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Kristdemokraternas program för kommunvalet i Järfälla 2022  
 
Detta är Kristdemokraternas vision för framtidens Järfälla. Vi möter framtiden med 
självförtroende och innovativ politik för att ge dig kvalitet i den kommunala verksamheten. 
 
Kristdemokraterna är redo för att fortsätta förbättra Järfälla till en trygg och levande kommun 
att leva och bo i. Under mandatperioden har en röst KD haft stor betydelse för vår kommun.  
Vi har höjt kvaliteten i äldreomsorgen och tagit fram ett program för att göra Järfälla till 
Sveriges mest seniorvänliga kommun. Vår nyligen antagna arkitekturpolicy säkerställer att 
Järfälla från och med nu bygger vackrare stadsmiljö. Kristdemokraternas fritidscheck ger alla 
Järfällabarn trygg och meningsfull fritid.  
 
Vårt program visar vägen till ett tryggare bättre Järfälla där alla generationer kan förverkliga 
sina drömmar i trygghet i en väl skött kommun med vacker och vårdad natur.  
För oss står människovärdet i centrum. Varje människa har lika stort värde och lika stor rätt 
att förverkliga sina drömmar och att respekteras. Du som bor i Järfälla ska oavsett ålder kunna 
bo, utvecklas och trivas. Du skall kunna lita på Järfälla! Här är våra förslag i korthet: 
 

• Järfälla ska bli Sveriges mest seniorvänliga kommun  
med ökad delaktighet och bättre förutsättningar för seniorer.      
 

• Alla ska klara skolan. Satsa på barn med extra behov. Godare skolmat.  
Minska matsvinnet. Mätta elever orkar mer.  
 

• Öka tryggheten genom levande centrum. Utveckla fritidschecken med en 
kulturpeng. Samarbeta mer med polisen.  
 

 
Fria och trygga familjer 
Trygga familjer och andra små, nära gemenskaper är en förutsättning för ett väl fungerande 
samhälle.  

KD ANSER  

• Kommunens anställda ska utbildas i barnkonventionen och hur den ska tillämpas. 

• Antalet familjecentraler ska öka. I dessa ingår mödravård, barnhälsovård, öppen 
förskola och kontaktyta med socialtjänsten. Dessa mötesplatser stärker föräldraskap 
och kan även erbjuda stöd från samhället. 

• Avgifterna för familjerådgivning ska hållas låga. Första besöket skall vara gratis. 

• Järfälla kommuns förebyggande arbete med föräldrastödjare är mycket viktigt. 
Föräldrastödsprogram ska utvecklas och erbjudas minst två gånger under barnets 
uppväxttid.   
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Barnomsorg och skola 
 

Barnomsorg och förskola ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, 
utveckling och lärande. Kristdemokraternas vision är en skola att längta till där ingen hålls 
tillbaka och ingen lämnas efter; en skola där varje barn och elev får utvecklas efter sin fulla 
potential. 
 

KD ANSER:  

• Barngruppernas storlek i förskolan ska minska. Barn som är tre år eller yngre inte ska 
behöva tillhöra grupper som är större än tolv barn. Max 12 barn per småbarnsgrupp. 

• Skolmaten behöver få ett lyft. Varje år slängs skolmat för miljontals kronor i Järfälla.  
Barn som inte äter tillräckligt orkar inte med sina studier. Matsvinnet vittnar om att 
Järfällas elever önskar sig bättre skolmat. Kristdemokraterna vill ge barnen ett ökat 
inflytande över skolmaten. Precis som maten i äldreomsorgen behöver anpassas för 
äldres behov, behöver barnens skolmat anpassas efter vad eleverna vill äta. Bulgur, 
växtbaserad köttfärssås och några natcho-chips är inte tacos, även om det framställs 
så i en skolmatsal. KD är redo för godare skolmat! 
 

• Järfällabarnen skall kunna förvänta sig trygga, välskötta, välstädade lokaler med rena 
toalettrum och duschar. Möjlighet till enskild omklädning ska finnas. 

• En elevhälsogaranti ska finnas som innebär att varje elev ska kunna komma i kontakt 
med elevhälsan varje skoldag, exempelvis skolsköterska eller kurator.  
Alla barn bör kunna erbjudas rutinmässiga samtal med skolans kurator. 
 

• Skolan är samhällets första linje för att upptäcka social problematik.  
Ett gott samarbete med BUP och socialtjänst är en förutsättning för tidig upptäckt av 
sociala problem och för att kunna ge barn tidigt stöd. 
 

• Samarbetet mellan hem och skola är mycket viktigt. Dialog mellan barnens föräldrar 
och skolans personal är en förutsättning för en fungerande skola. När det finns tillit 
mellan föräldrar och skola kommer trygghet att finnas och resultat att förbättras.  
För att bygga tillit och säkerställa de bästa förutsättningarna för varje barn vill KD 
anställa hem- och skola samordnare. Vi vill starta på en skola.  
Elever med hög frånvaro hoppas vi kan ha nytta av denna åtgärd. 

