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•  Trygghet och säkerhet ska öka
•  Ungdomars psykiska ohälsa ska minska
•  Fler timmar skapas med nya idrottshallar 
•  Kulturskolan utvecklas

Magnus Ramstrand  
Kommunalråd

•  Fler ska få möjlighet att få ett jobb
•  Våra sjöar och vår havsvik  
   Edsviken blir renare
•  Nya förskolor och skolor byggs

Nu fortsätter KD tillsammans med M och L leda kommunen mot nya mål:

– Vi har fortsatt hög ambition, säger Magnus Ramstrand, 
Kristdemokraternas kommunalråd. Stockholmsregionen  
växer och vår kommun tillhör de mest populära i  
regionen, därför planerar vi för att kunna bygga många 
fler bostäder. 
 6 500 fler bostäder ska enligt planeringen byggas 
fram till år 2025. Men det kan finnas plats för 23 500 
nya bostäder, visar en utredning. Väsjön, Rotebro, 
Häggvik och Helenelund växer.
 – När vi ser på det långsiktiga planarbetet kring våra 
pendelstationer, är det inte alls otänkbart att vi kan 
växa med ytterligare cirka 40 000 invånare. 

Förra året slog Sollentuna kommun rekord i antalet lägenheter som blev inflyttningsklara  
– 731 bostäder! Så många har inte byggts i vår kommun sedan 1976. 55 procent av  
lägenheterna är hyresrätter och 45 procent bostadsrätter. 

En växande kommun med fler invånare som betalar skatt  
skapar också möjligheter att bygga fler förskolor, skolor 
och idrottshallar samt att satsa på kulturen. 
 – För mig som kristdemokrat är det viktigt att vi  
mitt i expansionen också ska slå vakt om vår kultur, 
tillgången till natur  
och möjlighet att njuta 
av livet. Både kropp,  
själ och ande måste  
få livsluft, avslutar  
Magnus Ramstrand.

Vi bygger fler bostäder  
än någonsin i Sollentuna
Vi bygger fler bostäder  
än någonsin i Sollentuna

Därför är Kristdemokraterna Sveriges viktigaste parti
Om någon för några år sedan hade sagt till mig att jag skulle engagera mig 
på min fritid för Kristdemokraterna i Sollentuna hade jag skrattat högt. 
I dag uppmuntrar jag dig som bor i Sollentuna att gå med som medlem 
i Kristdemokraterna, för jag övertygad om att vi behöver ett samhälle där 
vi stöttar varandra. 
 Inte ett samhälle där vi överlämnar åt staten att ge stöd utan där vi 
stöttar varandra. Inte ett samhälle uppdelat i ”vi och dom” utan där vi stöttar 
varandra. Inte ett samhälle där vi behandlar varandra som hjälplösa utan 
där vi stöttar varandra i att kunna använda sin förmåga. 
Ett sådant samhälle bygger på värderingar, precis som 
Kristdemokraterna. Därför är det Sveriges viktigaste parti. 
Välkommen att engagera dig. Simon Olsson   

Ordförande för Kristdemokraterna i Sollentuna

www.sollentuna.kristdemokraterna.se
Facebook: Kristdemokraterna i Sollentuna 

Twitter: @Ramstrand
sollentuna@kristdemokraterna.se

Telefon: 073-915 16 75

Kontakta oss!

I år är det femte gången 
friidrotts-SM arrangeras av 
Turebergs friidrottsklubb på 
Sollentunavallen

SM i friidrott sätter Sollentuna på kartan

– Vi ser fram emot att kunna ta 
emot eliten inom friidrott och alla 
ledare och besökare under helgen 
26-28 augusti. Det betyder mycket 

för Sollentuna som kommun att 
visa upp vår fantastiska arena och 
den nya friidrottshallen, säger Mag-
nus Ramstrand, KD, ordförande i 
kultur- och fritidsnämnden.
 Den nya friidrottshallen som 
byggs på norra delen av Sollentuna-
vallen kommer att kunna användas 
för uppvärmning.

