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ideellt året om och skapar goda möjligheter för 
barn och ungdomar. 
 –  Vi kristdemokrater påpekar dessutom  
alltid att familjen är den viktigaste brottsföre-
byggande gemenskapen och själva grunden som 
samhället står på. Barn som växer upp i trygga 
familjer får goda förutsättningar att klara livets 
utmaningar.
 KD har på riksplanet lanserat en så kallad 
social insatsmiljard. 
 – Vi vill stärka socialtjänsten så att man 

–  Fler poliser, hårdare straff och övervakning 
är bra, men framför allt ska vi satsa ännu mer 
på det förebyggande arbetet, säger Thomas 
Nyman, KD, kommunalråd och ordförande i 
det Brottsförebyggande rådet och ordförande i 
kultur- och fritidsnämnden. 
 Familjerna och föreningarnas roll lyfter  
Thomas Nyman fram och riktar ett stort tack 
till alla föreningsledare i kommunen.
 – Vi har bra socialarbetarna i kommunens 
alla föreningsledare, säger han. De jobbar 

Familjer och föreningarna ger  
trygghet i Sollentuna
Även i Sollentuna har vi drabbats av ökat våld. Vi kristdemokrater har som mål att 
kommunen ska tillhöra de mest trygga i Stockholmsregionen. 

ännu bättre fångar upp ungdomar innan de 
begår brott. Vi vill utvidga det statliga stödet 
för bättre samverkan mellan skola, socialtjänst, 
polis och fritid. Vi villutveckla avhopparverk-
samheten riktat till just unga gängmedlemmar, 
säger Thomas Nyman.
 Hur skapar vi positiva manliga förebilder? 
Hur stödjer vi föräldrar med att sätta gränser 
och förmedla sunda värderingar? Hur markerar 
vi att föräldraansvaret gäller alla?
 – Att hitta svar på dessa frågor är en ödesfråga 
också för Sollentunas framtid, säger Thomas Nyman.

Thomas Nyman, KDs kommunalråd, 
öser beröm över föreningslivet i 
Sollentuna och alla ideella ledare.  
- De är kanske våra allra bästa 
medarbetare inom det förebyggande 
arbetet, säger han.  
(Foto: Lennart Molin)

•  Stärkt föräldrastöd- och ansvar genom  
ökad kontakt med skola, införa obligatoriska  
föräldrastödsprogram i skolan, utbyggd  
läxhjälp, mentorskapsprogram  

•  En ny regering kan få bukt med gäng- 
kriminaliteten med kraftig satsning på  
polis, tull, åklagare och domstolar.  
Införa anonyma vittnen och slopa mängd- 
rabatt vid brott begångna av ungdomar



Kultur och 
kreativitet
bidrar 
till tryggare 
samhälle

Vetenskapliga studier visar att elever kan få det lättare i skolan om man håller på med  
något kreativt som musik, dans eller att skapa med färger/material.

Hur kan kulturen vara med och skapa trygg-
het i Sollentuna?
–  Barn och ungdomar ska ha möjlighet att hitta 
sin grej, sitt sammanhang. Vissa idrottar, vissa 
dansar eller spelar instrument eller målar. Vissa 
gör både och. Att hitta sitt sammanhang där man 
samtidigt kan få utlopp för sin kreativitet är en 
väg mot ett tryggare Sollentuna. Att dessutom då 
detta breddar sitt eget och sina föräldrars nätverk 
i kommunen är en stor bonus.

Vilka tre områden tycker du kan förstärkas 
inom kulturen i Sollentuna?
–  Det finns mycket som redan är bra som inte 
alla känner till. Vet Sollentunaborna vad som 
finns gällande kurser i dans, instrument, bild och 

form osv? Något som vi jobbar på är att se till att 
fler tar del av det som finns redan idag.

Du är själv kulturutövare. Vad har fått dig 
att engagera dig och vad tror du kan få fler 
ungdomar engagerade?
–   Jag har spelat och sjungit i band stora delar av 
mitt liv och sett vad det gett mig. Musiken berikar 
inte bara den som spelar och sjunger utan rätt 
ofta, förhoppningsvis, även den som lyssnar. Det 
finns vetenskapliga studier på att man kan få det 
lättare i skolan om man håller på med något kre-
ativt som musik, dans eller att skapa med färger/
material. Jag sjunger och spelar fortfarande så 
fort jag får chansen. Det är min frizon där jag kan 
släppa alla krav.

