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Övergripande mål för mandatperioden  
Järfälla ska vara en kommun som präglas av grön tillväxt, trygghet, jämlikhet och 

gemenskap. I början av den här mandatperioden råder stor osäkerhet i vår omvärld med hög 

inflation och försämrat ekonomiskt läge, vilket ställer höga krav på en ansvarsfull ekonomisk 

politik. För kommande mandatperiod är skola, äldreomsorg, klimatet, att bryta segregation 

och knäcka gängen våra främsta prioriteringar. 

  

Socialdemokraterna och Centerpartiet vill se en samhällsoffensiv för tryggheten med både 

brottsbekämpande åtgärder och ett kraftfullt förebyggande arbete. Vi vet att människors 

trygghet bottnar i fler olika frågor och kräver många olika svar med åtgärder som behöver 

göras. Trygghet innebär att alla barn ska få stöd och hjälp så att fler klarar skolan. Vi vill 

minska ensamhet bland äldre och individer i behov av omsorg ska få det med värdighet. Vård 

ska ges efter behov. Genom att stärka det lokala näringslivet, satsa på utbildning och andra 

aktiva arbetsmarknadsåtgärder ska fler få ett jobb att gå till. Boendesegregationen och 

trångboddheten behöver minska. Vi vill ha ett starkare förenings- och kulturliv som aktiverar 

samt integrerar Järfällaborna i en starkare gemenskap. Vi ska agera kraftfullt för att minska 

våld i nära relationer. De kriminella nätverken ska punktmarkeras och nyrekryteringen brytas. 

Vi ska ha en starkare samhällsnärvaro för ökad tryggheten på våra gator och torg. Särskilt 

fokus behöver riktas för att omklassificera Järfällas utsatta områden, och att inga fler ska 

tillkomma. 

  

För att skapa trygghet även på sikt behöver vi ta ansvar för klimatet som är en ödesfråga för 

oss alla. Vi ska se den gröna omställningen som en möjlighet som ger nya jobb, tillväxt och 

konkurrenskraft. Kommunen ska satsa på innovation och företagsamhet. Vår ambition är att 

hela kommunen lever, därför är det viktigt att vi parallellt med att Barkarbystaden växer fram 

utvecklar Kallhälls, Viksjös, Barkarbys och Jakobsbergs centrum. 

  

Allt detta förutsätter en ansvarsfull ekonomisk politik och vi ska förvalta medborgarnas 

pengar med en budget i balans. För att stärka ekonomin är den viktigaste insatsen att fler får 

ett jobb, vilket vi möjliggör genom ett bra företagsklimat och aktiva arbetsmarknadsåtgärder. 

Vi ska även ta krafttag för att säkerställa att det inte förekommer fusk, slöseri eller 

oegentligheter i våra välfärdssystem. Gällande skatten är vår utgångspunkt att det är behoven 

som styr, med särskild hänsyn till våra prioriterade områden. 

  

Järfälla ska stå upp för mänskliga rättigheter, öppenhet och respekt. Det är centrala värden i 

vår demokrati som ständigt behöver försvaras. Tillsammans styr vi Järfälla mot en trygg 

kommun som utvecklas med grön tillväxt och gemenskap. 
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Innehåll och struktur 
Under den här mandatperioden kommer vi att arbeta med den övergripande målsättningen (på 

föregående sida) som riktning. För att komma fram i det arbetet har vi identifierat 16 

fokusområden (i dokumentet som följer) som kommer utgöra det politiska ramverket för 

mandatperioden. Följande fokusområden är nära kopplade till varandra och i vissa fall 

överlappar de. Det är viktigt att plattformen läses i sin helhet för att ge en rättvisande bild av 

vad Socialdemokraterna och Centerpartiet i Järfälla vill göra inom samtliga områden. 
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Ett starkt kulturliv och en meningsfull fritid för alla 7 
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En framtidsinriktad kommun med ett starkt företagsklimat 9 

