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Tillsammans skapar vi förändring
- Järfälla förtjänar bättre !
Socialdemokraterna i Järfällas handlingsprogram 2014-2018
Framtidskontraktet
Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla. Ett samhälle
som erbjuder möjligheter för människors utveckling och ger alla oavsett uppväxtmiljö chans
att nå sin fulla potential. Ett samhälle som bygger på solidaritet, tillit och samarbete
Vi tror på politikens kraft att förändra och förbättra samhället. Vi vill bygga ett ekonomiskt,
socialt och ekologiskt hållbart Järfälla där människors livskvalitet stärks, utan att det skadar
vår gemensamma miljö. Vi vill stimulera en kraftfull tillväxt som samtidigt är hållbar - tillväxt
som inte sker på bekostnad av framtida generationers möjligheter att leva ett gott liv. Det
kräver solidaritet mellan människor, mellan generationer, mellan kommuner och regioner.
Valet 2014 är ett vägval. Valet står mellan mer av skattesänkningar och privatiseringar eller
en ny, framtidsinriktad politik för Järfälla med ordning och reda i ekonomin.
Socialdemokraternas prioriteringar är tydliga: Satsningar för fler jobb, mindre skolklasser och
bättre äldreomsorg går före nya skattesänkningar.
Får Socialdemokraterna ditt förtroende att leda kommunen efter valet den 14 september
lovar vi att punkt efter punkt infria löftena i detta handlingsprogram. En viktigt förutsättning
för att skapa ett rättvist samhälle är att Socialdemokraterna får väljarnas förtroende både i
Järfälla och i Sverige. Framtidskontrakt med Järfällaborna vilar på fem grundsatser:
•

En aktiv näringspolitik för tillväxt, fler företag och fler jobb

•

En klok skolpolitik där god pedagogik, sunda skolmiljöer och bättre resultat är
vägledande för allt arbete i och med skolan

•

En värdig äldrevård där respekt, kvalitet och de äldres behov styr istället för lägstapris och privatiseringar

•

En expansiv bostadspolitik för allas rätt till en egen bostad

•

Ett ansvarsfullt ledarskap och ordning och reda i ekonomin.

Moderaterna har i Sverige och i Järfälla hävdat att de både kan sänka skatter och satsa på
välfärden. Resultatet av deras politik visar något helt annat. Alldeles för få bostäder byggs
och alldeles för många går utan jobb. Skolan, vården och omsorgen har drabbats av
omfattande besparingar. Järfälla har gått från att vara en ekonomiskt välskött kommun till
att bli en kommun med stora underskott. Nu behövs en ny politik för framtiden.
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Vi Socialdemokrater går till val på vårt eget program, vår egen politik. Målet är att bilda en
majoritet i Järfälla ledd av Socialdemokraterna. Vi är redo att samarbeta med alla partier
som delar våra värderingar och som vill vara med och bära Järfälla in i framtiden.
Tillsammans skapar vi förändring!
En aktiv näringspolitik för tillväxt, fler företag och fler jobb
Den viktigaste utmaningen i dag är jobben. Att ge varje Järfällabo möjlighet att kliva upp på
morgonen för att gå till arbetet eller för att studera är därför grundläggande i vår politik och
i alla våra löften. Jobben skapar tillväxt genom våra lokala företag och ger resurser till att
stärka och utveckla både 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 också en aktiv
näringspolitik som skapar förutsättningar för Järfällas företag att växa och anställa fler. Det
krävs ett aktivt arbete för fler företag, fler boende och fler besökare i Järfälla.
Bostadsbristen hindrar Järfällas framtida utveckling och därför krävs att bostadsbyggandet
tar fart. Alla boendetyper behövs, men framför allt behöver vi bygga fler hyresrätter och fler
små lägenheter. Vi ska verka för att pressa kostnaderna i nyproduktion.
En viktig del av vardagen är en fungerande kollektivtrafik. Att ta sig till jobbet, till skolan eller
till fritidsaktiviteten ska gå snabbt. Att välja ett klimatvänligt resande ska vara enkelt.
För att Järfälla ska bli en attraktiv kommun måste kultur- och fritidsutbudet förbättras. Här
spelar våra lokala föreningar en viktig roll. Föreningarna ska därför erbjudas bättre stöd. Det
ska även finnas ett större utbud av idrottsanläggningar, kultur- och samlingslokaler.
Den sista stora utmaningen är att leda Järfälla in i framtiden på ett hållbart och klimatvänligt
sätt. Vår miljö- och klimatpolitik ska vara ledande i alla verksamheter. Oavsett om vi ska
bygga nya bostäder, åka buss eller servera god mat i skola och omsorg, så ska vi alltid
använda klimatsmarta lösningar. Det ska vara enkelt att agera klimatsmart.
Socialdemokraterna i Järfälla lovar följande under kommande fyra år:
Jobb och näringsliv
• Införa en ungdomsgaranti. Ingen ung, under 26 år ska gå utan arbete, praktik eller
utbildning i mer än 90 dagar
• Bilda ett näringslivsbolag, kommun och Järfällaföretag tillsammans
• Skapa fler välfärdsjobb. Ingen som kan jobba ska gå på bidrag
• Skapa förutsättningar för att fler företag ska etablera sig i kommunen och för att
befintliga företag ska få möjlighet att utvecklas.
• Matchning av arbetskraft mot företagens behov ska stärkas, samt förtydligas i
arbetsförmedlingens uppdrag
• Erbjuda alla ungdomar i åldern 15-18 år sommarjobb
• Verka för öppnande av minst ett företagshotell för Järfällaföretagen

