
plats på äldreboende. Därför ska en boendegaranti införas för alla över 80 år.
Tillgänglighet handlar om att alla oavsett funktionalitet har rätt till att kunna vara fullt
delaktiga i samhället. Vi vill att Järfälla ska vara en föregångskommun för
tillgängligheten. Tillsammans med organisationer som representerar personer med
funktionsvariation ska vi ta fram åtgärder och arbetssätt som gör att
tillgänglighetsperspektivet präglar alla verksamheter.
Socialdemokraterna i Järfälla värnar LSS-lagens intentioner. Personer i behov av stöd
och service ska få sina individuella behov tillgodosedda och ges möjlighet att delta i
samhällslivet på sina egna villkor. Den som inte får statlig assistansersättning ska
skyndsamt kunna få sina behov rättsäkert utredda och tillgodosedda i kommunal
regi.
En stark socialtjänst är en av de viktigaste funktionerna i ett välfärdssamhälle.
Hemlösa, människor med missbruksproblematik, personer i försörjningsstöd samt
utsatta barn och unga är några grupper som behöver få ännu bättre hjälp och stöd.
Genom att förbättra stödet till samhällets mest utsatta ökar deras möjligheter till en
bättre framtid. Det är bra för den enskilda människan, hennes omgivning och för
hela samhället.
Socialdemokraterna i Järfälla går till val på:
Vård och omsorg:

•
•
•
•

Införa äldreboendegaranti för alla över 80 år genom att bygga
trygghetsboenden i alla kommundelar med samlingslokal, omsorg, service
och kollektivtrafik i närheten. Parboendegaranti ska gälla.
Öka antalet anställda i äldreomsorgen för att ge mer tid för de äldre.
Nya äldreboenden ska byggas och befintliga rustas upp för att täcka behovet
och skapa trygga miljöer för äldre.
Höja kvalitetskraven på alla utförare och införa en kvalitetsgaranti med
kontinuerlig uppföljning och nolltolerans mot oseriösa aktörer.
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•
•
•
•
•
•
•

Hemtjänst efter behov genom enkla handläggningsprocesser och tillräckliga
resurser.
God och näringsrik mat i hela äldreomsorgen.
Nya tekniska hjälpmedel både för brukare och personal ska förbättra
omsorgen.
Utveckla omsorg för äldre med andra språkbehov än svenska för att alla äldre
oavsett bakgrund ska kunna åldras tryggt och värdigt.
Erbjuda hemsjukvård för äldre genom att anställa sjuksköterskor knutna till
hemtjänsten.
Sjukhuset i Jakobsberg ska fortsätta drivas till dess att ett nytt finns på plats i
Järfälla. Järfälla behöver mer vård, inte mindre.*
Verka för vårdcentraler i alla kommundelar samt en närakut i Järfälla för att
Järfällaborna ska få närmare till vården.

Funktionsvariation:

•
•
•
•
•
•
•
•

Förbättra tillgängligheten inom alla kommunala anläggningar och
verksamheter och tillgänglighetsanpassa kommunens informationskanaler.
Nära samarbete med organisationer för personer med funktionsvariation för
att få med tillgänglighetsperspektivet i allt kommunen gör.
Stöd till tillgänglighetsanpassning av privata verksamheter med rådgivning.
Jobbsatsningar för personer med funktionsvariationer med målet att så
många som möjligt ska in på den ordinarie arbetsmarknaden.
Assistans utifrån behov där LSS-lagens intentioner värnas genom tillräckliga
resurser, rättssäker handläggning och ökat inflytande för brukarna.
Utveckla daglig verksamhet och övriga sysselsättningsinsatser för att ge dem
som har behov av dessa en mer givande och innehållsrik vardag.
Skapa ett LSS-center i Järfälla som samlar och utvecklar kommunens
kompetens inom stöd och personlig assistans.
Kvalitetsupphandlingar och inte lägsta pris ska gälla vid all upphandlad
verksamhet.

Individ- och familjeomsorg:

•
•
•
•
•

*

Stärka det förebyggande arbetet för att förhindra hedersrelaterat våld, våld i
nära relationer, missbruk och social utslagning.
Utöka uppsökarverksamheten för att nå utsatta och sätta in insatser tidigt.
Satsa på hemmaplanslösningar för utsatta barn och unga i nära samverkan
med skolan.
Bygga ut öppenvården vid psykisk ohälsa och missbruk.
Inrätta nya familjecentraler och förstärka befintliga för att garantera närhet till
stöd för alla barn och föräldrar i kommunen.