En levande kommun 9 

Utbyggd kollektivtrafik 10 

Vi ska ta ledartröjan för grön tillväxt och hållbar utveckling 10 
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Fokusområden mandatperioden 2022-2026 

En samhällsoffensiv för tryggheten och bryta segregationen 

Socialdemokraterna och Centerpartiet vill se en samhällsoffensiv för att bekämpa 

brottsligheten och öka tryggheten. I det arbetet ska Järfälla kommun ta ett större ansvar med 

mer brottsbekämpande och brottsförebyggande insatser. Tryggheten på gator och torg 

behöver stärkas genom högre samhällsnärvaro med polis, ordningsvakter, trygghetsvärdar, 

fältarbetare, kameraövervakning, fler vuxna som nattvandrar och andra verktyg som polisen 

kan efterfråga. Det gäller inte minst på kvällar och helger. Vi ska ta krafttag för ett 

förebyggande arbete som är både långsiktigt och nämndöverskridande. Hela Järfälla kommun 

ska kraftsamla för att bryta segregationen och knäcka gängen. 

  

Vi vill stärka arbetet för att fler ska vara trygga i sina hem. Kommunen måste ha hög 

kompetens för att i tid upptäcka och agera vid misstanke om våld i nära relationer. Vi 

kommer se över behovet av att upprätta ett handlingsprogram för att motverka våld i hemmet, 

se över handlingsplanen för att motverka våldsbejakande extremism och hedersrelaterat våld, 

utöka stödet till kvinnojourerna, upprätta ett centrum mot hedersvåld och våld i nära relation 

och vid behov utöka antalet jourlägenheter. 

  

Vi ska bryta segregationen, för att bygga ett mer öppet samhälle som präglas av stark tillit 

och gemenskap. I det arbetet är en stark samverkan med civilsamhället viktig, genom 

exempelvis Civilsamverkansrådet. Kommunen har en avgörande roll för att bryta 

utanförskapet och långtidsarbetslösheten, särskilt i de utsatta områdena. Därför ska vi avsätta 

resurser för ett föreningsliv med fler sociala insatser. Järfälla kommun ska driva en aktiv 

arbetsmarknadspolitik. Vi behöver exempelvis en mer flexibel SFI som inkluderar 

samhällsorientering, projekt med mentorskap i företagande, praktik för nyanlända, fler unga 

som erbjuds ett sommarjobb och fler barn som ser sina föräldrar gå till jobbet. Därutöver vill 

vi: 

  

1. Att varje nämnd och styrelse ska få i uppdrag att arbeta för att bryta segregationen och 

mot målet om inga utsatta områden i Järfälla 2032 

2. Utreda behovet att inrätta mobila trygghetsteam 

3. Arbeta för att Järfällas polisstation ska vara öppen dygnet runt 

4. Utveckla projektet ”Sluta skjut” tillsammans med polisen 

5. Ta krafttag mot drogförsäljning med målsättning att avveckla eller undanröja platser 

där narkotika säljs samt stärka det förebyggande arbetet mot droganvändning 

6. Revidera Handlingsplan för områden med socioekonomiska utmaningar i Järfälla 

kommun och ta fram ett nytt program för ökad trygghet 

7. Ge våldsutsatta personer förtur i JHAB:s bostadskö och verka för att inrätta ett 

gemensamt förturssystem (norrortskommuner) i allmännyttan för att möjliggöra byten 

mellan kommunerna 

8. Stärka kommunens krisberedskap 



4 

 

9. Utvidga arbetet med Mammaambassadörer som redan idag finns på Söderhöjden till 

att även omfatta Termovägen och Sångvägen 

10. Fortsätta utveckla Huset på höjden som mötesplats för föreningslivet, kommunen och 

andra aktörer 

11. Erbjuda yrkesutbildning för alla som medverkar i välfärdsjobb – särskilt fokus på 

bristyrken 

12. Att de tilldelade sociala kontrakten ska få bättre geografisk spridning i kommunen. 

Inga nya sociala kontrakt ska tilldelas i Järfällas utsatta områden, det vill säga Lilla 