Miljön i centrum för SEOM

–  Jag är oerhört glad för att vi är med och ska-
par ett långsiktigt hållbart samhälle inom alla 
delar i vår verksamhet; elnät, elhandel, fjärrvärme 
och fjärrkyla, stadsnät, vatten- och avlopp samt 
sophämtning, säger Towe Ireblad. Jag är stolt 
över att vi bidrar till kommunens mål om att bli 
den första kommunen som inte tär på jordens 
resurser.
 Just nu ser vi på SEOM en ökande efterfrå-
gan av solcellspaket till både privatpersoner 
och bostadsrättsföreningar. Vi märker även en 
större efterfrågan på SEOM’s laddbox för el- 
och elhybridbilar.
 SEOM och Conapto arbetar tillsammans för 
att återvinna restvärme från Conaptos server-
hallar i Edsberg. Serverhallar genererar mycket 
värme, som förr bara vädrades ut, nu tar vi till 
vara på den värmen. För SEOM är detta en 
milstolpe, då det blir det första datacentret som 
vi kopplar på vårt fjärrvärmenät. När anlägg-
ningen är fullt utbyggd räknar vi med att kunna 
leverera resurseffektiv värme till runt 1 800  
bostäder i Sollentuna kommun. 

Towe Ireblad, KD, är ordförande för  
Sollentuna kommuns framgångsrika 
energi- och miljöbolag SEOM.

 Just nu ser vi en  
ökande efterfrågan 
av solcellspaket till 
både privatpersoner 
och bostadsrätts- 
föreningar.  
Vi märker även en 
större efterfrågan på 
laddbox för el- och 
elhybridbilar, säger 
Towe Ireblad, KD, 
ordförande i  
Sollentuna kommuns 
energibolag SEOM.  
Foto: Lennart Molin

 Sollentunaborna är bra på att återanvända 
och återvinna sitt  
avfall, bland annat tack vare att matavfall sorte-
ras på rätt sätt.
 –  Återbruk och återvinning är områden där 
den enskilda individen kan påverka. Att sträva 
mot en cirkulär ekonomi och börja se avfallet 
som en resurs skapar hållbarhet och vi blir 
medvetna om vår konsumtion. 
 Våra framgångar är resultatet av ett långsiktigt 
och systematiskt arbete genomfört av våra 
kompetenta tjänstemän.

Sonia ser kommunen
med seniora ögon

–   För mig är det absolut viktigaste att  
bekämpa ålderismen, säger hon. Bara för 
att man passerat en viss åldersgräns ska 
man inte bli föremål för begränsningar.
 –   Hemtjänsten är en mycket viktig del i 
den vardagliga tryggheten för seniorer som 
vill och kan bo kvar hemma. Tyvärr möter 
de alldeles för många ansikten, ibland upp 
till 20 personer under två  
veckors tid. Det bör inte vara fler än tio. 
 KDs seniorförbund driver bland annat idén 
om en äldreombudsman i kommunerna. 
En person som skapar goda villkor för 
äldreomsorgens bemanning och kompetens,  
någon som tillvaratar de äldres intressen.
 –   En ombudsman kan stimulera till 
nätverk där både kommun och ideella 
organisationer samverkar för att hitta 
lösningar för en bättre äldreomsorg. En 
äldreombudsman ska också ha kontakt 
med invandrarorganisationerna för att nå 
äldre som inte talar svenska.
 För att garantera en god och säker vård 
inom äldreomsorgen anser Kristdemokra-
ternas seniorförbund att kommunerna ska 
ha rätt att anställa en medicinskt ansvarig 
läkare med geriatrisk kompetens. Även en 
medicinskt ansvarig person för rehabili-
tering ska finnassom komplement till en 
medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Sonia Lunnergård, KD, är känd i  
Sollentuna efter drygt 30 år som politiker.  
Nu är hon 2:e vice ordförande i  
Kristdemokraternas seniorförbund. 
 

Sonia Lunnergård är välkänd politiker i Sollentuna 
och numera 2:e vice ordförande i Kristdemokra-
ternas seniorförbund. - För mig är det absolut 
viktigaste att bekämpa ålderismen, säger hon. 

Thomas Nyman, KD , ordförande i kommunens kultur- och fritidsnämnd, hänvisar till  
forskning som säger att man kan få det lättare i skolan om man håller på med något  
kreativt som musik, dans eller att skapa med färger/material. Foto: Lennart Molin

. - För mig är det absolut 
viktigaste att bekämpa ålde-
rismen, sä



    

Trygghet i hem och  
skola viktigast

–  Jag vill förverkliga vår vision om att göra 
Sollentuna till Sveriges bästa skolkommun med 
skolor där ingen hålls tillbaka, och ingen läm-
nas efter, säger Erik Elverö. Ett steg i detta är 
att det ska finnas en mångfald av skolor, såväl 
avseende utförare som profil. Alla föräldrar 
och barn ska uppmuntras att aktivt välja skola, 
oavsett om man söker till en fristående eller en 
kommunal skola.