• Skolorna i Järfälla ska använda ett ”ansvarskontrakt”. Där ska det framgå vilket ansvar 
skolan, föräldrar och barn har. Det behöver vara tydligt vad det finns för åtgärder och 
konsekvenser. (Idag finns ett ”förväntansdokument” i Järfällas kommunala skolor,  
men KD vill att det ska bli ett kontrakt, som skolorna återkommande bearbetar och 
följer upp. Regler sätter ramar, som ger trygghet. 

• Återinför lag- och rätt-undervisningen i grundskolan i samarbete med den lokala 
polisen. Alla elever behöver lära sig om rättigheter och skyldigheter i samhället,  
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om etik och moral,  om brott och straff och om konsekvenser av att begå brott. 
 

• Skolorna ska arbeta mot mobbning både individuellt och i grupp. Det är en mycket 
viktig uppgift för all personal på skolan. Vuxna i skolan skall ingripa snabbt vid varje 
tecken på mobbning. Inget barn skall känna oro inför skoldagen.  

• Nolltolerans mot klotter och skadegörelse. Den som medvetet förstör skolmiljön, 
exempelvis genom klotter, ska medverka till att återställa skadan. 

• Varje elev har en unik begåvning och det är skolans uppgift att stödja och vägleda 
varje barn till att bli sitt bästa jag. Lika viktigt är det att skolorna har kompetens att 
tidigt upptäcka barn i behov av särskilt stöd samt ekonomiska medel för att sätta in de 
stödresurser som krävs i det enskilda fallet. 
 

• Återinför resurscentrum. Barn som har svårt att koncentrera sig i skolan ska få mycket 
hjälp. Det kan handla om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). 
Särskilda resursklasser eller undervisningsgrupper ska erbjudas på varje skola. I Järfälla 
vill KD återstarta Resurscentrum. Det var tidigare en skolenhet med särskilt utbildad 
personal, men skolan togs bort av besparingsskäl. Den behövs! 
 

• Läsning i skolan. Språket är nyckeln till kunskap. Barn behöver fylla på sitt ordförråd 
för att förbereda sig för livet, relationer och kommande studier. Därför behöver 
läsningen vara central. Kristdemokraterna vill satsa på skolbiblioteken, så att de är 
attraktiva för eleverna samt att elever stimuleras att läsa både under skoltid och fritid. 
 

• Järfällas förskolegårdar och skolgårdar måste hålla hög kvalitet, skötas samt ha 
tillräcklig storlek för att alla barn ska kunna utveckla leken efter egen fantasi. 
Forskning visar att leken har stor betydelse för barnets utveckling. 
 

• Rörelse i skolan är positivt. Elever som får frisk luft och motion har lättare att sitta 
stilla och koncentrera sig på skolarbetet. KD vill stärka all form av rörelse i skolan, 
exempelvis genom större och bättre skolgårdar som uppmuntrar till spríng och lek. 
 

• Läxhjälp ska erbjudas på alla skolor.  

• Elevdemokrati är viktigt för att lära barn hur man påverkar och hur demokrati 
fungerar. Att få göra sin röst hörd och att bli lyssnad på stärker känslan för demokrati 
och samarbete. Ett fungerande elevråd är mycket viktigt för förståelsen av hur 
demokrati fungerar. Barn som blir lyssnade på växer och känner delaktighet i skolans 
arbete. En viktig fråga är att skolan har ett matråd. Matrådet ger möjlighet till dialog 
om matens innehåll och roll för hälsa och välmående. 
 

• KD vill att alla föräldrar ska välja skola fyra år före skolstart, alltså när barnen är 2–3 år 
gamla. Då blir det inte bara föräldrar med hög utbildning som väljer. (Riksdagsfråga) 
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Kommunen ska sköta skolvalet och antagningen. Dåliga skolor ska stängas, oavsett om 
de är privata eller kommunala.  
 

• Alldeles för mång barn klarar inte grundskolan. Nära 25 procent gick ut nionde klass 
utan fullständiga betyg. Vägen framåt är inte är sänkta kunskapskrav. I stället vill KD 
införa tidiga kunskapskontroller och stödinsatser. 
 

• Alla elever ska testas för läs- och skrivsvårigheter. Det ska finnas krav som säkerställer 
att alla skolor återkommande arbetar med diagnostiska prov, mäter elevernas 
progression och systematiskt arbetar för att ge tidiga stödinsatser, exempelvis i form 
av utökad undervisningstid, läxhjälp och lovskola samt inte minst speciallärarstöd och 
särskilda undervisningsgrupper.  

Seniorpolitik 
 
Släpp loss seniorkraften! 
 