3

Bostäder
• Öka byggtakten till 1000 påbörjade bostäder per år
• Införa bostadsgaranti för ungdomar. Alla ska erbjudas en egen bostad innan de fyller
25 år
• Bygga fler hyresrätter och små lägenheter. Målet är att uppnå minst 1/3-del
hyresrätter i det totala beståndet
• Var femte ledig hyresrätt ska förmedlas till unga
• Förtäta våra lokala centrum, samt prioritera utbyggnad av Barkarbystaden
• Investera och renovera Järfällahus AB:s bostadsområden
• Inrätta en lokal bostadsförmedling
• En bostadsförsörjningsplan ska tas fram och årligen aktualiseras
Kollektivtrafik (förutsätter maktskifte i Stockholms läns landsting)
• Återinföra enhetstaxa i Stockholms läns kollektivtrafik
• Påbörja bygget av tunnelbana till Barkarby
• Förbättra kollektiv- och busstrafiken till samtliga kommundelar.
• Verka för upprustning av kommunens pendeltågstationer. Verka för att utbyggnaden
av Mälarbanan fullföljs
• Stärka nattbusstrafiken i hela kommunen
• Skapa fler infartsparkeringar. Kommunens pendlarparkeringar ska reserveras för
pendlare och byggas ut för både bil och cykel. Parkeringarna ska hållas avgiftsfria
Miljö
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minska klimatpåverkan inom kommunens egna verksamheter
Bygga ut fjärrvärmenätet och investera i alternativ uppvärmning av våra bostäder
Stärka utveckling av Barkarbystaden med miljöprofil
Använda klimatsmarta lösningar när vi renoverar eller bygger nytt
Slå vakt om strandskyddet och naturreservaten, samt göra Igelbäcken till nytt
naturreservat
Bygga ut Mälarpromenaden och göra den tillgänglig för alla
Anlägga fler och bättre cykelvägar
Värna om Mälarens vatten
Bygga fler och bättre återvinningsanläggningar
Göra det enklare för Järfällaborna att leva klimatsmart

Kultur och fritid
• Utveckla kulturskolan med fler platser och lägre avgifter
• Anlägga nya och rusta befintliga idrottsanläggningar och motionsspår för både
spontan- och föreningsidrotten
• Utveckla ett nytt kulturhus i Järfälla
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•
•
•
•
•
•
•
•

Bevara och utveckla biblioteken
Öka stödet till kommunens föreningar. Återinföra driftstödet till Folkets hus i Kallhäll
Införa jämställd fördelning av stödet till idrotts- och fritidsföreningar
Säkra att det finns samlingslokaler i varje kommundel
Marknadsföra skulpturstaden Järfälla
Bygga fler temalekplatser i kommunen
Bygga en ny kommunal simhall som möter kommuninvånarnas behov
Utveckla Ängsjö friluftsanläggning, samt stärka Ängsjölyftet för skolungdomar.

