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Mandatperioden 2018-2022

Vi vill att ett bra Järfälla ska bli
bättre
Järfälla har stora möjligheter och är en bra kommun att leva, utbilda sig och
arbeta i. Kommunen har ett bra geografiskt läge med goda kommunikationer och
närhet till natur, handelsområden och Stockholm. Järfälla växer och utvecklas
och det gäller att ta tillvara nya möjligheter för att fortsätta göra Järfälla bättre.
Järfällaborna ska ha ett stort inflytande över sin vardag. Det kan handla om
vilken skola man väljer för sina barn eller var man vill bo om man som äldre
behöver extra stöd. Vi vill att många är med och utvecklar vår välfärd. Endast så
skapas ett brett utbud med högsta möjliga kvalitet.
Jobb och ekonomi är vår viktigaste fråga. Alla som vill och kan jobba ska ha ett
arbete att gå till. Att ha ett jobb ska alltid löna sig. Det är bara när Järfällaborna
är i arbete och när vi har ordning och reda i ekonomin som vi har möjlighet
att finansiera vår gemensamma välfärd så att vi får en bra sjukvård, ett starkt
rättsväsende och en skola där kunskap är i fokus.
Vi ska motverka alla typer av utanförskap. Att barn växer upp i familjer där
ingen av föräldrarna går till jobbet är inte bra vare sig för barnen, föräldrarna
eller samhället. Risken finns att även nästa generation fastnar i ett livslångt
bidragsberoende. Vi behöver ta krafttag vad gäller integration och motverka
segregerade bostadsområden där arbetslösheten är utbredd.
Alla ska kunna känna sig trygga i vår kommun. Vi får aldrig låta kriminella gäng
begränsa friheten för andra. Det ska finnas polis och ordningsvakter närvarande
runt om i kommunens alla delar, och särskilt i våra centrumområden. För ökad
trygghet behövs bättre belysning, upprustade gångvägar liksom bättre städning
och klottersanering. På platser som många upplever som otrygga bör vi utöka
kameraövervakningen.
Järfällas barn och ungdomar ska gå till skolan för att få kunskaper. Skolans
främsta uppgift är att förmedla dessa så att eleverna står rustade för framtidens
arbetsmarknad. Skolan måste ge förutsättningar för varje enskild individ att
lyckas. Att ställa krav är att bry sig! Har en elev inte klarat alla moment i ett ämne
ska hon/han gå i sommarskola för att hinna ifatt.
Vår värdegrund vilar på alla människors lika värde och att alla, med rätt verktyg,
är kapabla att bidra till vår gemensamma välfärd och forma sitt eget liv. Vi står
upp för ordning och reda i ekonomin, arbetslinjen, kunskap och trygghet. Frihet
under ansvar har gång på gång visat sig vara en förutsättning för ett samhälle
där människor mår bra och utvecklas.
Järfälla ska vara en plats för hoppfulla!
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Fler Järfällabor i arbete
Vägen in i samhället och ett starkt Järfälla börjar med jobben. Det är genom
arbete som möjligheter och utveckling skapas. När fler arbetar läggs också
grunden för en trygg och gemensamt finansierad välfärd.
Att bryta utanförskap och se till att fler arbetstillfällen skapas är avgörande
för att Järfälla ska fungera för alla, kunna växa och fortsätta vara starkt. Vi
vill rikta insatser för unga utan utbildning och utrikes födda, så att fler kan
gå från utanförskap till arbetsgemenskap. Vi vill också införa tydliga krav på
sysselsättning för alla som söker försörjningsstöd. Det ska alltid löna sig mer att
arbeta än att inte göra det.
Vår politik syftar till att stärka drivkrafterna för arbete och företagande, sänka
trösklarna till arbetsmarknaden och skapa starkare samband mellan utbildning
och jobb. I takt med att Järfälla utvecklas med ny infrastruktur och fler bostäder
är det extra viktigt att också skapa förutsättningar för fler arbetsplatser i
kommunen. Vår inställning är att äldre som jobbar i Järfälla kommun ska kunna
bli kvar i arbetslivet så länge som möjligt.
Jobbfrågan är i högsta grad en kommunal angelägenhet. Kommunen behöver ta
ett stort ansvar för att skapa kontaktytor med arbetsgivare och därmed vägar till
jobb för dem som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden.
I ett hoppfullt Järfälla ska de som kan ha ett arbete att gå till!