Sjuttio är det nya femtio enligt en studie från Göteborgs universitet. En 70-åring på 2000-talet 
är i genomsnitt lika fysiskt och intellektuellt kapabel som en genomsnittlig 50-åring var trettio 
år tidigare. Det är en fantastisk utveckling som är ett resultat av bättre levnadsvillkor enligt 
studien. Traditionellt har politik för äldre handlat om omsorg av äldre, men nu är det dags att 
lyfta fram seniorens viktiga roll i Järfälla.  
 
Kristdemokraternas seniorpolitik vill använda seniorernas kompetens och erfarenhet för att 
göra Järfälla bättre. Vi vill erbjuda möjlighet till timanställning, exempelvis i förskola eller 
fritidsgård eller som mentor. Vi är övertygade om att det seniora bidraget kommer att höja 
kvaliteten i verksamheten. Volontärverksamheten är viktig och riktar sig idag till mestadels till 
omsorgen. KD vill bredda möjligheten till hela den kommunala verksamheten. 
En pensionerad rektor eller lärare eller en före detta sjukvårdsanställd ska ges möjlighet att 
göra en insats i Järfälla kommuns verksamheter. Kunskapen och erfarenheten hos en 
pensionerad polis kan göra skillnad för en ung besökare på en fritidsgård. Exemplen kan göras 
oändliga. Även en liten insats kan ha stor betydelse för att höja kvaliteten i Järfälla kommuns 
verksamheten.  
 
Aktiva seniorer är en tillgång för hela Järfälla. Pensionärsföreningarna gör en fantastisk insats i 
Järfälla. Vi vill stödja och underlätta för föreningarna att bedriva sin viktiga verksamhet.  
KD har varit det parti som sett potentialen i vår gamla simhall för föreningslivet.  
När andra partier fokuserat på rivning av byggnaden så har vi sett en möjlighet att göra huset 
till ett föreningarnas hus. Nu har vi genomdrivit ett program för att i samverkan med 
föreningslivet förverkliga vår vision. I byggnaden ska pensionärsorganisationerna beredas 
plats för sin verksamhet och friskvård för seniorer ska erbjudas.  
KD vill införa en hälsocheck för seniorer för att motivera till träning och friskvård, för att 
möjliggöra ett gott liv högt upp i ålder. Hälsochecken ska ge möjlighet till friskvård och 
kulturella aktiviteter för att minska ensamhet och stillasittande. Sociala aktiviteter på recept 
har visat sig minska behovet av medicinering bland äldre. 
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Under Kristdemokraternas ledning har kommunen tagit fram ett nytt seniorprogram med hög 
ambitionsnivå. Vi vill göra Järfälla till Sveriges mest seniorvänliga kommun; nu vill vi ha ditt 
mandat för att genomföra det programmet! 
 
KD ANSER: 
 

• Inför en hälsocheck för seniorer. 
 

• Inför ett seniorernas hus i den gamla simhallen. 
 

• Vi vill göra Järfälla till Sveriges mest seniorvänliga kommun. 

  
Omsorgen om äldre 
 
Det sägs att ett samhälle kan bedömas utifrån hur väl samhället tar hand om sina äldre. 
Kristdemokraterna har lyft omsorgen om äldre under mandatperioden genom att höja 
personalens kompetens och språkkunskap. Vi har förbättrat personalens arbetsvillkor och vi 
har höjt kvaliteten på den mat som serveras.  
 
Många äldre behöver teknik för att bryta ensamhet, övervaka hälsotillstånd och öka 
kvaliteten inom omsorgen. Järfälla ska intensifiera arbetet med digitalisering inom 
äldreomsorgen. I Järfälla har KD drivit fram att det ska finnas individuellt wifi på rummet alla 
äldreboenden för att alla äldre ska ha möjlighet att hålla kontakt med familj och vänner 
genom digital teknik. 
 
Hemsjukvården måste flyttas till kommunen och läkarnärvaron på våra äldreboenden måste 
öka. Ingen äldre i Järfälla ska felmedicinernas eller bli sjukare på grund av en missad diagnos. 
Sjukvården ska styras av en nationell vårdförmedling, inte av 21 regioner, för att garantera 
allas rätt till likvärdig vård oavsett var du bor. Du som fyllt 85 år ska ha rätt till äldreboende; 
KD vi vill införa en äldreboendegaranti! 
 
Järfälla behöver en äldreombudsman. Äldreombudsmannen ska verka för att äldre i Järfälla 
har goda levnadsförhållanden samt bevaka äldres intressen samt bidra till att öka kunskapen 
om äldres situation och behov.   
 
