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I din hand håller du Socialdemokraterna i Järfällas kommunpolitiska program
2022-2026. Det här är vår vision om hur vi ska ta tillbaka den demokratiska
kontrollen över välfärden, bryta segregationen och sätta Järfälla i förarsätet
för den gröna omställningen. Det är detta dokument som kommer att vara
vägledande för vårt politiska arbete under den kommande mandatperioden.
Det är vårt löfte till dig. Men vilket genomslag dessa idéer slutligen får
bestämmer inte vi. Det gör du, den 11 september.

En av vår tids viktigaste politiska frågor är att stärka tryggheten. För oss
socialdemokrater trygghet är ett begrepp med flera dimensioner. Det
rymmer såväl känslan av att veta att man kan betala hyran i månadens slut
som att kunna gå hem ensam på kvällen utan att känna sig rädd. Det handlar
om trygghet i hemmet, på skolan, på fritiden och på jobbet.

Gängskjutningar, narkotikahandel och våld utgör ett hot mot människors
frihet som aldrig får normaliseras, det måste bekämpas med full kraft. Det
innebär att punktmarkera de kriminella nätverken, öka ordningsmaktens
närvaro samt stoppa fusket och missbruket med våra skattepengar. Polisen
måste ges verktygen för att kunna stoppa brotten här och nu.

Samtidigt accepterar vi socialdemokrater inget trygghetsbegrepp som
bygger på separation och misstro mellan människor. Trygghet är att kunna
lita på samhället och sina medmänniskor, att veta sitt värde och att ha
möjlighet att förverkliga sina drömmar. Det kräver ett samhälle som håller
ihop och strävar framåt tillsammans. Det innebär ordentliga satsningar för att
motverka ojämlikheten och riva de sociala murarna mellan grupper av
människor.

Det förutsätter också en ansvarsfull ekonomisk politik. Kommunens medel
utgörs av medborgarnas pengar, och måste förvaltas varsamt med en budget
i balans. Det är så vi tryggar en stark välfärd och fortsatt utveckling. Samtidigt
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är det viktigt att varje skattekrona faktiskt kommer medborgarna till del.
Under Coronakrisen har regeringen tillskjutit Järfälla massor av pengar som
har lagts på hög i stället för att användas i verksamheterna. Vi prioriterar att
stärka upp en hårt ansträngd skola, vård och omsorg framför
skattesänkningar, inte minst i tider av kris. Den ekonomiska politiken måste
präglas av följsamhet och ett särskilt fokus på de människor som har störst
behov av samhällets stöd.

Vi är fast övertygade om att detta är den enda vägen till verklig trygghet. När
var och en kan lita på att vi finns där för varandra, att välfärden fungerar och
att vi tar vara på varandras fulla potential, först då uppstår den känsla av
gemenskap som är en förutsättning för att samhället ska hålla ihop.

Trygghet är också att kunna lita på att framtiden är ljus. Därför vill vi sätta
Järfälla i förarsätet för den gröna omställningen. Det är en förutsättning för
att vi ska vara konkurrenskraftiga i framtiden. Vi har en klimatskuld som vi
måste ta i kapp, för att skapa hållbar tillväxt som tryggar framtida
generationers försörjning.

Allt detta ryms inom Socialdemokraternas trygghetsbegrepp. För att komma
till rätta med problemen krävs därför ett systematiskt, samlat grepp som
spänner över alla politikområden. I det här handlingsprogrammet presenterar
åtta områden som vi vill prioritera. Dessa är:










En jämlik skola med fokus på kunskap
Fler vägar till jobb för alla
En trygg välfärd och omsorg
Ett stärkt seniorliv
Trygghet på gator och torg
En meningsfull fritid
Rätten till ett eget boende
Ett grönt Järfälla för en trygg framtid
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Ett jämlikt samhälle börjar i skolan. En bra skola för alla sätter lärandet i fokus
genom bra lärare som ges goda förutsättningar förmedla kunskap och skapa
ordning och reda. Det är grunden för att alla barn ska ges möjligheten att uppnå sin
fulla potential och ges lika möjligheter i livet. På så vis kan skolan också vara den
viktigaste arenan för att bryta segregation, utanförskap och stänga dörren till
kriminalitet. Men då får inte skolan vara en marknadsplats friskolekoncernernas
vinster är viktigare än undervisningen. Privatiseringar och besparingar har nått vägs
ände, vi måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen över Järfällas skolor. Vi
Socialdemokrater vill tillse att skolan får de resurser den behöver för att upprätthålla
små barngrupper, anställa fler lärare och medarbetare samt se till att alla som
jobbar i Järfällas skolor har en god arbetsmiljö.
Vi Socialdemokrater vill sätta stopp för nedläggningar av fungerande skolor och
ideologiskt drivna privatiseringar. Högerstyret i Järfälla har satt i system att
underfinansiera skolorna eller hota med nedläggning av fungerande kommunala
skolor när privata aktörer visat intresse för att etablera sig i området. Vi tycker att
det alltid ska finnas en bra kommunal grundskola nära där man bor, särskilt för små
barn. De ska kunna åka pulka eller cykla till skolan, inte behöva åka bil. Varje beslut
som planering och platsförsörjning ska utgå ifrån barnperspektivet. Vi ser hellre att
man satsar på Järfällas skolor i stället för att hota med nedläggning.
Varje elev som går i Järfällas skolor ska kunna känna att den blir sedd och hörd.
Idag mår många unga sämre i skolan på grund av ökad stress och oro. Det är viktigt
att det finns vuxna som har tid att både lyssna och agera för alla barn och unga ska
kunna må bra. Därför vill vi Socialdemokrater se till att alla skolor har elevhälsoteam
och medarbetare som har tid att hjälpa den som vill ha extra stöd och hjälp. Det ska
råda nolltolerans mot mobbing och trakasserier i Järfällas skolor.
Språket är nyckeln till en lyckad skolgång. Idag är bristande kunskaper i det svenska
språket den vanligaste orsaken till att en elev i Järfälla inte blir behörig till
gymnasiet. Vi Socialdemokrater vill satsa på förstärkt stöd för dem riskerar att halka
efter i språkutvecklingen genom bland annat mer läxhjälp och obligatorisk lovskola.
Den viktigaste tiden för ett barns språkinlärning är tiden i förskolan. Därför är det
viktigt att de som jobbar i förskolan behärskar det svenska språket tillräckligt väl. Vi
vill se att det införs språkkrav vid nyrekrytering av medarbetare till Järfällas förskolor
samt att en inventering av språkkunskaper hos personalen i förskolan görs för att
erbjuda dem vidareutbildning.
Skolan ska vara en plats där barnen lär sig att tänka fritt och självständigt. Den ska
också vara en mötesplats för barn med olika sociala, kulturella och religiösa
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bakgrunder. Det är därför vi vill sätta stopp för vinstjakten som spär på
segregationen i skolan, samt förbjuda etableringen av religiösa friskolor i Järfälla
kommun.
Lärandet slutar dock inte i grundskolan, det är ett livslångt projekt. Vi vill att det nya
BAS Barkarby ska utgöra ett centrum för vidare utbildning i Järfälla. Förutom en
attraktiv gymnasieskola måste vi satsa på yrkeshögskolor för att ge fler chansen att
stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Jakobsbergs folkhögskola och
studieförbunden är också en viktig punkt för fortsatt lärande som ska bevaras. Vi vill
dessutom se en bättre samverkan mellan Folkhögskolan och kommunen.
SOCIALDEMOKRATERNA I JÄRFÄLLA GÅR TILL VAL PÅ ATT:

EN JÄMLIK SKOLA MED FOKUS PÅ KUNSKAP

















Anställa mer personal i skolan och öka andelen behöriga lärare i Järfällas föroch grundskolor.
Minska klasstorlekarna, idag är många klasser i Järfällas skola för stora.
Elevhälsoteam ska finnas på alla skolor. Barn och unga ska kunna känna att
det finns hjälp och stöd att få om man mår dåligt eller behöver extra hjälp.
Stoppa överkompensationerna till friskolorna för att öka jämlikheten.
Satsa på en god arbetsmiljö och konkurrenskraftiga löner för att kunna
rekrytera och behålla skickliga lärare, förskollärare och skolledare.
Investera i nya skolor och förskolor. Alla Järfällabor ska kunna lita på att
det finns bra skolor och förskolor nära hemmet.
Ge alla elever tillgång till bra skolbibliotek och förbättra kvalitén på
läromedel för att främja läsning och källkritik.
Satsa på säkra skolvägar, det ska vara möjligt att gå, cykla eller åka pulka till
skolan utan att behöva känna sig otrygg. En särskild satsning på att rusta upp
övergångställen, belysning och gång-och cykelbanor runt Järfällas alla föroch grundskolor.
Införa kostnadsfria mensskydd till elever på Järfällas högstadieskolor.
Införa ett stopp för religiösa friskolor. Inga religiösa friskolor ska få etablera
sig i Järfälla.
Stoppa utförsäljningen av skolor.
Ålstaskolans högstadium i Barkarbystaden ska byggas för att kunna möta
behovet i takt med att elevunderlaget växer.
Införa skolfrukost på Järfällas skolor.
Satsa på rörelse i skolan för att förbättra elevernas fysiska hälsa och
inlärningskapacitet.
Det ska råda nolltolerans mot mobbing och trakasserier i skolan.
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FÖRSKOLAN








Införa språkkrav för alla anställda i Järfällas barnomsorg och ge möjlighet för
dem som saknar tillräckliga språkkunskaper att utbilda sig.
Satsa på barnskötarna och förskolelärarna – gör det möjligt för personalen i
förskolan att vidareutbilda sig med bibehållen lön.
Införa kostnadsfri lunch för all personal i förskolan som äter med barnen.
All förskolepersonal ska få kostnadsfria arbetskläder.
Minska barngrupperna i förskolan, det ska vara max fem barn per pedagog.
Garantera barnomsorg även på obekväma arbetstider så att ingen
hindras från att ta ett arbete på grund av brist på barnomsorg.
Öppen förskola ska finnas i alla kommundelar.