Vad vi vill:

• Sänkt skatt för alla
• Hårdare motkrav vid försörjningsstöd
• Samarbeta med företagen för att skapa jobb
• Sommarjobb för Järfällas unga
• Satsa på vuxenutbildning som leder till arbete
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Ett tryggt Järfälla
Alla människor ska känna sig trygga när de rör sig utomhus oavsett tid och
plats. Järfälla ska vara en lugn och trygg kommun, men har i dag stora lokala
variationer.
På alltför många platser upplevs Järfälla alltmer otryggt. I dessa områden
behövs förebyggande åtgärder såsom övervakningskameror och bättre
belysning. Vi kan aldrig acceptera att kriminella gäng sprider rädsla ute på gator
och torg. Därför ska polis, ordningsvakter, nattvandrare och grannstödsbilar
vara synliga i kommunen. I våra bostadsområden har grannsamverkan en stor
betydelse för det brottsförebyggande arbetet och kommunen ska aktivt stötta
detta arbete.
Självfallet ska också våra utemiljöer vara trygga. Illegala bosättningar,
nedskräpning och skadegörelse ska motverkas tidigt så det inte får fäste
i kommunen. För att förebygga en negativ utveckling är det viktigt att
klotter saneras, gator städas och att illegala bosättningar avhyses. I våra
centrumområden ska det vara möjligt med tiggeriförbud.
Med fler som rör sig i Järfälla ökar tryggheten. Med trivsamma och snygga
miljöer kommer man vilja besöka våra centrumområden. Vi vill se till att
övergivna bilar som tar upp parkeringsplatser, kundvagnar som står utspridda
och de stora skräphögar som bildas vid många insamlingsplatser tas bort. Våra
gemensamma ytor ska ha en hög tillgänglighet som vi alla kan känna oss stolta
över.
Vi vill att Järfällaborna ska vara stolta över sin kommun genom att göra Järfälla
till en tryggare och snyggare kommun.
Trygghet är grundläggande i ett hoppfullt Järfälla!

Vad vi vill:

• Fler ordningsvakter
• Bättre belysning och ökad kameraövervakning
• Tiggeriförbud och avhysning av illegala bosättningar
• Nolltolerans mot klotter och skadegörelse
• Utökat stöd för grannsamverkan
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Tydligt kunskapsfokus i Järfällas
skolor
Allt börjar i skolan. Därför vill vi att Järfälla ska bli en av Sveriges bästa
skolkommuner med tydligt fokus på kunskap. För att ge alla elever, lärare och
skolor bästa möjliga förutsättningar att lyckas behöver vi ha många som är med
och utvecklar skolan. Liksom rektorn är ledaren i skolan är det läraren som leder
i klassrummet. Lärarnas huvuduppgift är undervisning, inte administration. I
förskolan behövs fler utbildade förskollärare och färre barn per pedagog.
För oss är det självklart att alla barn och unga tillsammans med sina föräldrar
ges möjlighet att välja skola utifrån sina önskemål. Skolan ska skapa
förutsättningar för alla elever att utvecklas och lära sig efter sin förmåga. Det
underlättar för elever som behöver extra stöd samtidigt som högpresterande
elever erbjuds utmaningar. Ingen ska behöva känna att skolan håller en tillbaka.
Genom en välfungerande skola kan man förhindra utanförskap. För den elev
som riskerar att komma efter i kunskapsinhämtandet eller är på väg att hamna
fel är ordning och reda extra viktigt. Genom tydliga krav och tidiga insatser som
obligatorisk sommarskola för dem som inte uppnått målen kan man förhindra ett
livslångt utanförskap.
I Järfällas skolor ska det råda arbetsro, ordning och reda. De ska vara platser
fria från mobbning och kränkande behandling. Alla ska känna sig trygga och
alla föräldrar ska veta att deras barn har det bra och lär sig något nytt varje dag.
Kunskap och arbetsro ska vara i fokus.
Från förskola och grundskola till gymnasium ska fokus alltid ligga på utveckling.
Skolan ska ge rätt verktyg för att eleven ska klara nästa steg i livet och slutligen
att som vuxen kunna försörja sig. Efter gymnasiet ska man vara redo att gå
vidare till högre utbildning, jobb eller eget företagande och därför ska studieeller arbetspraktik finnas på alla gymnasieprogram.
I kommunens skolor ska vi stötta våra medarbetare. Vi ska se till att alla ges
möjligheten att utvecklas på sin arbetsplats. Vi vill ha Sveriges bästa lärare och
vi ska se till att alla våra medarbetare får rätt verktyg för att bli ännu bättre.
Järfällas lärare ska också ha konkurrensmässiga löner.
Ett hoppfullt Järfälla börjar i skolan!
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Vad vi vill:

• Fokus på kunskap, ordning och reda
• Bevara rätten att själv få välja skola
• Fler lärare i skolan
• Obligatorisk sommarskola för alla som inte når målen
• Praktik på alla gymnasieprogram
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Äldrekommunen Järfälla
För oss är det självklart att Järfälla ska vara till för alla. Här ska äldre ses som en
tillgång och här ska alla kunna skapa en meningsfull vardag och leva ett aktivt liv
oavsett ålder.
Det ska vara enkelt att få hjälp och stöd när det behövs. Äldreboenden och
omsorgen ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande.
Kvalitativ vård och omsorg ska vara lättillgänglig för den som är i behov av
stöd och service. Vi tycker att det är positivt att många är med och driver
äldreomsorg för Järfällaborna. För att säkerställa högsta möjliga kvalitet är det
viktigt med tydlig utvärdering och löpande uppföljning.
För ett trivsamt och tryggt liv ska det gå att välja hur man vill leva och bo. I valet
av boende ska inte byråkrati eller kommungränser begränsa möjligheterna. Finns
det en önskan om att få bo nära sina anhöriga ska man kunna välja boende
oavsett var i landet de befinner sig. Äldre par ska ha möjlighet att bo tillsammans
utan ifrågasättande.
De som har stöd från hemtjänst ska inte behöva mötas av nya ansikten vid varje
besök utan vara trygga med att känna igen personalen. För den som fyllt 75 år
ska enklare stöd kunna beviljas som förenklad biståndsbedömning.
Det är viktigt att vi kan möta olika önskemål och förutsättningar. Järfällas
äldreboenden ska vara anpassade efter dagens behov med Wi-Fi och modern
teknik. När det byggs nya områden är det viktigt att vi skapar förutsättningar för
55+ boenden, seniorboenden, trygghetsboenden och andra boendeformer.
Det är positivt när frivilligorganisationer är med och gör Järfällas omsorg bättre.
Genom insatser utöver omvårdnaden skapar vi ett mer fullvärdigt liv med fokus
på minskad ensamhet. Samarbete och stöd till Järfällas äldreorganisationer är
ett sätt att göra Järfälla till en bättre äldrekommun.
Det ska vara värdigt att åldras i Järfälla!

Vad vi vill:

• Rätt att få bo var man vill i Sverige
• Motverka felaktiga multimedicineringar
• Kontinuitet inom hemtjänsten
• Fler frivilliginsatser, framförallt med fokus på minskad ensamhet
• Införa förenklad biståndsbedömning för personer som fyllt 75 år
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Kultur - och fritidskommunen
Järfälla
Närheten till vatten, grönska och stad gör Järfälla till en attraktiv kommun med
ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Detta är värdefulla tillgångar som vi
ska ta tillvara och utveckla.
Föreningslivet bidrar till fysisk och kulturell aktivitet. Det erbjuder också en social
samvaro, som får människor att utvecklas. Särskilt viktigt är att bra verksamhet
finns för unga då mycket annat konkurrerar om deras intresse. Genom att
vara delaktig i föreningslivet skapas erfarenheter, kontakter och kunskap vilket
är nyttigt såväl i dag som hela livet. Idrottsföreningar bidrar dessutom till att
undvika ett ökat stillasittande.
Järfällas rika föreningsliv ska få förutsättningar att driva sina verksamheter på
bästa sätt. Det behövs både nya lokaler och att vi tar hand om de vi redan har.
I så stor utsträckning som möjligt ska kommunens lokaler vara tillgängliga för
Järfällas föreningar när de inte används för annan verksamhet.
Fritidsgårdar ska erbjuda våra ungdomar ett brett utbud av aktiviteter och vara
en miljö där man bemöter varandra med respekt. Dessa platser är också en
viktig bas i arbetet med föräldraengagemang, till exempel som startpunkt för
nattvandringar under helgerna.
Kulturverksamheter och bibliotek är kärnan i Järfällas kulturliv. Vi vill ta bort kön
till kulturskolan genom att införa en kulturpeng, så fler får möjlighet att ta del av
kulturaktiviteter. Biblioteken fyller en viktig funktion som informationsspridare
och mötesplats. Öppettiderna ska vara generösa och styras i första hand av
besökarnas önskemål, bland annat genom den lyckade satsningen meröppet.
I Järfälla ska det finnas goda möjligheter för spontanidrott i alla åldrar, för att
stimulera motion som bidrar till ökad folkhälsa. För att få fram fler och större
fritidsanläggningar vill vi göra det möjligt med sponsring av bland annat
lyktstolpar, utegym och bänkar. Utomhusmiljöer ska planeras för att skapa
möten över generationsgränserna.
Kultur och fritid ska vara tillgängligt för alla åldrar i ett hoppfullt Järfälla!

Vad vi vill:

• Utveckla Mälarpromenaden
• Nya lokaler och anläggningar till föreningar
• Fler utegym och platser för spontanidrott
• Varje kommundel ska ha en fritidsgård
• Ta bort kön till kulturskolan
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Ett Järfälla som växer på rätt sätt
Fler måste få möjlighet att flytta in i sin första bostad och fler måste få möjlighet
att flytta till något större om familjen växer. Vi vill se en bostadsmarknad där
ingen ska behöva tacka nej till jobb eller studier på grund av att det inte går att
hitta boende. Järfälla ska här självklart ta ett ansvar.
Järfälla kan växa samtidigt som vi bevarar våra gröna områden och bygger
bostäder med hög attraktivitet. Vi får aldrig sätta kvantitet framför kvalitet. En
återhållsam inställning när förtätning sker i befintliga bostadsområden ska
vara norm. Samtidigt som det byggs mycket nytt får inte det som redan finns
glömmas bort utan ska tas om hand på ett ansvarsfullt sätt.
Att Järfälla växer är i grunden positivt. När tunnelbanan kommer hit behöver
kommunen bygga många nya och olika bostäder på Barkarbyfältet och i
Veddesta. Det betyder att vi ska bygga nya lägenheter, villor och radhus.
Hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter ska finnas med i planeringen för
framtidens Järfälla. Allt ska byggas med hög standard så att bostäderna är
attraktiva i många år framöver och byggandet ska ske med en naturlig övergång
och respekt gentemot befintlig bebyggelse i området. När Järfälla växer ska
närhet till gröna områden bevaras.
Det ska vara lätt att ta sig fram i Järfälla oavsett om man går, cyklar, åker bil
eller reser kollektivt. Att enkelt kunna förflytta sig inom kommunen är avgörande
för att många ska kunna få ihop sina livspussel, även för personer med
funktionshinder. Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv när vi planerar nya
områden och ta fram trafiklösningar som passar för alla. Bilen är nödvändig för
många och våra områden fungerar inte utan tillräckligt med parkeringsplatser.
Målet för att nå ett mer hållbart samhälle får inte vara ett hinder för företagens
och människors möjlighet till transporter och resor. Effektiva och hållbara
transporter är en viktig del i företagens och industrins konkurrenskraft och
därmed viktiga för att både behålla och skapa nya arbetstillfällen.
Ett hoppfullt Järfälla präglas av ett ansvarsfullt byggande!