Ofrivillig ensamhet och isolering ska brytas och ersättas med gemenskap, genom samverkan 
med seniorernas organisationer och genom att utveckla kommunens träffpunkter för äldre.  
På kristdemokratiskt initiativ har Järfälla tagit fram ett regelverk för IOP-avtal, som är en 
förkortning av Idéburet offentligt partnerskap. Modellen innebär att kommunen och 
seniorförbunden eller annan förening kan samverka i omsorgen av äldre. Kommunens satsar 
ekonomiska medel och föreningarna bidrar med engagerade medlemmar, för att genomföra 
en satsning som gör nytta för äldre eller annat samhällsnyttigt ändamål. Under nästa 
mandatperiod vill KD göra en satsning för att utveckla samarbetet med föreningslivet i  
IOP-form.  
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Äldreomsorgen ska ha en hög kvalitet. Kristdemokraterna vill införa en kvalitetsbonus för att 
driva en allt högre kvalitet till förmån för Järfällas äldre. Kvalitetsarbetet ska säkerställas 
genom att vi återinför den kvalitetstjänst som sparades bort under tidigare mandatperiod,  
en socialt ansvarig sekreterare (SAS).   
 
Alla medborgare ska kunna åldras med värdighet. Det innebär att service, vård och omsorg 
ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde med hänsyn till själsliga, 
andliga och materiella behov. Denna samhälleliga skyldighet innebär att äldreomsorgen 
måste vara väl utbyggd med hemtjänst och hemsjukvård, olika former av dagverksamhet samt 
ett varierat utbud av boendeformer.      
 
Människovärdet beror inte på ålder eller den äldres egen förmåga. Äldreomsorgen ska 
präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Vår utgångspunkt är att varje person bäst 
känner sina egna behov och att möjligheten till inflytande och valfrihet därför ska vara stort. 
Den som flyttar till ett boende för äldre, exempelvis särskilt boende eller trygghetsboende, 
ska ha möjlighet att behålla sina vanor och vänner. Därför måste äldreomsorgen måna om 
goda relationer med anhöriga och ett gott samarbete med exempelvis anhöriga, föreningar, 
kyrkor och andra ideella krafter, därför är det viktigt att boende för äldre finns i alla 
kommundelar. 
 
Tyvärr är ensamhet och passivitet bland äldre ett problem. Träffpunkter för seniorer ska 
finnas i varje kommundel, för att minska ensamhet och förebygga passivitet. 
 
Det behövs fler senioranpassade bostäder av varierat slag. KD vill samverka med 
bostadsföretag för att göra det möjligt. KD vill också bygga trygghetsboenden, som är ett 
mellanting mellan vanligt boende och äldreboende, för att förebygga ofrivillig ensamhet. 
 
Vi vill säkerställa en hög och jämn kompetens inom äldreomsorgen. All personal ska vara lägst 
undersköterska. Järfällas äldre ska kunna lita på omsorgens kvalitet. 
 

• Det ska finnas en sjuksköterska på plats dygnets alla timmar på alla äldreboenden i 
Järfälla.  

• Den medicinska kompetensen ska stärkas inom äldreomsorgen.  
KD vill att Järfälla kommun ska anställa en medicinskt ansvarig läkare (MAL).  

• God kvalitet i omsorgen skall säkerställas genom täta kontroller. 
• Inför en kvalitetsbonus enligt Stockholmsmodell. 
• Inför en äldreboendegaranti från 85 års ålder. 

• De olika verksamheterna ska så långt som möjligt anpassas för att möta varje persons 
behov, exempelvis genom olika profil på äldreboenden. 
  

• Det är viktigt att de som arbetar i omsorgen talar bra svenska, för att säkerställa att 
den äldre och vårdpersonal förstår varandra. Äldre med annat språk skall matchas 
med personal som talar samma språk, men god svenska ska vara ett krav på all 
personal. 
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• Du som behöver hjälp i hemmet ska själv kunna välja utförare av hemtjänst.  
Kristdemokraterna vill minska antalet människor som besöker hemtjänsttagare. 
Det kan göras genom att erbjuda en bonus till det hemtjänstbolag som har låg 
personalomsättning, en så kallad kontinuitetsbonus. 
 

• Du som behöver ska kunna välja ett äldreboende i din kommundel. 
• Parboende ska finnas i Järfällas äldreomsorg. 

 
• God mat av hög kvalitet och stor valfrihet ska garanteras inom Järfällas äldreomsorg. 

 
• Vi vill införa kuratorer till äldreomsorgen för samtalsstöd till boende och anhöriga. 
• Kommunen ska erbjuda träffpunkter för äldre i alla kommundelar  

med en variation av aktiviteter i samverkan med civilsamhället. 
 

• Alla som fyllt 80 år ska erbjudas hembesök för att få information om det offentligas 
stöd, samt ges möjlighet att framföra önskemål. 
 

• Ideellt driven och idéburen vård och omsorg ska få goda förutsättningar att växa fram 
och driva verksamhet. 
 