Ulvsättra och Sångvägen 

Ingen ung ska bli kriminell 

Gängens gemenskap ska aldrig vara det mest lockande alternativet för barn och unga. Järfälla 

kommun ska se varje barn individuellt och säkerställa skyddsfaktorer. Målet är att alla barn 

ska ha ett tryggt hem, bra förutsättningar att klara skolan, föräldrar som går till jobbet varje 

dag, tillgång till ett rikt utbud av fritidsaktiviteter som möjliggör möten mellan barn från hela 

kommunen och samhället ska finnas där som stöd när behov uppstår. 

  

Samhället ska vara närvarande från första början, och därför vill vi inrätta familjecentraler i 

alla kommundelar som samlar exempelvis mödravård, barnhälsovård, öppen förskola och 

socialtjänst på en plats. Vi ska ta ett nytt grepp kring fritidsgårdsverksamheten i kommunen, 

vad gäller utbud, styrning och innehåll med målet om fler mötesplatser för unga. Vi vill att 

fler vuxna rör sig ute i samhället, även kvällstid. Därutöver måste vi ge socialtjänsten 

tillräckliga resurser för att både arbeta förebyggande, exempelvis med föräldrastöd eller 

utbildning, och för att ingripa effektivt när unga riskerar att dras in i kriminalitet. Särskilt 

fokus bör riktas mot utsatta områden. 

Stoppa fusk och ekonomisk brottslighet 

Bristande uppföljning och kontroll av offentligt finansierad välfärd medför betydande risk för 

allvarliga konsekvenser som fusk och missbruk. Vi ska säkerställa att vår välfärd och service 

varken slösar med skattepengar eller riskerar att bli en inkomstkälla för organiserad 

brottslighet. Vi ska ha ordning och reda i våra välfärdssystem samt i vårt allmännyttiga 

bostadsbolag. Arbetet ska vara systematiskt och bygga på en myndighetsöverskridande 

samverkan, med inspiration från andra kommuner som exempelvis Södertälje. Därutöver vill 

vi: 

 

1. Upprätta en handlingsplan för att motverka fusk i våra välfärdssystem och 

upphandlingar 

2. Utöka och förtydliga Järfällahus och socialförvaltningens uppdrag för att motverka 

svarta hyreskontrakt 

3. Se över rutiner och uppföljning vid utbetalning av försörjningsstöd 
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4. Se en genomlysning av alla offentligt finansierade verksamheter i syfte att säkerställa 

att skattepengarna går till det de är avsedda för och att verksamheterna håller hög 

kvalitet 

En skola med lärandet i fokus och där inget barn lämnas efter 

Järfälla ska ha bra förskolor och skolor som sätter lärandet i fokus, det ska vara nolltolerans 

mot mobbing och fler elever ska nå gymnasiebehörighet samt gymnasieexamen. Skolor och 

förskolor ska få bättre förutsättningar att möta alla elevers olika behov. Vårt mål är att minska 

barngrupps- och klasstorlekarna och anställa mer personal i verksamheterna. Lärares och 

förskollärares arbetsmiljö ska förbättras, de ska ha goda förutsättningar att bedriva sin 

undervisning, få kompetensutveckling och känna samhällets stöd i sitt arbete. För att det ska 

vara möjligt behöver rektorerna få bättre förutsättningar. Vi ska rusta upp elevhälsan, göra 

riktade satsningar för att minska den psykiska ohälsan, förbättra fysisk hälsa och därmed 

stärka inlärningskapacitet. 

  

Alla elever ska ha rätt till stöd med läxläsning. Vi vill se extra stöd för elever med särskilda 

behov och det ska vara möjligt med undervisning i särskild undervisningsgrupp. Vi ska ta ett 

samlat grepp för att motverka hemmasittare, problematisk frånvaro och skolk. Alla barn ska 

komma till och vara i förskolan och skolan.  