Förutsätter maktskifte i Stockholms läns landsting.
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Trygghet på gator och torg
I en tid när många känner oro vill vi socialdemokrater sätta tryggheten främst.
Tryggheten är grundläggande för att vi ska kunna leva våra liv som vi vill. Trygghet
skapas av sammanhållning och tillit mellan människor. Omvänt är otrygghet och
brottslighet ett tyranni över våra liv, och ett gift för samhället.
Vi socialdemokrater satsar på polisen och vill ha 10 000 fler poliser fram till 2024,
vilket innebär fler även i Järfälla. Polisen ska ha de resurser som krävs för att vara
närvarande och synlig i samhället och finnas där för medborgarna. Järfälla kommun
ska i samverkan med polisen ta till kraftfulla åtgärder för att förhindra och beivra
brott. Övervakningskameror ska sättas upp på otrygga platser, och samhället ska
rycka ut snabbt för att bekämpa skadegörelse och åtgärda otrygga miljöer.
I Järfälla ska alla kunna känna sig trygga både hemma och på våra gator och torg.
Därför ska vi anställa trygghetsvärdar och ordningsvakter i kommunen som
patrullerar i samverkan med polisen och samtidigt dubbla stödet till frivilliga som
nattvandrar. Kvinnors och flickors säkerhet ska öka både hemma och i det offentliga
rummet. Stödet till kvinnojourer och organisationer som arbetar mot hedersrelaterat
våld ska öka. Samtycke och allas rätt till sin egen kropp ska ingå i undervisningen i
skola och samhällsorientering.
Vi ska tillsammans bekämpa brotten, men också brottens orsaker. Järfälla kommun
ska öka närvaron i utsatta områden tillsammans med polis, arbetsförmedling, skola
och föreningslivet. Sammanhållningen i våra bostadsområden ska öka genom
grannsamverkan. Ungdomar ska hamna i arbete, studier eller praktik för att inte gå
sysslolösa. Den som hamnat i missbruk ska bort från miljöer som förvärrar problem,
och stödet till avhopparverksamheten ökas för att fler ska lämna kriminaliteten.
Socialdemokraterna i Järfälla går till val på:
Trygghet på gator och torg:

•
•
•
•
•
•
•

Anställa kommunala trygghetsvärdar och ordningsvakter som patrullerar i alla
kommundelar.
Öka samhällets närvaro i utsatta områden med polis, socialtjänst, skola,
arbetsmarknadsinsatser och föreningsliv.
Kameraövervakning på brottsutsatta platser.
Rusta upp offentliga utemiljöer med god belysning och välskötta gångstråk.
Bygga funktionsblandat för liv och rörelse i alla områden.
Nolltolerans mot skadegörelse och snabb utryckning för att åtgärda
inrapporterade problem.
Verka för en dygnet runt-öppen polisstation i Järfälla för att öka den polisiära
närvaron.
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Trygghet vi bygger tillsammans:

•
•
•
•
•
•

Fördubbla stödet för nattvandringar till föreningslivet.
Stärka stödet till kvinnojourer och organisationer som arbetar mot
hedersrelaterat våld.
Öka stödet till och fördjupa samarbetet med föreningslivet som arbetar
brottsförebyggande och mot droger.
Uppmuntra grannsamverkan med kommunala insatser och stöd så att
människor lär känna varandra i sina bostadsområden.
Satsa på samtyckesundervisning i skola, på ungdomsgårdar och inom
samhällsorientering.
Utveckla samarbetet mellan närpolis, socialtjänst, skola och föreningsliv,
särskilt kring ungdomar på väg in i kriminalitet.
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Kultur och idrott för alla
Alla har rätt till en meningsfull fritid. Fritidsmöjligheterna är en anledning till att allt
fler vill bo i och besöka Järfälla. Här finns både stadsliv, kultur och vackra
naturområden med närhet till Mälaren. Vi vill fortsätta att utveckla Järfällas kulturoch idrottsliv så att alla har möjlighet att delta.
Järfällaborna ska ha nära till möjligheten att motionera och idrotta och det ska vara
enkelt att besöka våra friluftsområden. När kommunen växer behövs nya
idrottsanläggningar och dagens anläggningar rustas upp. Samtidigt ska våra parker
och grönområden hållas efter och utvecklas.
Barn och unga i Järfälla ska kunna delta i kultur och idrott oavsett sina
förutsättningar eller föräldrarnas inkomster. Därför vill vi höja stödet till föreningslivet
så att de kan ha lägre avgifter och fler helt avgiftsfria aktiviteter. Alla unga ska ha
tillgång till trygga mötesplatser där de bor. Kulturskolans verksamhet ska breddas
och stärkas så att allt fler barn och unga får möjlighet att utöva musik, konst, teater
och dans.
Alla har vi behov av fritid och social samvaro, oavsett ålder. Vi vill ta fram ett kulturoch fritidsprogram som syftar till en meningsfull fritid genom hela livet. Vi vill även
införa en friskvårdspeng för äldre och se över stödet till föreningslivet så att det blir
fler aktiviteter som riktar sig till äldre Järfällabor.
Med en orolig omvärld är det viktigare än någonsin att alla känner ett gemensamt
ansvar för den lokala demokratin. Föreningslivet har en viktig roll i den demokratiska
folkbildningen och kommunens stöd till detta ska öka. Även biblioteken är viktiga
som kommunens mest besökta mötesplatser. Därför vill vi utveckla biblioteken till en
plats för alla åldrar och samhällsklasser, med utökade öppettider och ett uppdrag att
främja källkritik och demokrati.
Socialdemokraterna i Järfälla går till val på:
Friluftsområden och anläggningar:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tillgängliggöra kommunens friluftsområden, badplatser och naturreservat
med bättre kommunikationer, informationsmaterial och underhåll.
Bygga ut Mälarpromenaden och göra den tillgänglig för alla.
Bygga en ny ishall på idrottsfältet i Jakobsberg.
Anlägga minst en ny konstgräsplan per år under mandatperioden.
Påbörja byggnationen av en ny gymnastikhall i kommunen.
Skapa ett center för actionsporter och kampsport i kommunen.
Anlägga fler utegym, motionsspår och lekplatser för alla åldrar runt om i
kommunen.
Bygga ett idrottscentrum i Veddesta med idrottshall och skidspår inomhus.
Bygga upp kvarnen i Jakobsberg och utveckla området vid Kvarnbacken.
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•
•

Bygga ett kongresscentrum i Järfälla för större kultur- idrotts- och
föreningsevenemang.
Etablera en kulturscen i Järfälla för mer kultur som Järfällabor kan ta del av.

En meningsfull fritid åt alla:

•
•
•
•
•
•

•

Höj stöden till föreningarna så att fler föreningar kan sänka sina avgifter och
erbjuda fler aktiviteter som är helt avgiftsbefriade.
Införa sommarlovskollo så att alla barn och unga i Järfälla kan få en rolig
sommar.
Ta fram ett idrottspolitiskt program med syftet att säkerställa jämlika
förutsättningar för att idrotta i alla kommundelar.
Bredda Kulturskolan så att fler kan delta samt erbjuda fler barn och unga
möjligheten till en avgiftsfri verksamhet i anslutning till skoldagen.
Fler fritidsaktiviteter för personer med funktionsvariationer och förbättrad
tillgänglighet på dem som finns.
Ta fram ett kultur- och fritidsprogram för hela livet samt se över stödet till
föreningslivet och civilsamhället för att kunna bidra till fler aktiviteter som
riktar sig till vuxna och äldre Järfällabor.
Införa en friskvårdspeng för äldre så att fler äldre kan leva friska och aktiva liv
längre upp i åldrarna.

Levande mötesplatser och hållbar demokrati:

•
•
•
•
•
•

Lokaler till föreningslivet. Alla föreningar med kommunstöd ska erbjudas
tillgång till lokaler.
Utöka öppettiderna och införa meröppet på biblioteken för att stärka
bibliotekens tillgänglighet för medborgarna.
Stärka stödet till studieförbunden och föreningar som arbetar med
demokratifrågor och folkbildning.
Tillgängliggöra medborgarservice i alla kommundelar i samarbete med
biblioteken.
Ge biblioteken ett tydligt uppdrag att arbeta med källkritik och fungera som
en öppen mötesplats för alla Järfällabor.
Fokusera bibliotekens arbete för barn och ungas läsande för att öka läslusten
hos de som idag inte deltar i bibliotekens verksamhet.
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En hållbar framtid
Hållbar utveckling handlar om att våra liv och vår välfärd idag inte ska äventyra
framtida generationers livsmöjligheter. Hållbarhet består av tre delar: ekonomisk,
social och ekologisk. Alla delar behövs för att skapa en god framtid för Järfälla.
Ekonomisk hållbarhet uppnår vi genom god hushållning med våra gemensamma
resurser. Bara genom en välskött ekonomi kan vi säkra välfärd för alla medborgare
även i framtiden. Därför har vi sedan vi tillträdde förbättrat kommunens ekonomi.
Satsningar och investeringar ska göras ansvarsfullt och kommunens låneskuld hållas
nere.
Socialt hållbar blir Järfälla kommun genom att ta tillvara på välfärdens viktigaste
resurs: människorna som arbetar i den. Genom att vara en god arbetsgivare tryggas
kompetensförsörjningen och kvaliteten i verksamheterna höjs. Järfälla kommun ska
stödja det professionella kunnandet och skapa goda möjligheter till utveckling,
delaktighet och inflytande. Vi har inte råd att inte erbjuda schyssta villkor för de som
arbetar i skola, vård och omsorg.
Ekologisk hållbarhet handlar om klimat och miljö. Bara genom att ställa om till ett
hållbart samhälle kan vi säkra att framtida generationer kan leva goda liv här i
framtiden. Järfälla kommuns miljöpåverkan ska minskas kraftigt samtidigt som våra
grönområden bevaras och utvecklas. Reningen av våra vattendrag behöver
förbättras för att förebygga översvämningar och förbättra vattenkvaliteten. Både när
vi bygger nytt och bygger om ska hållbarhet och långsiktighet komma först. Så kan
vi göra vår del av det globala klimatarbetet och arbetet för att skapa en hållbar
värld.
Socialdemokraterna i Järfälla går till val på:
Ekonomi:

•
•
•
•
•

Ordning och reda i ekonomin med budget i balans och tydligt överskottsmål.
Tydlig och effektiv styrning för att säkra god hushållning med våra
gemensamma resurser.
En aktiv politik för bostadsbyggande, fler företag och fler i jobb som ger
ökade skatteintäkter och mer resurser till skola, trygghet och välfärd.
Skattenivån ska spegla ambitionsnivån, tillväxten, möjliga besparingar och
effektiviseringar samt statlig finansiering.
Investeringar i välfärden före skattesänkningar så att alla Järfällabor får del av
kommunens utveckling.

Järfälla kommun som arbetsgivare:

•

Rätt till heltid och deltid som en möjlighet ska förverkligas för alla anställda
inom Järfälla kommun under mandatperioden.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Stärkt kompetensutveckling för personalen för att öka kvaliteten i
verksamheterna.
Trygg och hälsosam arbetsmiljö med satsningar för att och minska
sjukskrivningarna.
Jämställda löner och karriärmöjligheter oavsett kön.
Arbetsgivaren ska stå för arbetskläder i alla verksamheter där dessa är
nödvändiga.
Gott ledarskap med delaktighet, jämställdhet och mångfald som präglar
arbetsgivarpolitiken.
Utökat friskvårdsbidrag för kommunanställda för att främja en sund balans
mellan arbete, familjeliv och fritid.
Prov med 30-timmars arbetsvecka i utvalda verksamheter för att ligga i
framkant som arbetsgivare.
Krav på kollektivavtal i alla upphandlingar för att verka för schyssta villkor på
hela arbetsmarknaden. Järfälla ska vara en Fair Trade kommun.

Miljö och klimat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kraftigt minska klimatpåverkan i Järfälla kommun.
Göra kommunens fordonsflotta fossilfri innan mandatperiodens slut.
Ställa miljökrav i alla upphandlingar av varor och tjänster.
Minska matsvinnet och öka andelen ekologisk mat i kommunala
verksamheter. Insamlingen av matavfall ska förbättras.
Arbeta för en giftfri vardag i byggande, rådgivning och i kommunens
verksamheter.
Investera i fjärrvärme och grön uppvärmning av våra bostäder.
Satsa på solenergi genom att bygglovsbefria solpaneler och anlägga
solcellsanläggningar på kommunala byggnader.
Slå vakt om våra naturreservat och grönområden. De ska bevaras och
utvecklas.
Järfälla ska ha en kommunövergripande dagvattenplan för att förebygga
översvämningar skapa fler attraktiva naturmiljöer.
Bygga en kommunal återbruksanläggning för att öka återanvändning och
reparation.
Fler och bättre återvinningsanläggningar för att det ska bli lättare att
sopsortera.
Bli ledande inom hållbart byggande och renovering genom att bedriva
forskning och utveckling tillsammans med näringsliv och akademi.
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