• Alla ska få en värdig vård i livets slutskede. God palliativ vår skall finnas på alla 
äldreboenden i Järfälla. Ingen ska behöva dö ensam. 

Kommunen ska utveckla välfärden tillsammans med entreprenörer och investerare, 
exempelvis genom innovationsupphandlingar och fler alternativ inom omsorgen.  
 
Funktionsnedsättning 
 
Enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har alla rätt att 
leva ett självständigt liv och delta i samhället på lika villkor. Kristdemokraterna vill skapa ett 
samhälle med full delaktighet och uppnå jämlikhet i levnadsvillkor för personer med 
funktionsnedsättning. 
 
Om samhället utformas rätt från början, minskar behovet av individuella anpassningar. 
Krisdemokraterna vill verka för en sådan universell utformning i linje med FN-konventionen 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det kan handla om allt från planering 
av nya bostadsområden till att kommunens handlingar formuleras i klarspråk, så att alla kan 
förstå informationen. Ibland behövs även lättläst information. 
 
Kristdemokraterna vill att Järfälla kommun ansluter sig till Tillgänglighetsdatabasen (TD).  
Om kommunen registrerar alla sina lokaler i den databasen, kan medborgarna enkelt se hur 
pass tillgängliga lokalerna är, innan personen tar sig dit. Det underlättar delaktighet och 
självständighet. 
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Fritid och kultur med checksystem 
 

Järfällas barn och unga ska utöver en god utbildning ha en meningsfull fritid. Inget barn i 
Järfälla ska växa upp och välja en kriminell livsstil eller hamna på fel bana i livet.  
Kriminella gäng ska motarbetas och positiva alternativ ska kunna erbjudas. 

Fritidschecken kan användas för fritidsaktiviteter inom Järfällas föreningsliv. Vår förhoppning 
är att se en positiv effekt på ungas hälsa tillsammans med en förbättrad integration som ett 
resultat av denna satsning. 

Studier från Island visar att en fritidscheck för unga ger mångdubbelt tillbaka. Där sjönk 
alkohol- och droganvändning från Europas högsta nivå till lägsta nivå när fritidscheck infördes. 
Höjt självförtroende hos barnen och minskat utanförskap ledde till bättre skolresultat. 

En fritidscheck är en lönsam investering både för enskilda barn och för samhället i stort.  
En fritidsaktivitet kan ge mycket mer än bara motion; nya vänner i andra kommundelar,  
nya sammanhang, ökad självkänsla samt positiva bieffekter till övriga samhället.  

Fritidschecken om 800 kronor har nu nått många barn, som tidigare inte hade råd med någon 
fritidsaktivitet. Det ser vi som ett lyckat resultat. Framöver vill Kristdemokraterna i Järfälla att 
ansvarig nämnd ska följa upp hur fritidschecken når unga tjejer, då det på många håll i Sverige 
är svårt för just unga tjejer att hitta ett fritidsintresse.  

Under nästa mandatperiod vill vi utöka med, en kulturpeng. De barn som önskar ska kunna 
använda kulturpengen till att lära sig ett instrument eller scenkonst som, teater, dans eller 
annan kulturverksamhet. 

Järfällas kulturutbud skall vara tillgängligt för alla åldrar, även för den som bor på ett 
äldreboende. KD vill införa kulturombud inom äldreomsorgen. 

KD vill på ett övergripande plan prioritera kulturen ekonomiskt och samtidigt bredda 
förståelsen av begreppet kultur. Utgångspunkten är kulturens egenvärde, men också att 
kulturen skapar fler jobb och ökad tillväxt.  

Gamla simhallen i Järfälla ska byggas om till ett föreningarnas hus. Det sker på 
Kristdemokraternas initiativ. Föreningslivet i Järfälla har länge haft brist på lokaler, det skall vi 
råda bot på. Gamla simhallen är en fantastisk byggnad med stora möjligheter. Här finns plats 
för idrott, kultur och alla Järfällas föreningar, såväl seniora som riktade till unga. 
 
Järfälla växer och vi blir fler skattebetalare. Det är glädjande, men när fler skall dela på 
befintliga idrotts- och kulturanläggningar blir det trångt och alla får inte plats. Behoven är 
särskilt tydliga för gymnaster och ishockeyspelare. Under kommande mandatperiod måste vi 
säkerställa att alla barn kan få möjlighet att utöva sin idrott. I Järfälla ligger länets enda 
tävlingsbana i Go-Kart i närheten av Stäket och det är viktigt att Järfälla kommun tar sitt 
ansvar för att säkerställa att banan finns kvar. 
 