GYMNASIESKOLAN OCH VIDARE STUDIER





Gymnasieskolan BAS Barkarby ska utvecklas med nya program och bli
förstahandsval för fler.
Gymnasieskolan ska utveckla samarbete med högre utbildning och näringsliv.
Gymnasieskolan ska fortsätta satsa på ung företagsamhet.
Införa gratis mensskydd till alla elever på Järfällas gymnasieskolor.

SATSA PÅ YRKESHÖGSKOLOR OCH ANNAN EFTERGYMNASIAL
UTBILDNING I JÄRFÄLLA.








Särskilt stöd till de som behöver det
Införa obligatorisk lovskola för elever som riskerar att inte bli godkända i
alla ämnen.
Förbättra stödet till barn med särskilda behov med snabbare insatser
och ökad specialpedagogisk kompetens i skolan.
Stärk svenskundervisningen för att se till att alla barn klarar språket.
Förstärk samverkan mellan socialtjänst och skola för att minska problematisk
frånvaro och skolk.
Mer pengar till fritidshem och fritidsklubbar – förbättra samverkan med
skolan och inför läxläsning på fritids.
Säkra tillgång till kurator på alla skolor.
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För fyra år sedan var Järfälla på frammarsch. Flera år av expansion och utveckling
kulminerade med utnämningen ”Årets kommun” på fastighetsgalan 2018. Ledorden
var tillväxt och framåtanda, på ett hållbart sätt. Resultaten var slående:
Arbetslösheten hade minskat, tillväxten ökat och nyetableringen av nya företag slog
rekord. Företagsklimatet var konsekvent bland de bästa i landet. Det var resultatet
av en utpräglad politisk vilja att utvecklas.
Det högerstyre som tog över efter valet gick åt motsatt håll. I stället för fortsatta kliv
framåt stannade utvecklingen av, och resultatet har varit stigande arbetslöshet,
kraftigt försämrat företagsklimat och en eftersatt välfärd.
Den negativa utvecklingen är inte minst synlig i Jakobsberg. Butik efter butik har
tvingats stänga och det har kastat in hela centrum i en ond spiral. Det är en
utveckling som måste brytas för att skapa grunden för ett gott företagsklimat och
ett levande centrum. Med minskat liv och rörelse i våra centrum får butikerna färre
kunder samtidigt som otryggheten ökar. Jakobsbergs centrum måste rustas upp
med fräscha och trygga mötesplatser för att öka sin attraktionskraft. Otryggheten
och brottsligheten är en av de svåraste utmaningarna som hela Järfällas näringsliv
står inför, och det måste bekämpas med full kraft genom såväl repressiva som
förebyggande insatser.
Konkurrens på lika villkor är en förutsättning för att seriösa företag ska lyckas
etablera sig i Järfälla. Företag med schyssta villkor och legala verksamheter ska inte
behöva konkurrera mot oseriösa aktörer. Svenska kollektivavtal ska vara en
självklarhet vid offentlig upphandling, inklusive på underentreprenörsnivå, och
kontrollen av valfrihetssystemen måste skärpas.
Vi vill också att Järfälla ska vara en tillgänglig kommun. Det betyder förbättrad
kollektivtrafik och infrastruktur. Med förbättrad busstrafik bortom järnvägen, 10
minuters-trafik och nattrafik på pendeln samt utbyggnaden av den nya tunnelbanan
ökar vi Järfällas attraktionskraft för både näringsliv och boende. Det ger Järfälla alla
förutsättningar att blomstra i framtiden.
Med ett tillgängligt, framåtsträvande och levande Järfälla ökar vi förutsättningarna
för alla att få ett jobb. Men samhället måste finnas där för de som ändå riskerar att
hamna utanför. Det krävs en aktiv arbetsmarknadspolitik för att jämna ut
förutsättningarna och se till att ingen lämnas bakom. Med sommarjobb,
välfärdsjobb och OSA-tjänster, men också deltagande i andra kompetenshöjande
aktiviteter, ges fler möjligheten att ta klivet från utanförskap till egen försörjning.
Det är nyckeln till att ge fler chansen till ett gott liv i frihet och självständighet.
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SOCIALDEMOKRATERNA I JÄRFÄLLA GÅR TILL VAL PÅ ATT:

JOBB OCH NÄRINGSLIV











Utveckla den aktiva arbetsmarknadspolitiken med satsningar på
välfärdsjobben, utbildning och SFI.
Företagsetablering ska vara lätt i Järfälla.
Konkurrens på lika villkor ska gälla. Ett sunt företagsklimat där företagande
sker i lagliga former och med svenska kollektivavtal.
Införa sommarjobbsgaranti för alla ungdomar i Järfälla
Satsa på nöjes- och fritidsverksamheter i samverkan med det lokala
näringslivet för att öka attraktionskraften till våra centrum och stärka handeln.
Öka den offentliga närvaro och tryggheten i våra centrum.
Företag ska ha en väg in för att förbättra kommunikationen med kommunen.
Upprätta en strategi för fler etableringar av företags huvudkontor i
Barkarbystaden.
Skärpa aktivitetskraven vid mottagande av försörjningsstöd, såsom
deltagande i praktik, arbetsträning, språkutveckling och utbildning.
Erbjuda välfärdsjobb till långtidsarbetslösa.