Vad vi vill:

• Hög kvalitet i nyproduktionen
• Bevara Järfällas naturreservat och parker
• Effektiva trafiklösningar i hela kommunen
• Fungerande infrastruktur och fler parkeringsplatser
• Ta hand om de områden som redan finns
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Ett inkluderande Järfälla
Integrationen i Järfälla behöver bli bättre. Många personer med utländsk
bakgrund har i dag inte ett jobb att gå till och är fast i ett utanförskap. Detta är
skadligt för såväl den enskilde som för kommunen i sin helhet.
Vi är övertygade om att bidragsberoende och utanförskap går att bryta. Med
varje ny invånare kommer också nya idéer, drömmar och förväntningar på ett
bättre liv. Genom att uppmuntra företagande, bygga ut svenskundervisningen,
erbjuda arbetspraktik för nyanlända, inkludera entreprenörsutbildning inom
svenskundervisningen och ställa krav på motprestationer kan drömmar bli
verklighet.
Utlandsfödda behöver komma i kontakt med det svenska civilsamhället
genom bland annat idrottsföreningar och kontaktfamiljer. Språket är nyckeln
till jobb och självförsörjande vilket är anledningen till att vi vill dubbla tiden för
svenskundervisningen.
Skolan ska vara inkluderande. Ska barn som har olika förkunskaper och
förutsättningar trivas är det viktigt med insatser som utgår från det egna
behovet. Allt börjar i skolan!
Integration handlar också om att arbeta mot hedersrelaterat våld då det är alltför
vanligt i Järfälla. Vi behöver kartlägga förtrycket så att omfattningen blir tydlig.
Likaså behövs informationsinsatser för nyanlända, men också i skolorna, om
flickors och pojkars skyldigheter och rättigheter. Ingen människa i vårt land
ska leva under dessa förtryckande former. Därför vill vi i Järfälla anställa en
tjänsteman, som på heltid arbetar med att motarbeta hedersrelaterat våld.
Integration är en naturlig del av ett hoppfullt Järfälla!

Vad vi vill:

• Heltid vid svenskundervisning för nyanlända
• Ökade krav på sysselsättning vid försörjningsstöd
• Uppföljning efter avklarad svenskundervisning
• Samhällsorientering för nyanlända
• Samarbeta med föreningslivet i integrationsarbetet
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Järfälla med ett företagsklimat i
toppklass
Det är genom företag som nya jobb och idéer växer fram. I Järfälla finns ungefär
6 000 företag. Tillsammans bidrar de med flera miljoner i skatt som hjälper till att
finansiera den gemensamma välfärden.
Varje dag bidrar företag till att förbättra vår kommun. Därför ska vi skapa bättre
villkor för lokalt företagande. Det handlar om att ha ett tydligt serviceperspektiv
och minimera onödig byråkrati. Handläggning av alla ärenden ska vara snabb
och korrekt med förutsägbar tillämpning av lagar och regler. Bra bemötande, hög
tillgänglighet och god service ska vara självklart.
Effektiv behandling av ärenden kan gälla alltifrån handläggningstiden för bygglov
till svar på frågor som företagaren är i behov av. Tydliga mål med löften om att
tillståndsärenden ska hanteras inom en viss tid gör Järfälla kommuns ansvar
gentemot företagen tydligt och visar på en vilja till service och dialog.
I den vardagliga kontakten mellan kommunen och Järfällas företag skapas
förutsättningar för tillväxt och arbetstillfällen. Regelbundna möten mellan
politiker, tjänstemän, lokala företagsföreträdare och organisationer är ett sätt
att bygga samsyn kring vad som krävs för fortsatt tillväxt. Som företagare i
Järfälla ska man vara trygg med att såväl politiker som tjänstemän uppskattar
och förstår företagarnas villkor. Innan kommunen fattar beslut ska eventuella
konsekvenser för företagandet utvärderas.
I ett hoppfullt Järfälla uppskattas företagare och företagande!

Vad vi vill:

• Underlätta för företag som söker kontakt med kommunen
• Se lokala företag som en tillgång
• Tänka på företagen vid varje kommunalt beslut
• Matcha arbetssökande med företagens behov av personal
• Utveckla samarbetet med lokala företagarföreningar
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