Brukets skidbacke ska utökas med en nybörjarlift. Det ger fler järfällabor möjlighet att lära sig 
utförsåkning på hemmaplan. Friluftsområdet runt Görvelns naturreservat ska hållas attraktivt 
för kommunens medborgare. Bollplaner i anslutning till bostadsområden ska rustas upp och 
få bättre belysning. Ett antal bostadsnära lekplatser ska rustas upp för barnens säkerhet. 
Ängsjö friluftsområde är mycket uppskattat område. Under kommande mandatperiod ska 
områdets byggnader rustas så att fler Järfällabor kan använda byggnaderna.  
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Integration och samhällsgemenskap underlättas med god svenska 
 
För oss står människovärdet i centrum. Varje människa har lika stort värde och lika stor rätt 
att förverkliga sina drömmar. Språket är den viktigaste faktorn för att lyckas. 
 

KD ANSER: 

• Svenskundervisningen ska genomförs med stöd av individuella prestationsplaner.  
• Järfälla kommun ska uppmuntra och stödja föreningar som arbetar aktivt med att 

erbjuda nyanlända gemenskap i sina verksamheter.  

• Kommunen och regionen ska vara en förebild när det gäller att anställa personer som 
står långt ifrån arbetsmarknaden.   

 
Trygghet och säkerhet genom god stadsbyggnad och samhällsplanering 

KD är redo att bygga ett tryggt Järfälla. Enligt FN-organet UN Habitat är ”stadsplanering det 
mest lämpliga verktyget i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet”.  
 
KD ANSER: 

● Stadsmiljön skall byggas med kunskap om trygga stadsmiljöer och offentliga rum i 
enlighet med Bo Tryggt 2030 och Polisen. 

● Polisen ska ha en reception tillgänglig för allmänheten i Järfälla med polisiär 
bemanning. 

• Inget barn skall växa upp i Järfälla och bli kriminell. Vår satsning på kultur- och 
fritidscheck till alla barn i Järfälla är ett led i denna satsning.  

• Inget barn skall lämna skolan med ofullständiga betyg. 

● Fler trygghetskameror kan förebygga kriminalitet och säkra bevis när något hänt, 
exempelvis på parkeringar.  

● Vi ska ha nolltolerans mot nedskräpning och klotter. 

● Som komplement till fler poliser kan kommunen anställa ordningsvakter med uppgift 
att öka tryggheten i det offentliga rummet. 

● Kommunens översiktsplan ska inte bara beskriva markanvändning och byggnation 
utan även beakta den sociala dimensionen av stadsplaneringen. Vid sidan av bostäder 
behövs parker samt träffpunkter för kultur och samlingslokaler. Mindre entreprenörer 
är välkomna för att öka service och antalet arbetstillfällen när vi bygger stadsmiljö.  

• Det är viktigt att göra kontroller av utbetalda bidrag och fler uppföljningar,  
så att felaktiga utbetalningar och fusk minskar. Kommunen bör göra fler hembesök 
hos bidragstagare. 

● Järfälla kommun ska stödja och samarbeta med ideella föreningar som Brottsoffer-
jouren och Kvinnojouren, som gör ett fantastiskt arbete för sina målgrupper. 
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Centrum och kommundelsstrategi 
 
Jakobsbergs Centrum och övriga kommundelcentrum har de senaste åren präglats av 
nedlagda affärer och minskat besöksunderlag. Järfälla kommun behöver vidta åtgärder för att 
vända den trenden, genom ett nära samarbete med centrumägaren och näringslivet.  
Ett centrum behöver ytor för umgänge, exempelvis boulebana och volleybollplan i 
Riddarparken och bänkar för ett stilla samtal. Vi vill också verka för fler etableringar i 
Jakobsbergs centrum, vilket kan öka antalet besökare. Den fritidsgård och seniorträff som 
planeras i centrala Jakobsberg kan vara ett bidrag, genom att satsa på generations-
överbryggande verksamhet. Den planerade etableringen av Statens Servicecenter kommer att 
ge ett välkommet tillskott av offentlig service. Vi vill utreda att bygga stadsradhus i 
Jakobsberg. 
 
Ett centrum ska ha en biograf och vår biograf heter Falken. KD vill tillsammans med Film 
Stockholm öppna ett filmcentrum norr i Järfälla. Förutsättningen är att Falken finns kvar.  

Så bygger vi en attraktiv kommun 
Hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter samt kommersiella lokaler och offentlig service 
ska blandas för en levande miljö. Det är viktigt att ha en planering för hela kommunen, inte 
bara tätorterna. Järfällas kommundelar präglas idag av stark egen identitet. Med en försiktig 
utveckling där områdets kvaliteter tas tillvara och utvecklas ökar vi Järfällas attraktivitet.  
En allt för snabb expansion riskerar befintliga områdens karaktär. Barnen och äldres 
perspektiv skall alltid beaktas. Vi bygger ett Järfälla för hela livet. 
 