KOMMUNIKATIONER OCH KOLLEKTIVTRAFIK











Införa avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar på sommaren.
Erbjuda SL-kort till alla gymnasieelever i Järfälla.
Införa 10-minuterstrafik på pendeltåget.
Inför nattrafik på pendeltåget införs på helgerna.
Förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på bland annat Viksjöleden
förbi Veddesta.
Verka för förbättrad kollektivtrafik till pendeltåget från och till Viksjö, Skälby.
Stäket och Bolinderstrand.
Verka för utökad busstrafik från alla kommundelar till den nya tunnelbanan i
Barkarby redan dag ett från öppnandet.
Verka för att den nya tunnelbanan förlängs med ett spår från Hjulsta till
Barkarby för ökad kapacitet.
Verka för en sekundärentré till Kallhälls pendeltågsstation.
Verka för fler servicelinjer i kommunen.
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Välfärdens tillgänglighet, kvalitet och tillräckliga resurser är avgörande för vår vision
om det starka samhället. Varje samhälle kännetecknas av hur man behandlar de
medborgare som mest behöver det, samt hur man tar tillvara på människor
erfarenheter och demokratiska rättigheter. I det starka samhället tillåts vi blomstra
när vi är starka, och vi kan känna oss trygga när vi behöver stöd.
En bra omsorg behövs för att bygga ett samhälle där var och en kan växa upp i
trygghet och åldras med värdighet. Vi socialdemokrater vet att välfärden bara blir
så bra som personalens förutsättningar. Därför är det avgörande för oss att
välfärdens anställda har tillräckliga resurser och rätt kompetens för att göra sitt
jobb. Som anställd i Järfälla kommun ska du få jobba på toppen av din kompetens,
ha verktygen för att utvecklas, och ha inflytande över ditt arbete. Du ska ha en
hållbar arbetsplats och en arbetssituation som lägger grunden för ett långt och
friskt arbetsliv.
Samtidigt ser vi Socialdemokrater att välfärden är mer än bara ett område som ska
förvaltas. Den är ett politiskt verktyg för rättvisa och föremål för ständig utveckling.
Därför måste den stå under demokratisk kontroll och inte lämnas i händerna på
enskilda vinstjägare. Vi vill ersätta valfrihetssystemen inom omsorgen med
upphandlingar, som ger oss en större kontroll över verksamheterna och ger oss
bättre förutsättningar att motverka fusk med skattepengar. Genom investeringar i
vård och omsorg ökar vi jämlikheten och bryggar över de klyftor som har ökat
mellan grupper av människor de senaste åren.
Järfälla ska vara en tillgänglig kommun för alla, oavsett funktionalitet. Det handlar
om allas lika rätt till fullt deltagande i samhället. För att göra Järfälla till en
föregångskommun i fråga om tillgänglighet vill vi stärka rätten till assistans och öka
brukarnas inflytande.
Vi har höga ambitioner för att Järfälla ska vara ledande inom välfärdsteknologi som
är förankrad i brukar- och personalnyttan. Socialdemokraterna i Järfälla tror på en
stor vinning genom digitala och robotiserade hjälpmedel. Vi ser teknologin som
värdefulla komplement och stöd till de insatser som dessa utför. Dagens teknikstöd
såsom trygghetslarm, digitala lås och timer på eluttag är några exempel på redan
existerande hjälpmedel som ökar tryggheten för brukaren. Samtidigt finns ett
digitalt utanförskap som måste motverkas.
Samtidigt är det viktigt att betona att tekniska lösningar aldrig kan ersätta personal
och anhöriga. Genom exempelvis Anhörigföreningen genomförs stora insatser för
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att stötta den som behöver ta hand om en närstående. Där samlas erfarenheter upp
som måste värnas av kommunen.
De senaste åren har vården utarmats i Järfälla. Det finns exempelvis inte längre
någon Barn- och ungdomspsykiatri eller gynekolog tillgänglig och människor
hänvisas till andra kommuner gällande alltmer av sitt vårdbehov. Skälet är att
högerstyret i regionen helt har låtit vårdutbudet styras av marknadsmässiga
principer. Vi menar att vården måste prioriteras utifrån medborgarnas behov, inte
marknadens. Detta blir inte minst viktigt vid planerandet av det nya sjukhuset i
Veddesta.
Vi måste komma bort från uppsplittrande vårdmarknader och i stället satsa på
integrerad regiondriven vård och kommunal omsorg. Ett avgörande led i detta
arbete är att kommunalisera hemsjukvården. Vi vill se en mer vill se en mer
sammanhållen hemsjukvård för kommunens äldre invånare där huvudansvaret för
patients hälsa tydliggörs. Att kommunalisera hemsjukvården måste vara viktigare än
införandet av ytterligare en vårdmarknad inom hemsjukvården.
SOCIALDEMOKRATERNA I JÄRFÄLLA GÅR TILL VAL PÅ ATT:

OMSORG









Tillsvidareanställning på heltid ska gälla för alla som arbetar inom omsorgen.
Deltid ska vara en möjlighet.
En riktad lönesatsning för att våra undersköterskors löner ska vara bland de
högsta i regionen.
Avveckla minutscheman inom hela den kommunala verksamheten.
Säkerställa att alla som arbetar inom äldreomsorgen har tillräckliga
språkkunskaper i svenska.
Anta en tioårsplan för att stärka välfärdens finansiering. Det behövs politiskt
samförstånd som skapar förutsättningar för långsiktighet i verksamheterna.
Inför en fond för medel till kompetensutveckling för personalen.
Införa kostnadsfria arbetsskor för våra välfärdsarbetare.
Assistans ska ges utifrån behov där LSS-lagens intentioner värnas genom
tillräckliga resurser, rättssäker handläggning och ökat inflytande för brukarna.