  

För en skola med fokus på lärande och kunskap krävs en jämlik resursfördelning som tar 

hänsyn till olika behov och förutsättningar. Vi ska utreda lika förutsättningar oavsett 

driftsform. Järfälla ska ha en skolorganisation som möter ökade behov av skolplatser. Det är 

prioriterat att kommunen behåller strategiskt viktiga skollokaler för att säkerställa vårt 

utbudsansvar även i framtiden. 

  

Målet är att Järfälla gymnasium ska bli förstahandsval för fler elever. Vi vill se ett mer aktivt 

arbete mellan arbetsmarknadens parter i Järfälla, gymnasieskolan och kommunens 

näringslivsenhet. Det vill vi för att förbättra matchning mellan utbildning och arbetsgivarnas 

behov av kompetens. BAS-Barkarby måste följas noga och säkerställa att kopplingen till 

högre utbildning och näringslivet kommer till. Därutöver vill vi:  

 

1. Bygga ut Ålstaskolan i Barkarbystaden med ett högstadium 

2. Införa kostnadsfri lunch för all personal i förskolan som äter med barnen, så kallade 

pedagogiska måltider 

3. Säkerställa att förskolepersonal ges kostnadsfria arbetskläder, inklusive skor 

4. Säkerställa att alla som arbetar inom Järfällas barnomsorg har tillräckliga 

språkkunskaper i svenska, med möjlighet till utbildning för de som redan arbetar 

5. Införa en målsättning om tillgång på kvalitativa läromedel 

6. Införa kostnadsfria mensskydd till elever på Järfällas högstadie- och gymnasieskolor 

7. Utreda möjligheterna för obligatorisk lovskola för elever som riskerar att inte bli 

godkända i alla ämnen 

8. Ge möjlighet till två-lärarsystem i skolor med behov 
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9. Att gymnasieskolan ska fortsatt satsa på ung företagsamhet 

10. Anta en tioårsplan för skolans utveckling i bred politisk samsyn  

11. Eftersträva full kostnadstäckning för skolan 

12. Att Järfälla ska säga nej till religiösa friskolor 

En äldreomsorg med hög kvalitet och bra arbetsvillkor  

Äldreomsorgen behöver stärkas och personalen är den viktigaste resursen. Därför ska det 

tillskapas ordentliga insatser för att förbättra arbetsmiljön och ge personalen bättre 

förutsättningar att göra ett bra jobb. Det handlar om att säkerställa rätten till heltid, att övergå 

från dagens minutscheman till mer tillitsbaserad styrning, inrätta en kompetensfond samt 

erbjuda arbetskläder inklusive arbetsskor till personalen. När vi stärker arbetsmiljön och blir 

en mer attraktiv arbetsgivare underlättar vi även rekryteringsmöjligheterna. För att stå ännu 

bättre rustade för framtiden, underlätta personalens arbetssituation och för att stärka 

integriteten för de äldre ska vi också satsa på välfärdsteknik. 

  

Livskvaliteten för äldre i behov av omsorg ska vara hög, och därför vill vi att livet på 

kommunens äldreboenden ska bli bättre. Det ska serveras god mat med variation, det ska 

finns möjlighet att ta sig en öl eller ett glas vin, ett rikt utbud av aktiviteter, ett varierat 

kulturutbud och att det finns utrymme för inflytande. Vi vill även se över behoven av ett 

stärkt arbete mot halk- och fallskador. 