En ödesfråga är den ökade otryggheten.
–  I arbetet med att göra Sollentuna tryggare 
vill vi utöka samverkan med civilsamhället. Vi 
vill att barn ska ha rätt att ta del av Sollentunas 
rika kulturutbud och vill se ett ökat samarbete 
mellan idrottsföreningar och fritidsverksam-
heten så att alla elever får möjlighet utöva olika 
aktiviteter oberoende av hemsituationen.
 Andra punkter KD alltid strävar efter är att 

Erik Elverö, 24 år, är ledamot i utbildningsnämnden för Kristdemokraterna. 
Han är också ombudsman för partiet i Stockholms län.

Erik Elverö är 
KDs representant i 
kommunens utbild-
ningsnämnd med 
ansvar för förskola, 
grundskola och 
gymnasium. - Sam-
verkan och tillgäng-
lighet mellan skola, 
föräldrar och barn 
har stor betydelse 
för barns behov av 
trygg uppväxt.

få färre barn per pedagog i förskolan och en 
ökad andel utbildade förskolepedagoger.
 –   Ett tätare samarbete mellan förskola, 
vårdnadshavare och skola behövs för att varje 
skolbarn tidigt ska få de insatser de behöver för 
att hänga med i undervisningen och tycka att 
lärande är roligt, säger han.

KD framhåller alltid familjens betydelse.
–   Familjen behöver ges alla möjligheter att 
fungera och lyckas. Samverkan och tillgänglighet 
mellan skola, föräldrar och barn har stor betydelse 
för barns behov av trygg uppväxt.
 –  För att underlätta vardagspusslet vill KD 
ge alla föräldrar möjlighet att närvara digitalt vid 
föräldramöten och familjeträffar som anordnas 
av skolan. På samma sätt ska föräldrar ha möjlig-
het att få digitalt stöd och handledning i sin 
föräldraroll.

•  Bara 26 procent av flickorna och 44 procent av pojkarna  
 rör på sig minst 60 minuter per dag. KD vill öka 
 möjligheterna till rörelse och träning i samband med 
 skoldagen, på fritids.  
 Vi vill stimulera samverkan mellan idrottsklubbar och  
 fritidshemsverksamheten.

•  Att barn får läxhjälp utanför lektionstid kan hjälpa dem  
 att bli behöriga till nationellt gymnasieprogram.

•  Mentorskapsprogram införs med stöd av ideella organisa-  
  tioner med syfte att fler elever ska få de vuxna förebilder   
 som alltför ofta saknas i hemmet.

•  De olika aktörerna som möter ungdomar i riskmiljö ska 
 kunna föra dialog och utbyta information om barnen, något  
 som försvåras av dagens sekretessregler.  
 Kristdemokraterna vill reformera sekretesslagen så att  
 skola och socialtjänst blir skyldiga att bryta sekretessen  
 på polismans begäran.

Hundratusentals kan 
slippa vårdköer med  
nationell  
vårdförmedling
KD vill slopa landstingen  
och införa en nationell vård-
förmedling. Många, inte minst 
äldre personer, står i olagligt 
långa köer för operationer. 
Genom en nationell  
vårdförmedling skulle våra 
vårdresurserna utnyttjas  
effektivare. 

•  Inför statligt ansvar för 
 sjukvården
•  Inför statlig finansiering  
 för sjukvården
•  Skapa en permanent 
 nationell vårdförmedling
• Inför en vårdplatsgaranti

En ny regering kan  
få bukt med  
gängkriminaliteten 
Sverige drabbas hårt av gäng-
kriminalitet och skottlossning-
ar, ofta med dödlig utgång.  
Vi ska inte behöva vänja oss 
vid det här. Vi ska vända  
utvecklingen.

•  Inför anonyma vittnen
•  Inför kronvittnen
•  Inför brottsrubriceringen   
 ”hindrande av rättvisa”
•  Begränsa ungdoms- och   
 mängdrabatterna
•  Gör det olagligt att rymma  
 från häkten och fängelser
•  Ta bort kravet på synnerliga  
 skäl för att anhålla eller  
 häkta unga kriminella

Sollentunabon Jakob Forssmed är KD-riksdagsman 
och ekonomisk-politisk talesperson för partiet.  
Han är vice partiledare. Här tillsammans med 
partiledaren Ebba Busch.



Ställer du upp på Kristdemokraternas grundprinciper om människovärde,  
förvaltarskap, solidaritet och ofullkomlighet?
 Vill du bidra med dina tankar och idéer? Hos KD Sollentuna upplever  
du en varm och välkomnande gemenskap, med högt i tak. Du får  
möjlighet att arbeta politiskt inför valet 2022 för ett Sollentuna att lita på.
Tillsammans kampanjar vi för kristdemokratisk politik i kommun  
och region samt för ett maktskifte i Sveriges riksdag.
 Välkommen nu med din medlemsansökan på kd.nu/blimedlem

KD Sollentuna växer med många nya medlemmar

– Vi behöver skapa förutsättningar för gemenskap 
och underlätta för våra medborgare att engagera 
sig. Det kan vara i pensionärsföreningar, i  
föräldragrupper eller idrottstillfällen. 
 – Vi behöver prioritera så att våra barn får 
en trygg och lärorik förskola och skola där  
klasserna hålls små och där lärartätheten är hög.
 – Vi behöver prioritera så att invånarna stora 
som små känner trygghet i skolan, i hemmet och 
på våra gator. Det är oerhört viktigt att social-
tjänsten finns där när den behövs. 