KD ANSER: 

• Varje kommundel ska ha grönska och ett levande centrum. Stadsplaneringen ska sikta 
på att förstärka och bevara områdets befintliga karaktär. Kulturmiljöer och byggnader 
som berättar historien om Järfälla ska vårdas och hållas öppna för föreningar och 
allmänhet. Barnperspektivet ska märkas genom säker trafik och fungerande lekplatser. 
Seniorer ska kunna finna en bänk i en lång backe för en stunds vila eller efter 
boulespelet i parken. 
 

• Bilen är mycket viktig för familjernas livspussel och det måste vara lätt att köra på 
välfungerande och säkra vägar respektive att parkera till rimliga priser vid bostad och 
serviceplatser. Och det skall finnas laddplats till elbil. När Järfälla växer så måste 
vägarnas kapacitet öka för att undvika köer.  
 

• Kommunen ska verka för att Järfällabornas resvanor blir allt med hållbara. 
• Utbyggnad och underhåll av gång- och cykelvägsnätet ska vara prioriterat i Järfällas 

infrastruktursatsningar. Järfällas cykelvägar ska knytas samman med andra 
kommuners cykelvägar. 
 

• Barnen är experter på sin egen fysiska miljö. Kommunen skall använda barnens 
synpunkter vid planering av miljön vid skolor och skolvägar.  

• Nya detaljplaner ska belysas ur ett gemenskaps- och trygghetsperspektiv.  



 11 

Det ska exempelvis finnas god belysning, delade gång och cykelvägar samt god 
möjlighet att orientera sig. 

 
• Utnyttja Järfällas kustremsa längs med Mälaren. Vi vill göra strandlinjen tillgänglig för 

fler, genom att exempelvis använda våra ångbåtsbryggor för kollektivtrafik på vattnen. 
Mälaren är en stor tillgång för vår kommun.  
 

• Snöröjningen ska prioritera barn och seniorer. Torgen ska vara framkomliga för den som 
behöver rollator, liksom trottoarer på väg till skolor, förskolor och affärer.   
 

Miljö och klimat   
 
I kristdemokratisk politik är förvaltarskapstanken central. Den innebär att vi ska förvalta, inte 
förbruka miljö, ekonomi och andra tillgångar. Kommunen har en särskild nyckelroll i arbetet 
att bygga ett samhälle där skadlig miljöpåverkan minimeras, energin är fossilfri, 
trafiksystemen hållbara, bostadsmiljöer sunda och där naturresurser tas tillvara i ett 
kretslopp. Det arbetet sker genom ett aktivt miljö- och klimatarbete i flera delar av 
kommunens verksamhet. Vi som bor i Järfälla ska förvalta vår miljö på ett sätt som gör att vi 
kan lämna över vår planet till nästa generation i ett minst lika bra skick.  

Energin ska vara fossilfri, trafiksystemen hållbara, bostadsmiljöer mänskliga och småskaliga. 
Naturresurser ska tas tillvara i ett kretsloppstänkande. Du som bor i Järfälla skall kunna ladda 
din bil hemma och få billig solel som är lokalt producerad i Järfälla. Kommunen skall vara ett 
föredöme, genom att sätta solceller på alla kommunala byggnader.  

Järfällas värdefulla naturområden skall vårdas, vara tillgängliga och skyddas från exploatering. 
Mälaren är en omistlig del av vår vackra natur och skall skyddas från förorening. Stockholms 
stad planerar att bygga ett kraftvärmeverk i natursköna Lövsta, på mark som är kraftigt 
förorenad och som ligger nära det område där Järfälla hämtar sitt dricksvatten. Trots att 
exempelvis Naturvårdsverket starkt avråder från att bygga i Lövsta så går Stockholm Exergi 
vidare med projektet. Kristdemokraterna i Järfälla är starkt emot lokaliseringen av Lövsta 
kraftvärmeverk. Du skall kunna lita på att ditt dricksvatten inte är förorenat. 

Kristdemokraterna vill att maten till våra kommunala kök skall upphandlas regionalt. Vi väljer 
den modellen för att få färska råvaror till skolbarn och i omsorgen. Lokal upphandling av mat 
ger kommunens möjlighet att kontrollera kvalitet och produktion på plats samt att 
djurhållningen är etiskt rätt. Vägen mellan jord och Järfällas matbord blir kort. Genom 
regional upphandling stödjer vi vårt näringsliv och en levande landsbygd.  

Byggsektorn orsakar stora klimatstörande utsläpp och i Järfälla byggs mer än i de flesta 
kommuner. När kommunen säljer mark till byggherrar ska vi ställa höga krav på miljöhänsyn. 

Kristdemokraterna är initiativtagare till Järfällas trähusstrategi. Genom att bygga i trä minskar 
utsläppen av koldioxid. Trähus har en bättre inomhusmiljö. Dessutom är flerfamiljshus i trä 
ofta vackra hus. Under nästa mandatperiod vill vi bygga merklimatvänligt, genom att 
exempelvis använda mindre mängd betong i nya byggnader.  
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KD elektrifierar Järfälla, Innovation i politiken  
 
Järfälla kommun har som första kommun i landet infört ett kommunalt innovationsutskott. 
Genom innovation och innovativa arbetssätt skall Järfällaborna få bättre kvalitet och mer för 
sina skattepengar. För att nå det målet har vi tagit fram en innovationsstrategi och en 
kommunal innovationstävling. Artificiell intelligens (AI) och digitalisering förbättrar 
verksamheten och ger kommunmedborgarna bättre service.   
 
Järfälla ska leda utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle och Kristdemokraterna är ett 
innovativt parti, som driver utvecklingen genom vår ordförande i Kommunstyrelsens 
Innovationsutskott. Nu genomförs vår elektrifieringsstrategi, som skall göra det lätt att ladda 
och köra bil på el och helst på ren solkraft från solceller på din bostad. Vi inrättar en testbädd 
för att pröva nya tekniska lösningar i den kommunala organisationen. Det ska vara lätt att 
göra rätt. 
 

KD ANSER:  

• Mer kommunalt avfall ska materialåtervinnas. 
• Alla kommunala hus ska ha solceller. Vid markförsäljning ska solceller efterfrågas.  
• Det ska vara lätt att äga elbil i Järfälla. Hemmaladdning ska underlättas genom 

samverkan mellan Järfälla Kommun, Eon kommun och näringslivet.  
• Elektrifieringsstrategin ska genomföras. 
• I samhällsplaneringen ska Järfällas transporter elektrifieras genom samarbete med 

logistikföretag (exempelvis PostNord), SL och Eon.  
• All mat som upphandlas skall i första hand vara närproducerad.  
• Vårda och tillgängliggör våra naturreservat, så att fler Järfällabor kan njuta av vår 

vackra kommun. 
• Komplettera kollektivtrafiken till Stockholm med en eldriven båt till City från våra 

ångbåtsbryggor. 

• Bygg fler hus miljövänligt med trä och grön betong. 

• Det ska finnas kontorshotell med ytor för co-working i Järfälla kommun, så att 
pendlingen kan minskas när människor får möjlighet att arbeta i sitt närområde vissa 
dagar i veckan.  

• Stockholms stads planer på att bygga en sopförbränningsanläggning i Lövsta bör 
stoppas. Vattenkvalitén och människors hälsa hotas. 

 
Hundrastgårdar 
Det bor 3600 hundar i Järfälla, vilket är en ökning med nästan sju procent på ett år. 
Under de senaste åren har vi sett ett ökat behov av hundrastgårdar. De är sociala träffpunkter 
för både hundägare och djur och ger en ökad möjlighet till träning, lek och samvaro. Därför 
avsattes pengar för fler hundrastgårdar i Alliansens budget för 2022. 
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Företagande 
 
Det är viktigt att de företag som är verksamma i Järfälla känner stöd från kommunen och att 
byråkratiska kontakter kring detaljplaner och annat sker smidigt med ömsesidig förståelse. 
Kristdemokraternas mål är att Järfälla kommun varje år ska öka i Svenskt Näringslivs ranking 
av företagsklimatet i landets kommuner. 
 
Järfälla är utpekad som regional kärna i planeringen för Stockholms län. Med goda 
förbindelser till Stockholms city, Mälarbanan och den kommande regionala tågstationen i 
Barkarby så är Järfälla en attraktiv kommun för företagsetableringar. Vårt mål är att 
Järfällaborna skall bo och arbeta i vår kommun! Järfälla har alla förutsättningar att fortsätta 
öka i svenskt näringslivs index, men det kräver att kommunledningen engagerar sig i 
näringslivspolitiken. Kristdemokraterna vill flytta näringslivspolitiken till kommunstyrelsen för 
att säkerställa ett näringslivsperspektiv på alla kommunens verksamheter. 
 
Vi vill göra det möjligt för mindre företag att delta i kommunens upphandlingar. Med 
närproducerad mat som ett krav i upphandlingar stöds samarbetet med lokala företag och 
kommunens möjligheter att kontrollera att matproduktionen sker på ett miljövänligt och 
etiskt riktigt sätt. 
 
Kristdemokraterna vill verka för att fler företag flyttar sitt huvudkontor till Järfälla. Med vår 
roll som regional kärna och allt bättre kommunikationer ökar Järfällas attraktivitet för 
näringslivet. KD vill också underlätta för ungdomar i Järfälla att träffa lokala företagare,  
för att bygga upp nätverk och för att få inspirerande förebilder.   

 

Bli medlem i Kristdemokraterna 

www.kd.nu/blimedlem 

 
Detta program antogs av partiavdelningens styrelse 12 augusti 2022. 
 

 