  

Anhöriga står ofta för de äldres direkta omsorg, framför allt när dessa bor kvar i sin 

hemmiljö. De anhöriga behöver bättre stöd av förvaltningen och kommunikationen dem 

emellan bör förbättras. Därutöver vill vi: 

 

1. Utreda förutsättningar för att införa medicinskt ansvarig läkare för äldreomsorgen för 

att säkra den medicinska kompetensen 

2. Arbeta för en omsorgskontakt i hemtjänsten 

3. Säkerställa att alla som arbetar inom äldreomsorgen har tillräckliga språkkunskaper i 

svenska, med möjlighet till utbildning för de som redan arbetar 

4. Säkerställa att utövarna lever upp till kvalitetskraven och att skattepengar går till det 

dem är avsedda för 

5. Höja kvalitetskraven på alla utförare inom äldreomsorgen och införa en 

kvalitetsgaranti med kontinuerlig uppföljning och nolltolerans mot oseriösa aktörer 

6. Anta en tioårsplan för äldreomsorgens utveckling i bred politisk samsyn 

7. Eftersträva full kostnadstäckning för äldreomsorgen 

Ett stärkt seniorliv 

En förutsättning för ett gott liv och hög livskvalité är goda boendemöjligheter utifrån 

individens behov och önskemål. Vi ska därför bygga olika typer av boende för äldre med god 

tillgänglighet samt rimliga boendekostnader. 
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Det är prioriterat för oss är att bryta ensamhet, motverka psykisk ohälsa och att fler ska leva 

ett aktivt och rikt liv. Det kommer kräva riktade satsningar på kultur- och föreningslivet, vi 

kommer behöva fler mötesplatser för äldre och vi vill stärka det kommunala pensionärsrådet 

(KPR). Därutöver vill vi:  

 

1. Påbörja införandet av en bostadsgaranti för äldre 

2. Att det ska vara en möjlighet att bo med sin partner när den ena är i behov av särskilt 

boende 

3. Möta ett växande behov av platser genom att planera för ett differentierat utbud av 

boenden för äldre, exempelvis kollektivhus eller trygghetsboende 

Tillgängligt Järfälla för alla 

Järfälla ska sträva efter att vara en tillgänglig kommun för alla, oavsett funktionalitet. Det 

handlar om allas lika rätt till fullt deltagande i samhället. Det kommer kräva insatser i den 

fysiska miljön, utbildning i bemötande och i hur kommunen kommunicerar. Vi kommer 

stegvis se till att kommunens lokaler är tillgänglighetsanpassade och fortsätta förbättra 

tillgängligheten till friluftsområden. Dessutom ska assistans ges utifrån behov där LSS-lagens 

intentioner värnas genom tillräckliga resurser, rättssäker handläggning och ökat inflytande för 

brukarna. Även hemtjänst, särskilda boenden, daglig verksamhet och arbetsmarknad är 

områden som prioriteras. Därutöver vill vi:  

 

1. Inrätta ett funktionsrättsråd under kommunstyrelsen som ersätter dagens 

tillgänglighetsråd 

2. Säkerställa att personal utifrån behov får kompetensutveckling inom funktionalitet 

3. Vid byggnation av nya anläggningar, exempelvis idrottshallar, ska tillgänglighet 

värnas 

Vård efter behov med bra vårdkedjor 

Socialdemokraterna och Centerpartiet värnar Järfällabornas vårdbehov och vill se tydliga 

vårdkedjor genom hela livet. Vi kommer att ta vårt ansvar bland annat genom att etablera fler 

familjecentraler i kommunen. Därutöver ska Järfälla kommun agera kraftfullt i relation till 

region Stockholm för ett bättre vårdutbud. Det kommer vara viktigt att kommunen är en aktiv 

part när det nya sjukhuset i Veddesta växer fram. Därutöver ska vi agera för att Järfälla ska få 

en gynmottagning, kommunalisera hemsjukvården och att sjukvård för äldre kan ske genom 

hembesök. Socialdemokraterna och Centerpartiet vill att Jakobsbergs sjukhus ska finns kvar 

och ser gärna att vården i Jakobsberg kompletterar vården i det nya sjukhuset i Veddesta. 

Behoven av ett mer aktivt arbete med suicidprevention ska ses över.  

Ett starkt kulturliv och en meningsfull fritid för alla  

Vi vill satsa på idrottslivet genom att initiera processer för nya anläggningar och ökade 

anslag, bland annat med upprustning av idrottsfältet i Jakobsberg och en ny gymnastikhall. 
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Det är en förutsättning för en idrottsrörelse som kan inkludera fler. Även riktade satsningar 

för ett rikare liv för äldre kommer att prioriteras. Järfällas kulturpolitik ska präglas av höga 

ambitioner. Det handlar bland annat om biblioteksverksamheten, kulturskolan och att det 

finns kulturella mötesplatser. Vi vill generellt sänka trösklarna för fler barn att delta i 

föreningslivet. 

  

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ska få i uppdrag att skapa långsiktiga förutsättningar 

för mer öppen, föreningsdriven fritidsverksamhet som bidrar till att ge barn och unga en 

meningsfull fritid i fler delar av kommunen, exempelvis genom IOP-avtal. Därutöver vill vi: 

 

1. Att den gamla simhallen ska rustas upp och utvecklas till ett allaktivitetshus och en 

mötesplats för medborgare och föreningar 

2. Utveckla Bruket som friluftsområde, bland annat genom att förlänga skidspåret. 

3. Satsa på lekparker, vinter- och sommaraktiviteter i parkerna, vinterbad och andra 

friluftsaktiviteter 

4. Att fler barn och unga ska kunna ta del av idrotts- och fritidsverksamheter. Vi vill 

utveckla befintliga stöd med ett särskilt fokus på barn och unga i våra 

socioekonomiskt svagare områden 

5. Öka stödet till kultur-, idrotts- och föreningslivet 

6. Skapa en väg in genom en föreningssamordnare i kommunen 

7. Säkerställa tillräckligt med mötesplatser i kommunen och säkra långsiktig 

finansiering av bland annat Folkets hus 

8. Återinföra Järfällafestivalen i samverkan med det privata näringslivet 

9. Se över möjligheterna för fler hundrastgårdar 

Fler bostäder och högre standard 

Järfälla ska leva upp till vårt åtagande gällande bostadsbyggande i tunnelbaneavtalet. 

Järfällahus (JHAB) ska vara en aktiv aktör på Järfällas bostadsmarknad, dess antal hyresrätter 

på den lokala bostadsmarknaden ska inte minska. Ett nytt ägardirektiv för JHAB utarbetas där 

bolagets aktiva roll utvecklas och målsättning om bolagets nyproduktion och sociala ansvar 

anges. 

  

Bostadsbyggandet i kommunen ska sträva efter att bryta segregation genom att bygga 

blandade bostadsområden samt möta olika behov och upplåtelseformer. För att det ska vara 

möjligt behöver vi fler villor, radhus, ägarrätter, en stark allmännytta, bostadsrätter och 

hyresrätter. Balans mellan boendeformer ska eftersträvas i byggnationsplaner framåt. 30-30-

30, bostadsrätt, hyresrätt och radhus/villa är målet för hela kommunen. Våra allmännyttiga 

bostadsområden behöver rustas upp stegvis, det ska vara tydligare hållbarhetsfokus vid 

byggnation och vi ska sträva efter en varierande visuell upplevelse. Vi eftersträvar att få fler 

småskaliga och hållbara aktörer/byggbolag att vara intresserade, för att få en blandad 

bebyggelse också vad gäller stilar/arkitektur. Målet för nybyggnation i Barkarbystaden är 

fortsatt 70 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter. Därutöver vill vi:  
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1. Att JHAB ska påbörja byggprocessen av cirka 100 allmännyttiga hyresrätter per år 

2. Göra en mer omfattande genomgång av trygghetsåtgärder i JHAB:s bestånd för att 

exempelvis motverka inbrott och säkerställa tryggheten i närmiljön 

3. Sträva efter att bygga klimatvänligt, exempelvis genom att bygga i trä och att 

inkludera solceller 

4. Ta steg mot målsättningen att unga upp till 26 år ska garanteras bostad 

Alla som kan jobba, ska jobba 

Vi ska ha en aktiv arbetsmarknadspolitik som underlättar för företagande i kommunen och 

som bättre matchar utbildning med kompetensbrist, i samverkan med det lokala näringslivet. 