VÅRD





Det ska finnas vårdcentraler i alla kommundelar, samt åtminstone en kvällsoch helöppen vårdcentral i Järfälla.
Det ska finnas en närakut i Järfälla
Inför en medicinsk ansvarig läkare för att säkerställa den medicinska
kompetensen inom omsorgen.
Det nya sjukhuset i Veddesta ska fyllas med vård som saknas i Järfälla idag.
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Geriatriken i Jakobsberg ska finnas kvar.
Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) ska finnas i Järfälla.
Gynekologmottagning ska finnas i Järfälla.
Kommunalisera hemsjukvården. Äldreomsorgen och hemsjukvården ska
hänga ihop för att öka den medicinska kompetensen.

Vårt mål är att Järfälla kommun alltid ska vara i framkant i skapandet av ett levande
och solidariskt samhälle för framtidens äldre. Vi arbetar långsiktigt för att införliva
vår vision om en stark välfärd där skattekronor går till vård och inte till vinster, ett
rikare liv för pensionärer och en tillgänglig kommun som är anpassad för alla,
gammal som ung.
En positiv och god livskvalitet är starkt kopplad till den miljö som en individ lever
och vistas i. Vi anser att det är viktigt att anpassa boende efter behov och utifrån
individens önskemål. En särskilt stor vikt bör läggas på närhet till ett berikat
föreningsliv, kulturliv, livsmedelsbutiker, vårdcentraler, apotek, grönområden och
kollektivtrafik. Vi ser också en fördel i att boendeplanera för blandade
åldersgrupper och bygga fler hyresrätter och bostäder för seniorer med god
tillgänglighet och rimliga boendekostnader.
Vi ser Järfällas äldre som en tillgång med värdefulla erfarenheter som måste tas om
hand. Det innebär ett fördjupat demokratiskt inflytande och dialog med kommunen.
Alla ska ges rätten och den praktiska möjligheten att delta i den lokala demokratin. I
det arbetet har föreningslivet, inte minst äldreorganisationerna, en nyckelroll att
spela. Detsamma gäller i fråga om att skapa ett samhälle som erbjuder gott om
fritidsaktiviteter genom hela livet. Vikten av att bryta ensamheten har gjort sig
påmind i ljuset av Coronapandemin. Vi vill tillförsäkra att äldreorganisationerna och
övriga föreningslivet får de resurser de behöver och lättillgängliga, anpassade
lokaler med rimliga hyror för sociala aktiviteter.
SOCIALDEMOKRATERNA I JÄRFÄLLA GÅR TILL VAL PÅ ATT:

ETT BRA SENIORLIV



Införa bostadsgaranti för alla över 80 år, med fokus på sociala boenden för
att bryta ensamhet och isolering.
Det ska vara en rättighet att bo med sin partner när den ena är i behov av
särskilt boende.
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Bygga fler bostäder för seniorer, vi ska ha ett blandat bestånd som passar
alla behov.
Det ska byggas kollektivhus för äldre som inte trivs med att bo ensamma,
utan vill ha tillgång till gemensam matsal och aktivitetslokaler är också ett
önskemål.
Höja kvalitetskraven på alla utförare inom äldreomsorgen och inför en
kvalitetsgaranti med kontinuerlig uppföljning och nolltolerans mot oseriösa
aktörer.
En god och näringsrik mat ska vara självklart i hela äldreomsorgen.
Öka resurserna till pensionärsorganisationerna för att göra insatser mot
ensamhet och bryta social isolering.
Satsa på lokaler och mötesplatser i alla kommundelar för seniorer att mötas
och umgås.
Avskaffa LOV (Lagen om valfrihet) inom hemtjänsten och ersätt med
upphandling, för att motverka oseriösa aktörer och ta tillbaka den
demokratiska kontrollen.
Införa en omsorgskontakt i hemtjänsten, för att tillgodose den enskildes
behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning.
Stärka det kommunala pensionärsrådet (KPR) och göra deras inflytande
verknings- och meningsfullt.
Kommunens lokaler ska vara tillgänglighetsanpassade.
Förebygga halk- och fallskador.
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Att kunna känna sig trygg på gator och torg är en grundläggande rättighet och en
förutsättning för varje människas frihet. Ingen regering har satsat så mycket på
skärpta straff och ökade resurser till hela rättsväsendet som den nu sittande, men
brottsligheten är fortfarande ett av våra största samhällsproblem. Det måste
bekämpas till varje pris. Skjutningar, vandalism och våldsbrott får aldrig
normaliseras. Därför måste ytterligare satsningar göras på ordningsfrämjande
insatser och polisiär närvaro för att bekämpa brotten här och nu.
Avregleringar och privatiseringar har öppnat upp för fusk och missbruk och blivit en
inkomstkälla för organiserad brottslighet. Därför vill vi se en stor satsning för att
skapa ordning och reda i våra välfärdssystem. Det handlar om att skärpa upp
kontrollen av försörjningsstödet och kartlägga hur våra valfrihetssystem utnyttjas.
Det är inte minst en fråga om att upprätthålla förtroendet för de sociala
skyddsnäten. Vi tror på en välfärd som erbjuder ett starkt skydd för dem med störst
behov där ingen lämnas bakom, men det kan inte upprätthållas om inte människor
kan lita på att systemet fungerar. Våra skattepengar ska gå till äldreomsorg, skola
och till att hjälpa de som behöver stöd. Inte en krona ska gå till att finansiera
organiserad brottslighet.
”Sluta skjut” är en metod som polisen framgångsrikt har tillämpat för att motverka
organiserad brottslighet i andra kommuner. Metoden bygger på insikten om att de
som skapar mest otrygghet är relativt få, identifierbara individer. Dessa ska
punktmarkeras i samverkan mellan polisen, kronofogden, socialtjänsten och andra
myndigheter. De ska veta att samhället kommer att göra deras kriminella liv väldigt
besvärligt, men också att det finns en väg ut, bland annat i form av
avhopparverksamhet. Metoden har varit framgångsrik i USA och efter lyckade
pilotprojekt även i Sverige är vi glada att den prövas även i Järfälla.
Samtidigt vet vi att det krävs mycket mer långsiktiga insatser. För att på djupet
komma till rätta med problemen krävs ett samhälle som håller ihop, som präglas av
hög mellanmänsklig tillit och en stark gemenskapskänsla. Det kräver satsningar på
det sociala området och det förebyggande arbetet. Vi anser att socialtjänsten är en
outnyttjad resurs i arbetet med att förebygga sociala problem och social
utestängning.
Vi måste stimulera civilsamhället till att fånga upp unga i riskzon. Detsamma gäller
kommunens övriga verksamheter, som förskola, skola, fritid och kultur, som är
viktiga arenor för att tidigt nå barn och unga innan behovet av stöd från samhället
blir alltför stort och omfattande. Vi måste också bekämpa segregationen, sociala
orättvisor och inkomstklyftorna.
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Det krävs ett helhetsgrepp av samhällsbygget som innefattar alla delar av
samhällsbygget. Socialtjänsten är en av huvudnycklarna i ett socialt arbete som ger
långsiktiga effekter, både för att bryta socialt utanförskap och förhindra kriminalitet.
SOCIALDEMOKRATERNA I JÄRFÄLLA GÅR TILL VAL PÅ ATT:

BEKÄMPA BROTTSLIGHETEN HÄR OCH NU:
















Öka samhällets närvaro med polis, samt ordningsvakter, trygghetsvärdar,
kameraövervakning och andra verktyg som polisen kan efterfråga.
Skärpa upp rutinerna vid utbetalning av försörjningsstöd.
Upprätta ett strukturerat, myndighetsöverskridande samarbete för att
motverka handel med svarta hyreskontrakt, fusk i välfärdssektorn och illegal
näringsverksamhet.
Utöka och förtydliga Järfälla Hus uppdrag att kontrollera att de som står på
kontraktet också är de som bor i lägenheten för att stoppa svarta
hyreskontrakt.
Järfällas polisstation ska vara öppen dygnet runt.
Upprätta ett handlingsprogram för att motverka våld i hemmet.
Upprätta ett centrum mot hedersvåld och våld i nära relation.
Utöka stödet till kvinnojourerna.
Utöka antalet jourlägenheter för att kunna bryta destruktiva familjerelationer.
Satsa på bättre belysning och trygga cykel- och gångvägar.
Satsa på våra lokala centrum och trygg stadsbyggnadsutveckling.
Införa och utveckla projektet ”Sluta skjut” tillsammans med polisen.
Förebygga och motverka brott mot äldre.

SÄRSKILDA FÖREBYGGANDE INSATSER









Inrätta familjecentraler i alla kommundelar med syfte att ge stöd åt föräldrar
och barn genom att samla mödravård, barnhälsovård, öppen förskola och
socialtjänst som kan fungera som stöd för föräldrar.
Erbjuda föräldrautbildning med information och möten även genom
studieförbunden eller andra organisationer.
Utbildningsinsatser kring privatekonomi och skuldrådgivning för ungdomar
ska genomföras.
Sätta av en särskild pott för föreningslivet för riktade sociala insatser.
Öppen fritidsverksamhet ska finnas i alla kommundelar.
Det ska erbjudas stöd och hjälp till avhoppare från kriminell verksamhet.
Ge våldsutsatta kvinnor förut i JHAB:s bostadskö.
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Vi ser att alla människor har olika boendebehov i olika delar av livet. Politiken måste
sträva efter att uppnå en blandning av upplåtelseformer för att tillgodose de
behoven. Den senaste mandatperioden har präglats av en total ovilja från
högerstyret att bygga hyresrätter som vanligt folk har råd att bo i. Resultatet blir att
unga får allt svårare att flytta hemifrån, ökad trångboddhet, och handel med
svartkontrakt. Människor som saknar ekonomiska medel, eller har en
anställningsform som gör det svårt att få lån, tvingas in på en stundtals hänsynslös
marknad där de riskerar att utnyttjas. Det är att driva på för en systematisk
utveckling av segregation, sociala klyftor och i förlängningen otrygghet.
Bostaden ska inte betraktas som vilken handelsvara som helst. Den ska ses som en
social rättighet med målsättningen bra bostäder åt alla i stället för en fungerande
marknad för vissa. Vi vill göra en ordentlig satsning på hyresrätter vanligt folk har
råd att bo i. Därför höjer vi ambitionerna för allmännyttan. Detta måste också
kombineras med en fortsatt upprustning av det befintliga beståndet. Rätten till ett
tryggt hem och en hög boendestandard är grundläggande i vår vision av det starka
samhället.
SOCIALDEMOKRATERNA I JÄRFÄLLA GÅR TILL VAL PÅ ATT:

BOSTÄDER OCH STADSBYGGNAD







Påbörja byggandet av 200 allmännyttiga hyresrätter per år.
Införa bostadsgaranti för unga – Alla unga ska kunna erbjudas en bostad
innan de har fyllt 26 år.
En god stadsplanering och levande stadsdelscentrum som säkrar tillgång och
närhet till service, handel och liv mellan husen.
Bygga blandade områden för att minska segregationen så att människor med
olika bakgrund, ålder och livsvillkor kan mötas i vardagen.
Rusta upp och renovera våra allmännyttiga bostadsområden stegvis för att
skapa trygga och moderna livsmiljöer utan stora hyreshöjningar.
Införa ett ombildningsstopp för hyresrätter Järfälla.
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Vi socialdemokrater satsar på ett attraktivt kultur-, idrotts- och föreningsliv. För oss
är det en fråga om ett demokratiskt ideal. En vitaliserad demokrati förutsätter en
aktivt deltagande befolkning, där var och en dagligen känner ett delägandeskap i
lokalsamhället. Kulturen och föreningslivet lägger grunden för detta demokratiska
deltagande, samtidigt som det kan skapa en meningsfull fritid åt alla. Därför är det
också en demokratifråga att Järfällas kulturliv och friluftsområden är tillgängligt för
alla oavsett funktionalitet.
Vi tror på starkt på civilsamhällets kraft och förmåga att skapa mötesplatser. Detta
är en avgörande framtidsfråga för Järfälla, särskilt för våra barn och unga. Vi måste
se till att alla barn får likvärdiga möjligheter till ett bra liv. Vi måste se till att alla
barn klarar skolan. Vi måste skapa mötesplatser för barn från olika socioekonomiska
och kulturella bakgrunder. Vi måste, som allra minst, stötta de föreningar som
faktiskt kämpar för det.
Här skiljer vi oss väsentligt från det nuvarande styret. Medan Högerstyret och
Sverigedemokraterna slår undan benen på de föreningar som bedrivit öppen
fritidsverksamhet, som Unga Örnar och Ryttarföreningen, vill vi göra tvärtom: Vi vill
öppna upp för fler goda krafter att delta i arbetet för våra barn och unga. Därför vill
vi ta fram nya riktlinjer för verksamhetsstöd som öppnar upp för föreningsdriven,
öppen fritidsverksamhet som syftar till att främja en meningsfull fritid och skapa
mötesplatser för barn, inte minst i socioekonomiskt utsatta områden.
Ett livslångt lärande och tillgång till kunskap är ytterligare en viktig demokratifråga.
Folkbildningen har nyckelroll i att skapa ett välkomnande Järfälla som håller ihop.
Biblioteken, folkhögskolan, Folkets hus och studieförbunden har i det hänseendet
en viktig roll att spela. De utgör också en betydande knutpunkt för alla invånare i
Järfälla.
Tillsammans med kulturen och föreningslivet kan vi riva sociala murar och brygga
över kulturella klyftor mellan människor, samtidigt som vi skapar en meningsfull
fritid åt alla.
SOCIALDEMOKRATERNA I JÄRFÄLLA GÅR TILL VAL PÅ ATT:

EN MENINGSFULL FRITID





Öka stödet till kultur-, idrotts- och föreningslivet.
Satsa på biblioteken och införa biblioteksgaranti i alla kommundelar.
Skapa en väg in genom en föreningssamordnare i kommunen.
Satsa på ett nytt idrottsfält i Jakobsberg med idrottshallar för bland annat
gymnastik, ishockey och kampsporter.
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Den gamla simhallen ska rustas upp och utvecklas till ett allaktivitetshus och
en mötesplats för medborgare och föreningar.
Skapa förutsättningar för mer öppen, föreningsdriven fritidsverksamhet som
bidrar till att ge barn och unga en meningsfull fritid. Verksamhet så som den
Unga Örnar bedrivit på Sångvägen behöver finnas i fler delar av kommunen.
Folkets hus ska värnas med ett riktat stöd.
Förlänga skidspåret vid Bruket.
Återinföra Järfällafestivalen i samverkan med det privata näringslivet.
Erbjuda vinterlekar i parker med pulkabacke, isbana och skidspår.
Förbättra tillgängligheten till allmänna badplatser och friluftsområden.
Satsa på fler badplatser och möjlighet till vinterbad.
Satsa på fler hundrastgårdar.