En klok skolpolitik
Alla barn och ungdomar måste ges bästa möjligheter att påbörja sitt livslånga lärande.
Järfällas alla skolor måste ge unga bästa möjliga förutsättningar att utveckla sin kunskap och
förmåga att möta framtiden. Detsamma gäller Järfällas vuxna som vill utbilda sig vidare och
få en ny chans på arbetsmarknaden.
Fokus ska ligga på undervisning som skapar utrymme för elevernas kunskapsutveckling,
nyfikenhet och inflytande. Lärarna måste ges möjlighet att vara lärare, känna uppskattning
och utvecklas i sin yrkesroll. Rektorns roll som pedagogisk ledare och ansvarig för
utbildningens kvalitet ska stärkas. Föräldrar ska ha god insyn och vara delaktiga.
Framtidens klassrum ska utvecklas till kreativa lärmiljöer, där elever ges möjlighet att stärka
sina kompetenser för att klara framtidens utmaningar. Skolans och förskolans lokaler och
utemiljöer ska vara lugna, trygga, snygga och trivsamma. Därför ska städningen och
underhållet förbättras. Skolmaten måste vara näringsrik och antalet skolor med
tillagningskök ska öka. Den nya tekniken ska användas som ett klokt pedagogiskt verktyg i
undervisningen.
Studiestöd ska ges till elever och skolor med särskilda behov och ska sättas in så tidigt som
möjligt. Läxhjälp och sommarskolor ska erbjudas alla barn som behöver. Skolor ska inte
själva få välja vilka elever som ska gå där.
Socialdemokraterna i Järfälla lovar följande under kommande fyra år:
Förskolan och fritidshemmen
• Mindre barngrupper och mer personal i förskolan och på fritidshemmen
• Alla barn över 12 månader ska få plats i förskolan
• Andelen behörig personal i förskolan ska öka
• Barn till föräldrar som jobbar obekväma tider ska ges rätt till barnomsorg i form av
t.ex. ”nattis”
• Ökad möjlighet till modersmålsstöd redan i förskolan
• Högre kvalitet i fritidsverksamheten med fokus på pedagogik
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Grundskolan
• Mindre klasser och fler lärare i lågstadiet
• Fler speciallärare och specialpedagoger
• Obligatorisk förskoleklass
• Läxhjälp och studiestöd åt alla elever
• Nolltolerans mot mobbing och andra kränkningar
• Mer kompetensutveckling för lärare och övrig personal i skolans värld
• Lärarnas tid för eleverna ska öka genom minskad administration och bättre stöd i
tekniken
• Andelen behöriga lärare ska öka
• Sommarskola för elever som vill förbättra sina skolresultat
• Fördelning av resurser efter behov. Alla barn ska ges samma möjlighet att lyckas
• En bättre elevhälsa för att alla elever ska må bra och leva sunt

Gymnasiet och vuxenutbildning
• Införa obligatoriskt gymnasium
• Ett brett utbud av gymnasieutbildningar för att ge unga goda möjligheter till fortsatt
utbildning och olika vägar in på arbetsmarknaden
• Utveckla våra gymnasieskolor samt offensivt marknadsföra dem i regionen
• Andelen behöriga lärare ska öka
• Järfällas gymnasieskolor och den kommunala vuxenutbildningen ska ha ett nära
samarbete med näringsliv, högskolor och universitet
• Införa utvidgade och förstärkta former för vuxenutbildning, kompetensutveckling och
kvalificerad yrkesutbildning
• Ta större ansvar för ungdomar som inte fullföljt sina studier genom uppsökande
arbete
• Ungdomar som inte arbetar eller studerar ska delta i olika utbildnings- eller
aktivitetsprogram
• Erbjuda Svenska för invandrare av hög kvalitet
• Barkarby College ska byggas och förverkligas som ett helt nytt regionalt
utbildningscenter med gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola inom
naturvetenskap och teknik
• Järfälla kommun ska ge ökat stöd till folkbildningen bl.a. genom studieförbunden
En kvalitativ välfärd
Från att ha varit en av landets bästa äldrekommuner präglas bilden av vår kommuns
äldreomsorg i dag av skandaler. Privatiseringar, nedskärningar och brist på ordning och reda
i kommunens ekonomi har försämrat kvaliteten i verksamheterna för våra äldre. Järfälla
behöver en ny, värdig äldreomsorg och en fungerande hemtjänst.
Järfällas omsorg ska sätta de äldres behov och verksamhetens kvalitet i fokus, inte lägsta pris
och en fortsatt privatiseringslinje. Det krävs en ny syn på äldres värdighet, erfarenhet och en
ny syn på valfrihet. Valfrihet ska handla om att få ta en promenad när man vill, träffa andra
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med samma intressen, att få bestämma vilken mat som ska handlas och att få den hjälp som
man efterfrågar och är i behov av. Detta kräver tid och resurser. Vi socialdemokrater
prioriterar tid och resurser för att möta de äldres behov, framför nya skattesänkningar och
fortsatta privatiseringar.
Socialdemokraterna i Järfälla lovar följande under kommande fyra år:
Äldreomsorgen
• Privatiseringspaus
• Ordning och reda inom äldreomsorgen
• Hemtjänst ska beviljas efter den äldres behov
• Platser på äldreboende i kommunen ska garanteras. Parboendegaranti ska gälla
• Nya äldreboenden ska byggas och befintliga ska rustas upp
• Öka antalet anställda i äldreomsorgen, mer tid för de äldre med personal
• Äldre ska garanteras god och näringsrik mat
• Samtliga nya och ombyggda äldreboenden ska få tillagningskök
• Nya tekniska hjälpmedel ska förbättra omsorgen
• Utveckla äldreomsorgen för äldre med utländsk bakgrund
• Kontinuitet för ökad trygghet i hemtjänsten
Funktionsnedsättning
• Tillgängligheten för funktionsnedsatta inom all kommunal verksamhet ska förbättras
• Sysselsättningsinsatser och dagverksamhet ska utvecklas
• Brukarna ska ha stort inflytande över den service de är beroende av
• Omsorg ska ges utifrån behov
• Nya tekniska hjälpmedel både för brukare och personal ska förbättra omsorgen
• Upphandlingar av handikappomsorgen ska ske genom kvalitetsupphandlingar, inte
lägsta-pris
Trygghet
• Upprustning av offentliga utemiljöer, god belysning och välskötta gångstråk
• Ökad renhållning i våra stadsdelscentrum
• Fysiska, brottsförebyggande åtgärder i stadsmiljön
• Stöd till föreningar som jobbar med brottsförebyggande åtgärder
• Utökat samarbete med närpolisen
• Alla skolklasser ska ha en kontaktpolis
• Ökad samverkan mellan närpolis, socialtjänst, skola och föreningsliv
• Kommunala insatser för ökad grannsamverkan i hela kommunen
• Fler mötesplatser för alla Järfällas unga
• Organisera regelbunden verksamhet med nattvandringar i hela kommunen
• Det förebyggande arbetet för att motverka missbruk och social utslagning ska
stärkas. Det uppsökande arbetet inom socialtjänsten ska utökas
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Ett ansvarsfullt ledarskap
Järfälla kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som respekterar och stödjer det
professionella kunnandet genom att skapa goda möjligheter till utveckling, delaktighet och
inflytande för medarbetarna.
God hushållning med våra ekonomiska resurser ska vara kännetecknande för all kommunal
verksamhet. Endast genom en välskött ekonomi säkrar vi välfärden för alla medborgare i
framtiden.
Socialdemokraterna i Järfälla lovar följande under kommande fyra år:
Ekonomi
• Ordning och reda i ekonomin. Järfälla ska återigen ha en trygg och stabil budget i
balans med tydligt överskottsmål
• Effektiv resursanvändning ska vara vägledande i kommunens organisation
• Kostnaderna för inhyrda konsulter ska minska kraftigt i kommunen
• Disciplinen kring budgethållning ska skärpas. Tydligare ledning och styrning ska säkra
god hushållning med våra gemensamma resurser
• En aktiv politik för ökat bostadsbyggande, fler företag och fler i jobb ger ökade
skatteintäkter
Järfälla kommun som arbetsgivare
• Upphandling av tjänster eller entreprenader ska endast ske från företag och
organisationer som tecknat för verksamheten gällande svenskt kollektivavtal
• Rätten till heltid och deltid som en möjlighet ska gälla för anställda inom Järfälla
kommun
• Utbildningsinsatser för ökad kompetens bland personalen vid kommunens
verksamheter
• Trygg och hälsosam arbetsmiljö
• Jämställda löner mellan kvinnor och män
• Gott ledarskap, delaktighet, jämställdhet och mångfald ska prägla
arbetsgivarpolitiken
Järfälla förtjänar bättre – Tillsammans skapar vi förändring
För åtta år sedan målade Moderaterna upp bilden av ett samhälle med fler jobb och en
bättre ekonomi. De fick förtroendet av väljarna både i Järfälla och i hela riket att förverkliga
denna vision. Efter fyra år bad de om mer tid och fick en ny chans. I dag kan vi konstatera att
ett ensidigt fokus på skattesänkningar och privatiseringar inte har fungerat.
Solidaritet och människors lika värde är grundläggande värderingar för oss. Vi vill att alla
människors lika värde ska vara en grundläggande syn i vårt samhälle. Vi vill att rättvisa ska
gälla alla, att alla ska få samma möjligheter och att ingen ska kränkas på grund av hudfärg,
funktionsnedsättning, sexuell läggning, kön eller ålder.
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Nu behövs en ny arbetslinje, ny klok skolpolitik och en ny värdig äldrepolitik. Det behövs i
Sverige och det behövs i Järfälla. Det är ett arbete vi måste göra tillsammans.
Järfälla förtjänar bättre!
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