Vi ska se över regelverken och samverka med det lokala näringslivet med målet om att 

erbjuda minst 1200 unga sommarjobb samt se över möjligheterna för jobb på övriga lov. 

Utöver det ska vi ge rätt förutsättningar för de som står allra längst från arbetsmarknaden med 

yrkesutbildning, kompetenslyft, välfärdsjobb och extra språkträning. Järfälla kommun ska 

vara en förebild som arbetsgivare med trygga och rättvisa arbetsvillkor och starkt 

medarbetarinflytande. Vi ska erbjuda barnomsorg även på obekväma arbetstider för att ingen 

ska hindras från att ta ett arbete. 

En framtidsinriktad kommun med ett starkt företagsklimat 

Den gröna omställningen, innovation och utveckling skapas när människor ges möjlighet att 

konkretisera nya idéer och företag. Vårt mål är att göra det enklare att starta och driva företag 

i kommunen, och tryggheten för företagare ska öka. Kommundirektören ges i uppdrag att i 

dialog med företagare i kommunen revidera näringslivsstrategin för ett gott företagsklimat 

med särskilt fokus på trygghet. Konkurrens på lika villkor är en grundförutsättning, företag 

med schyssta villkor och legala verksamheter ska inte behöva konkurrera mot oseriösa 

aktörer. Vi vill också upprätta en strategi för fler etableringar av företags huvudkontor i 

Barkarbystaden. 

  

Järfälla är en kommun som ligger i framkant, som välkomnar ny teknik och som ser nyttan 

med utveckling, det ska vi fortsätta vara. Därför kommer vi exempelvis; agera för bättre 

förutsättningar för mikromobilitet, uppmuntra till en utökning av antalet linjer med 

självkörande bussar, samt påbörja ett arbete där kommunen tar ansvar för att bygga 

laddstolpar i kommunen även i mindre attraktiva lägen samt verka för kollektivtrafik på 

vattnet med el-båtar till och från Järfälla. 

En levande kommun  

Vi ska leva upp till våra åtaganden i tunnelbaneavtalet om att bygga 14 000 bostäder och som 

en ny regional stadskärna har Barkarbystaden en enorm potential. Vår vision är att det blir en 

levande stad som är rik på nöjen, kultur, arbetsplatser och vardagsliv. Samtidigt är det 

högprioriterat att det ska finnas en närhet till grön- och rekreationsområden, exempelvis med 

möjlighet för flygsport. 
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Parallellt med att Barkarbystaden växer fram är det viktigt att vi arbetar med övriga lokala 

centrum i Jakobsberg, Viksjö och Kallhäll. Vi vill öka attraktionskraften och stärka handeln 

bland annat genom Jakobsbergslyftet, en riktad satsning för att rädda Jakobsbergs Centrum. I 

arbetet med lokala centrum vill vi utreda Shared-space i Jakobsberg med målet om att 

biltrafiken ska försvinna, se mer nöjes- och fritidsverksamheter lokalt i alla centrum och ökad 

samverkan med näringslivet. 

  

När befolkningen i kommunen växer är det viktigt att hela bilden av människors liv finns 

med i beräkning, vilket kräver dialog med kommunens invånare. Det handlar bland annat om 

stadsplaneringen, livet mellan husen, att öka tryggheten i bostadsområden med bland annat 

belysning och klippning av buskar, att vid nyetablerade skolor ska lekytor säkerställas och 

om att det ska finnas friluftsområden. 

  

Vi vill öka framkomligheten och tryggheten för cyklister och gående i kommunen. En 

genomgång av Järfällas skolvägar och trafiksäkerheten kring skolorna ska genomföras. Det 

arbetet bör göras i dialog med såväl elever som vårdnadshavare. Vi ska sträva efter förbättrad 

trafiksäkerhet och framkomlighet för biltrafiken på Viksjöleden och i Veddesta samt fler av- 

och påfartsramper vid E18. 