– Invigningen av själva hallen 
kommer att ske i oktober, men  
redan till SM kommer besökarna 
att kunna se vår nya regionala 
idrottsarena. Den blir fantastiskt 
fin. Flera kommuner i vårt  
grannskap vill hyra in sig i vår 
toppmoderna anläggning, säger 
Magnus Ramstrand.
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Äldremottagningar
Kristdemokraterna vill göra det 
lättare för äldre personer att få 
vård. Därför har vi inom Allian-
sen i landstinget jobbat för att 
det ska finnas särskilda mottag-
ningar som är specialiserade på 
äldres sjukdomar. I Sollentuna 
öppnar flera sådana mottag-
ningar.
– Äldre har rätt till god vård som  
är anpassad till dem, säger  
Maria Fälth, vice gruppledare för  
KD i Stockholms läns landsting.

Vitsippspriset
Sollentuna volleybollklubb och 
IOGT tilldelas 2016 års Vitsipps-
pris för utomordentliga sociala 
insatser i Sollentuna. Volleyboll-
klubben för att ha tagit hand 
om ensamkommande barn och 
IOGT för att ha hjälpt flyktingar.

Trygghet och säkerhet
Kristdemokraterna vill att 2 000 
nya poliser anställs i landet och  
att 600 civilanställda anställs 
för att avlasta polisernas  
administration så att de kan 
vara mer ute i samhället. I  
Sollentuna vill vi att områdes-
poliser ska vara mer synliga  
i våra olika kommundelar. En 
handlingsplan mot våldsbejak-
ande extremism finns på plats.

Så kan du öppna ditt hem
Du som kan tänka dig hyra ut  
ett rum eller en del av ditt hus,  
eller exempelvis har ett så kallat  
Attefallhus på din tomt som du 
kan hyra ut till någon/några 
nyanlända,kan höra av dig till 
Sollentunahem. Kommunens 
bostadsbolag står formellt
som din hyresgäst och upplåter
så ett korttidskontrakt  
till en nyanländ.
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Mer info finns under  
sollentuna.kristdemokraterna.se

Först ut är Töjnanskolan som ska 
bli en mycket större skola och dess-
utom inrymma en fullstor idrottshall.
  Utöver Töjnanskolan ska nya 
skolor ersätta de gamla; Eriksbergs-
skolan, Tegelhagsskolan, Gärdes-
skolan och Skälbyskolan.
 I den budget för år 2017 som 
majoriteten (KD, M o L) lägger 
fram finns alla dessa investeringar 
med. En extra satsning på förskolan 
finns också med i budgeten.
 – Förskolan är viktig för oss krist- 
demokrater och vi vill fortsätta arbeta  
för att minska gruppstorlekarna 
särskilt i de yngsta åldrarna, säger 
Carlos Romero, KD, vice ordföran-
de i barn- och ungdomsnämnden.
 Trots att skolorna är bra finns 
det barn som halkar efter och allt 
för många lämnar skolan utan full-
ständiga betyg.

Stort fokus på utbildning
 Nya eller renoverade skolor planeras nu för fullt och kommer 
och kommer att vara en av våra stora satsningar i kommunens 
budget de kommande åren.  

Kristdemokraterna i riksdagen 
vill genomföra ett speciallärarlyft. 
Speciallärarlyftet innebär en sats-
ning på totalt 3,2 miljarder kronor 
fördelat på fyra år. Satsningen 
innebär att över 6 000 lärare kan 
vidareutbildas till speciallärare  
samtidigt som de behåller 80  
procent av lönen. 
 – Ingen elev ska hållas tillbaka 
eller lämnas efter. Genom special-
lärarlyftet kan fler barn i Sollentuna 
få bättre stöd i skolan. Vi måste se 
barnen i tid, säger Carlos Romero.

Fler i arbete är vårt mål
Kristdemokraterna vill skapa möjlighet till fler 
enkla jobb för att förbättra integrationen och 
få lägre trösklar till arbetsmarknaden.
 – Sverige behöver fler jobb och mindre 
krångel. Idag finns många arbetsmarknads-
åtgärder, men de ger för få jobb, säger Jakob 
Forssmed, talesperson för KD i frågor som  
rör arbetsmarknad och ekonomi.
 – Vi vill effektivisera jobbstöden och i  
stället satsa på yrkesvuxenutbildning och  
introduktionsanställningar där man lär sig  
jobbet på jobbet. Fler måste få chansen till  
en arbetsgemenskap, säger Jakob Forssmed.