Angelika Lang, 37 år, är en av många nya 
medlemmar i Kristdemokraterna i Sollentuna.  
Det finns plats för fler som vill vara med och 
göra Sollentuna till en ännu bättre kommun. 
Välkommen du också.
 Hur tycker du Sollentuna ska fortsatt vara 
en kommun att lita på?

Angelika Lang är ny som medlem i Kristdemokraterna. 
I Sollentuna vill hon prioritera att skapa tillfällen för 
människor att mötas. - Samhörighet och delaktighet är 
viktiga pusselbitar för vårt välmående. 

 

 Angelika Lang kommer ursprungligen från 
stadsdelen Majorna i Göteborg. Hon växte upp 
med sin mamma och två bröder. Socialdemo-
kraterna fick hennes röst när hon var 18 år. 
Hon valde att engagera sig i Kristdemokraterna 
när hon väntade sitt första barn.
 – Jag började då fundera över vilket morgon-
dag som väntade honom. 

Välkommen  
som medlem i  
Kristdemokraterna 
Sollentuna! 

Facebook Kristdemokraterna i Sollentuna
Instagram Kristdemokraterna i Sollentuna
www.kristdemokraterna.se/sollentuna
Mejla sollentuna@kristdemokraterna.se
Politisk sekreterare, Robin Nilsson Boij telefon 073 915 16 75
Ditt Sollentuna
Redaktör: Magnus Ramstrand
Ansvarig utgivare: Peter Kilander, peter.kilander@kristdemokraterna.se

Peter Kilander
Ordförande i  
KD Sollentuna

För mer information och kontakt med oss:
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Nyligen invigde KDs kommunalråd, Thomas 
Nyman, ordförande i kultur- och fritids-
nämnden, Turebergsgården, en ny fritidsgård 
i Tureberg för barn och unga i åldern 13 till 17 år.
 – Vi kristdemokrater kommer fortsätta 
driva på för fler investeringar i fritidsaktivi-
teter och idrott. Sollentuna ska erbjuda goda 
möjligheter till en aktiv fritid, framförallt för 
unga människor. Fritidsgårdarna är en oas 
där unga kan utvecklas och ha roligt i sällskap 
med kompetent personal. Vi har en hög 
ambitionsnivå för våra fritidsgårdar, som ska 
vara trygga platser med aktiviteter och hoppas 

    

KD vill gynna  
föreningslivet
Renoveringen av Turebergshuset har 
gjort att kommunen tvingats boka upp 
Amorina- och Tintoramasalarna som  
tidigare fungerat som samlingslokaler  
för föreningslivet. Detta har skapat  
en lokalbrist. Kommunen har på  
kristdemokraternas initiativ tillsatt  
en utredning, som ska presenteras i  
december, om vilka lokaler som kan an-
vändas till föreningsmöten.

att de kan bli en förebild för andra gårdar i 
landet, säger Thomas Nyman (KD).
 Gården kommer ha två delar, en med kul-
turella inslag som musik och dans, den andra 
mer öppen och flexibel med fokus på idrott. 
Fritidsgårdens ingång ligger vid Malmparken 
vilket ger möjlighet att utnyttja parkens goda 
ytor för olika aktiviteter. Utöver detta så 
kommer läxhjälp finnas på plats.
 Fler fritidsgårdar kommer öppna inom 
kort. I Edsberg öppnar en i bibliotekets 
lokaler, och i Rotebro söker man för tillfället 
lämpliga lokaler för en gård.
 

Ny fritidsgård i Tureberg
  

 – Jag känner ett ansvar för mina barns fram-
tid men också för alla barn i vårt samhälle och 
vill därför vara delaktig i att påverka den till 
någonting bättre. Alla barn förtjänar att kunna 
maximera sin potential och själva få möjlighet 
att påverka sin framtid.
Utöver att vara en engagerad fritidspolitiker 
arbetar Angelika Lang för Kristdemokraterna 
som ombudsman i Stockholm stad.
 – Kristdemokraterna är en gräsrotsrörelse. Det  
är därför betydelsefullt att träffa människorna 
som är en del av den rörelsen. Kristdemokraterna 
i Sollentuna ska ha politiker man kan lita på.

Ett Sollentuna att lita på.

Välkommen nu med din medlemsansökan på  
kd.nu/blimedlem