Utbyggd kollektivtrafik 

För att Järfälla ska vara en kommun i framkant, där gröna jobb etableras och som är trivsam 

att bo i, kommer det krävas satsningar på kollektivtrafiken. I så bred enighet i 

kommunfullmäktige som möjligt kommer vi därför att verka gentemot regionen för att den 

nya tunnelbanan från Barkarby byggs ut med spår både till Akalla och Hjulsta, 10-

minuterstrafik på pendeltåget och nattrafik på helgerna samt utreda möjligheterna för 

kommunen att initiera ytterligare en entré till pendeltågsstationen i Kallhäll. När det gäller 

busstrafiken vill vi verka för tätare avgångar och mer trafik mellan pendeltåget, Stäket och 

Viksjö, fler BRT-linjer, fler el-bussar samt flygbussar till Arlanda. Kommunen ska ha en 

tydlig strategi för dialogen med SL och bussoperatörerna. 

Vi ska ta ledartröjan för grön tillväxt och hållbar utveckling 

Järfälla är länets bästa Miljökommun, och det ska vi fortsätta vara. Framåt kommer vi göra 

insatser för effektiv och miljöanpassad energi- och resursanvändning, hög miljömedvetenhet 

och god livsmiljö. Det ska vara enkelt för Järfällaborna att göra rätt och därför ska vi 

underlätta för sophämtning, återbruk och återvinning. Vi ska stärka arbetet med solenergi på 

tak och smart elektrifiering. Vi ska aktivt verka för gröna jobb och skapa förutsättningar att 

gröna företag vill och kan etablera sig i Järfälla. Dessutom ska vi värna och tillgängliggöra 

våra naturreservat och prioritera att skydda grönområden med stort värde för människor, djur 

eller natur. I bred enighet i kommunfullmäktige motsätter vi oss att ett värmekraftverk ska 

byggas i Lövsta. Vi vill upprätta en plan och fortsätta söka statliga medel för sanering av 

miljöfarliga marker. Kommunens arbete med att minimera spridning av mikroplaster ska 
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stärkas. Oavsett var i Järfälla du bor ska du kunna införskaffa och ladda en elbil. Därutöver 

vill vi:  

 

1. Ta fram en handlingsplan för etablering av gröna jobb och företag i Järfälla 

2. Arbeta fram en målsättning om mer solceller på både kommunala och privata tak, det 

ska vara avgiftsfritt att söka bygglov för solceller på tak 

3. Att det ska finnas incitament för företag som bygger att ha solenergi, vi ska underlätta 

för alla aktörer som vill sätta upp solceller och satsa på förnyelsebara energislag - 

särskilt fokus på nybyggnation i Barkarbystaden 

4. Att koldioxidbudgeten ska implementeras 

5. Att Järfälla kommun ska arbeta övergripande med Agenda 2030 och FN:s Globala 

mål 

6. Ställa hållbarhetskrav i markanvisningar och följa upp de ställda kraven 

7. Minska matsvinnet i kommunens verksamheter 

8. Att Hästa Klack ska skyddas och kommunen bör utreda ytterligare 

naturreservatbildingar 

9. Arbeta vidare med förutsättningarna för att sanera marken kring Björkebyskolan 

10. Göra en översyn av Järfällas upphandlingar för att ta större hänsyn till miljö/klimat, 

närhet, kvalitet, sociala aspekter, schyssta villkor och att stävja välfärdsbrott 

Städa upp Järfälla 

Vi kommer att genomföra en offensiv mot nedskräpning och ohyra. Idag brister kommunen 

vad gäller städning och skräpplockning. I våra centrum har råttorna tillåtits att äta sig stora 

och bli många. Våra fina grönområden behöver saneras från skräp. Sophantering, återvinning 

och återbruk ska vara enkelt. Torghandeln ska ges rätt förutsättningar. Nolltolerans mot 

klotter och skadegörelse gäller. 

 

 