Klimatkrisen är en av vår generations ödesfrågor. För att möta utmaningarna krävs
det att politiken och näringslivet tar ansvar på alla nivåer, även lokalt. Men det är
inte, som vissa tycks tro, en uppoffring att sätta sig i förarsätet för den gröna
omställningen. Det är tvärtom en nödvändighet med gröna investeringar för att
Järfälla ska vara konkurrenskraftiga i framtiden.
Klimatfrågan omfattar alla delar av det offentliga livet. Det krävs att vi anammar en
helhetssyn i vårt arbete med den. Därför vill vi inrätta ett klimatkansli med en
särskild klimatfond för våra verksamheter att söka medel ur för att bidra till ett
bättre klimatarbete i kommunen. Dess uppgift kommer först av allt vara att damma
av koldioxidbudgeten och utveckla en handlingsplan för att leva upp till våra
åtaganden enligt Parisavtalet. Utgångspunkten ska vara att vi i Järfälla ska göra allt
vi kan så att världen klarar taket på 1,5 graders-uppvärmning.
Bland det viktigaste kommunen kan göra för klimatet är att underlätta för alla
Järfällabor att få ihop vardagen på ett klimatsmart sätt. Här är stadsplaneringen en
nyckel. Vi vill förbättra möjligheterna att promenera, cykla eller åka kollektivt, samt
se till att återvinning och sopsortering blir enklare och smidigare.
Vi vet att det kommer att krävas en rejäl grön omställning där var och en av oss tar
sitt ansvar. Men varken den faktiska klimatpåverkan eller förutsättningarna att göra
något åt dem är jämlikt fördelade. Klassmedvetenhet och jämlikhetssträvan måste
därför ligga i förgrunden även i vårt sätt att handskas med klimatfrågan.
Omställningen måste genomföras på ett rättvist sätt som gagnar vanliga människor,
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inte lägger i hinder i deras väg. Vi vet också att ingen kan göra det ensam. Vare sig
om du är en stressad småbarnsförälder som försöker hinna till sopsorteringen eller
en tonåring som skolstrejkar – ingen kan göra det ensam. Det måste ske på
samhällelig nivå. Vi måste göra det tillsammans.
SOCIALDEMOKRATERNA I JÄRFÄLLA GÅR TILL VAL PÅ ATT:

ETT GRÖN JÄRFÄLLA FÖR EN TRYGG FRAMTID

















Inrätta ett klimatkansli för att sänka Järfällas koldioxidutsläpp.
Aktivt verka för gröna jobb och skapa förutsättningar så att den gröna
industrin vill och kan etablera sig i Järfälla. Satsningar på gröna investeringar
sätter Järfälla i förarsätet för omställningen och håller oss konkurrenskraftiga i
framtiden.
Utveckla infrastrukturen för gång och cykeltrafik.
Verka för bättre cykelvägar hela vägen mellan Järfälla och Stockholm.
Ge kommuninvånarna fler och enklare möjligheter att lämna material och
avfall för återvinning/återbruk.
Alla Järfällabor ska ha nära till en sopsortering.
Järfälla kommun ska arbeta aktivt med att uppnå Agenda 2030 och FN:s
Globala mål.
Satsa på solenergi och elektrifiering.
Minska matsvinnet och öka andelen ekologisk mat i den kommunala
verksamheten.
Satsa på fler kommunala laddstolpar för att förenkla användandet av elbilar.
Upprätta en plan för sanering av alla miljöfarliga marker.
Järfälla kommun ska sträva efter klimatsmarta upphandlingar.
Inget värmekraftverk ska byggas i Lövsta.
Skydda våra naturområden och naturreservat.
Sophämtning ska erbjudas varje vecka.
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Det här programmet är vår vision om hur vi kan göra Järfälla bättre, starkare och
tryggare. Vi vill slutligen säga några ord om hur vi vill jobba som politiskt
förtroendevalda.
Klyftan mellan politiken och medborgarna är större än på länge. Det finns flera
orsaker till det. Den viktigaste faktorn för politikens förtroende är förstås förmågan
att leverera resultat. Man måste kunna lita på att samhället utvecklas och att vi
lämnar någonting bättre efter oss till våra barn. Samtidigt ser vi hur ett förhårdnat
samtalsklimat, brist på öppenhet och polariserande debattekniker får allt fler att
vända sig bort från politiken.
Det är ett demokratiskt problem. Vi ser det som ett av våra viktigaste uppdrag att
minska avståndet mellan politiken och medborgarna. Det ska vara enkelt att komma
i kontakt med beslutsfattare. Den som frågar ska få raka, ärliga svar. Vi ska ställa
våra meningsmotståndare till svars, men tolka dem välvilligt. Vi vill öka
transparensen, förbättra medborgardialogen och se till att alla får den praktiska
möjligheten att delta i sitt lokalsamhälles utveckling.
Alla kan inte alltid få som de vill, men alla förtjänar att bli hörda. Samhället bygger
vi tillsammans på gemensamma grundvärderingar.
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