Sollentunabon   
Jakob Forssmed,  
1:e vice ordf   
i partistyrelsen

En ny undersökning från Novus visar att 8 av 
10 vill att föräldrarna själva ska få välja hur för-
äldraförsäkringen ska fördelas. Hela 60 procent 
säger nej till regeringens nya tvångskvotering 
som begränsar möjligheten för föräldrar att 
överlåta dagar i föräldraförsäkringen.
 Att kombinera familjeliv med arbetsliv är 
inte alltid enkelt. Familjepolitiken ska därför 
vara flexibel och modern. Föräldraförsäkringen 
ska kunna anpassas till den egna familjens för-
utsättningar.Kristdemokrater ser familjen som 
samhällets minsta och viktigaste byggsten. Det 
är i familjen som vi växer upp, lär oss vad kärlek 
och trygghet är och får förutsättningar att växa 
upp till ansvarskännande vuxna individer.

Ebba Busch Thor
betonar familjens frihet

– Dagens barnfamiljer är inte  
intresserade av att få livet till-
rättalagt av Stefan Löfven. 
Familjerna vill ha en modern och 
flexibel föräldraförsäkring som 
underlättar vardagspusslet och 
ger tid för barnen. Vi vill sätta 
stopp för regeringens kvoterings-
iver som fråntar familjer friheten 
att forma sin egen vardag, säger 
Ebba Busch Thor.

Carlos Romero, 
vice ordförande i  
barn- och ungdoms- 
nämnden.

I år ska vår kommun ta emot 216 
flyktingar som har fått uppehålls-
tillstånd och ha plats för ensam- 
kommande barn och ungdomar. 
 – Det ställer stora krav på både 
de som kommer och oss som bor 
och verkar här. Vi tillsatte därför 
en arbetsgrupp och tog fram en rad 
förslag som vi bedömer kommer  
att stärka de värderingar vi vill 
lyfta fram, ge fler möjligheter att 
komma in på arbetsmarknaden och 
ge bättre förutsättningar att lära 
sig svenska, säger Simon Olsson, 
ordförande för Kristdemokraterna 
i Sollentuna. 
 Arbete, språk och samhällsansvar  
är de tre prioriterade områdena i 
paketet. Förslagen är anpassade 
efter Sollentunas mål om att bli 
Sveriges bästa integrationskommun.
 Att lyfta fram värderingar har 
också varit ett medvetet val.
 – Kulturkrockar kan lätt uppstå 
när det till exempel gäller jämställd-
het, rättigheter och skyldigheter. 
Det handlar om att leva tillsam-
mans. Därför kommer vi att jobba 
för att våra förslag blir verklighet i 
Sollentuna, säger Simon Olsson.

KD-paket  
ska hjälpa  
integrationen

I år och de närmaste åren ska Sollentuna ta emot  
många flyktingar. Kristdemokraterna presenterar  
ett åtgärdspaket med politiska lösningar för  
att mottagandet och integrationen ska gå så bra  
som möjligt.

Sonia Lunnergård,  
ordf  i Socialnämnden  
har en viktig uppgift  
att hantera behov  
bland annat hos  
ensamkommande barn.

#MeetSollentuna är den nya mötesplatsen 
i Sollentuna där sollentunabor och nyan-
lända ska kunna mötas. Mötesplatsen är i 
huvudbiblioteket vid Aniaraplatsen. Där ska 
både kommunens och olika föreningar finnas 
på plats för att lotsa nyanlända in i samhället. 
Vi vet att personliga möten är förutsättningar 
för att bli en del av vår kommun.

•  Inför en obligatorisk utbildning med  
 fokus på samhällsorientering och   
 värdefrågor. 

•  Arrangera en ”Volontärtimme” där   
 svenskfödda och utrikesfödda får  
 möjlighet att lära känna varandra.

•  Identifiera arbetsuppgifter som är   
 möjliga att utföra oavsett utbildnings- 
 nivå, i samarbete med näringslivet,  
 föreningslivet och andra delar av   
 det civila samhället.

•  Utred möjligheten att skapa en   
  ”arbetspool”, liknande den veteran-  
 pool som ger sysselsättning för   
 pensionärer.

•  Utveckla fler språkkaféer 

Förslagen i Kristdemokraterna  
i Sollentunas flyktingpaket:


