
Lä#läst om Kristdemokraterna i Järfälla 
 
11 september 2022 är det val 1ll Järfällas kommunfullmäk1ge. 
Rösta på Kristdemokraterna i kommunvalet! 
Här beräAar vi varför. 
 
Vi vill a' alla som bor i Järfälla ska känna sig trygga  
och leva e' bra liv. 
 
Kristdemokraterna är par<et för dig 
som tycker a' värderingar är vik<ga. 
En värdering säger 
om något är bra eller dåligt. 
Våra värderingar har funnits i 2000 år. 
De kommer från religionen kristendom. 
Men du behöver inte vara kristen  
för a' rösta på Kristdemokraterna.  
Det vik<ga är a' du gillar våra värderingar. 
 
Vi behöver ta hand om varandra 
och visa medmänsklighet. 
Den som är gammal ska kunna få hjälp. 
Om du blir sjuk ska du vara säker på a' du får vård. 
Vi måste skapa e' samhälle  
med trygghet och gemenskap.  
 
KD Järfälla vill: 
 

• Minska barngrupperna i förskolan. 
Små barn behöver små grupper. 

 
• Ge stöd 1ll föräldrar och barn, 

<ll exempel på öppna förskolor 
eller familjecentraler. 
Trygga barn blir trygga vuxna. 
 

• Alla ska klara skolan. 
Barn som behöver extra stöd ska få det. 
Skolsköterska och kurator ska finnas på skolan varje dag. 
Det ska finnas små grupper och små klasser för elever som behöver det. 
Förbä'ra skolmaten. 
Mä'a elever orkar mer. 
Några elever lär sig snabbt och några långsamt. 
Alla ska trivas i skolan och få utmaningar som passar dem. 
 



• Alla barn ska ha råd med en fri1dsak1vitet. 
Vår fri<dscheck ger alla barn 800 kronor 
som kan användas i en av Järfällas föreningar. 
Det ger nya kamrater 
och är bra för integra<onen. 
Det är bä're a' vara med i en förening 
än a' vara med i e' gäng.  
 

• Föreningar är vik1ga.  
När människor träffas och har roligt <llsammans 
så ökar tryggheten i e' samhälle. 

 
• Öka tryggheten i Jakobsbergs Centrum. 

De tomma lokalerna behöver fyllas med ak<viteter. 
Samarbeta mer med polisen. 
En boulebana och volleybollplan i Riddarparken kan öka trivseln. 
Satsa även på våra centrum i Kallhäll och gamla Barkarby.  
 

• Samarbeta mer med polisen. 
Redan i skolan behöver elever lära sig om bro' och straff 
och vad som händer för den som begår bro'. 
 

• Anslut Järfälla 1ll Tillgänglighetsdatabasen (TD) 
Den visar hur <llgänglig en lokal är,  
innan man själv tar sig dit. 
Då kan fler vara självständiga  
och delak<ga. 
 

• Enklare språk i poli1ken. 
Många tycker a' det poli<ska språket är svårt. 
För a' fler ska förstå 
borde Järfälla kommun erbjuda informa<on på enkel svenska. 
Det kallas ibland för lä'läst svenska. 
 

• Ta hand om miljön med hjälp av uppfinningar. 
Sä' solceller på kommunens tak. 
Starta kollek<vtrafik på va'net in <ll Stockholm 
med <ll exempel elbåtar från Järfälla.  
Då minskar biltrafiken. 
 

• Bygg mer miljövänligt. Trä är bäAre än betong. 
KD har se' <ll a' Järfälla nu har en trähusstrategi. 
Det är en strategi för hur kommunen ska bygga mer i trä. 
 

• Fler hundrastgårdar.  
De är bra mötesplatser. 



Antalet hundar har ökat i Järfälla. 
 
Järfälla ska bli Sveriges mest seniorvänliga kommun. 
De som är gamla ska trivas här. 
KD har le' arbetet i Äldrenämnden,  
som bestämmer om dessa frågor i kommunen. 
Vi har gjort många bra saker i fyra år: 

 
• Många som bor på äldreboenden har sjukdomen demens. 

De glömmer saker och är lite förvirrade. 
Nu har personalen som arbetar där lärt sig mer 
om hur man kan hjälpa personer med demens. 
Även hemtjänsten har lärt sig mer om demens. 
 

• Personalen har lärt sig laga mat som passar för äldre. 
• E' ny' äldreboende har startat och två nya planeras.  
• Wi Fi på alla äldreboenden, så a' alla kan surfa på internet. 
• Personalen har få' högre lön. 
• Vaccina<onskrav vid anställning.  
• Utbildning av personal i svenska.  
• Den som söker jobb i äldreomsorgen måste kunna bra svenska. 

 
• EA program för seniorvänlig kommun har tagits fram  

<llsammans med flera organisa<oner för pensionärer.  
Järfälla ska bli Sveriges mest seniorvänliga kommun.  
Nu söker vi kristdemokrater ditt stöd för att genomföra det programmet!  

 
Nu vill vi göra deAa: 

• Anställ en äldreombudsman i kommunen,  
som kan hjälpa de som fyllt 65 år med olika saker. 

• Anställ läkare <ll äldreomsorgen. 
• Många är ensamma. Skapa fler träffpunkter för äldre. 
• Erbjud mo<on, friskvård och kultur. 

 
 
 
Tycker du som vi? 
BLI MEDLEM 
 
Gå med i Kristdemokraterna! 
Tillsammans kan vi kämpa    
för eA bäAre samhälle. 
 
Gå med i KD! 
Bli medlem enkelt på kd.nu/blimedlem  


