
Sollentuna
 Nyheter från Kristdemokraterna                                Nr 2 • 22         
                                 

Ditt   

KOLLA 
UPPLÖS-
NING 

förebyggande. Idag samverkar kultur- 
och fritidsnämnden, socialnämnden 
och kompetens- och arbetsmarknads-
nämnden för att uppnå målet. Men mer 
behöver göras.
 - När de olika aktörerna har samma  
knytpunkt kan de lättare samverka. 
Detta  är ett stort steg mot att bredda 
trygghetsbegreppet att innefatta det 
mycket viktiga förebyggande arbetet, 

Nu har kommunstyrelsen, på Kristdemo- 
kraternas initiativ, tillsatt en utredning 
för att se hur det här viktiga förslaget 
kan förverkligas. Trygghetscentret ska 
fungera som ett nav för kommunens 
samtliga trygghetsresurser, såväl interna 
som externa.
 Vi ska inte ha några så kallade utsatta  
områden på polisens karta senast år 
2030. Då måste hela kommunen jobba 

Satelliten kan bli ett trygghetscentrum
Kristdemokraterna vill etablera ett trygghetscenter i Satellitens lokaler.

säger Thomas Nyman (KD), ordförande  
i kultur- och fritidsnämnden.
Farsor och morsor i Sollentuna är ett  
exempel på en ideell förening som  
funnits länge i Sollentuna och bidrar  
till tryggheten för våra ungdomar.  
Fastighetsägarna i centrala Tureberg  
har också börjat ett samarbete. Nu är 
tanken att dessa externa aktörer får  
en plats att mötas i Satelliten.

Möt dina KD-politiker som
toppar listan till fullmäktigevalet

Arena Satelliten är en central del av Turebergs centrum. Foto. Lennart Molin
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”Vi är redo för  en                            ny regering”
Ebba Busch, 35 år, står överst på riksdags-
listan i Sollentuna. Hon är, med ditt stöd, 
redo för ett maktskifte.

”Prioritera kvinnosjukvården”
Désireé Pethrus, 63 år, står överst på  
listan till regionfullmäktige i Stockholm. 
Med ditt stöd vill hon fortsätta utveckla  
vården och kommunikationerna i vår region.

• Stärka landets säkerhet, både med  
 högre anslag till försvaret och med  
 starkare inre säkerhet.
• Satsning på kärnkraft för att garantera  
 energiförsörjning som säkrar jobb,  
 transporter och klimat.
• Reformera sjukvården genom statlig  
 styrning för bättre samordning mellan  
 olika regioner. Vårdköerna måste kortas.
• Skolan, som är landets viktigaste  
 arbetsplats ska präglas av trygghet  
 och studiero. Fler speciallärare och  
 specialpedagoger, bl.a. för att möjlig- 
 göra mindre undervisningsgrupper.
• Fritidskortet för barn i årskurs 2-9,  

•  Kvinnosjukvården ska ges högsta prioritet.
• Utöka läkarnärvaron på äldreboenden.
• Höj åldern för mammografi och inför  
 prostatascreening.

 laddat med ett ekonomiskt stöd för  
 deltagaravgifter i ledarledda aktiviteter  
 i det svenska föreningslivet, samt  
 kulturskolan. Barn i ekonomisk ut- 
 satthet kommer att få ett  större stöd  
 än andra barn.
• Flexibel föräldraförsäkring. Olika barn- 
 omsorgsformer med olika inriktning  
 och huvudmän; förskolor, familjedag- 
 hem, öppna förskolor och fritidshem.
• Istället för 21 olika regioner införa ett  
 nationellt vårdsystem.
• Inför en nationell vårdförmedling.
•  Äldreboendegaranti som gäller för  
 den som fyllt 85 år och vill ha ett  
 anpassat boende.
• En äldreboendemiljard som ska 
 stimulera fram fler anpassade  
 bostäder för seniorer.

Ebba Busch, partiledare för Krist- 
demokraterna, står redo att  
tillsammans med Ulf Kristersson, 
partiledare för Moderaterna, 
bilda ny regering..

• Fler akutsjukhus i Stockholm.
• Vårdval är ett givet val.
• En barnmorska per kvinna i aktiv fas.
• Ge vårdpersonal möjlighet att vidare- 
 utbilda sig på betald arbetstid.
• Korta köerna till BUP.
• Elektrifiera regionens bussar.
• Ringen runt Stockholm ska slutas  
 genom en östlig förbindelse.

Désirée Pethrus, 
Kristdemokra-
ternas region-
råd i Region 
Stockholm har  
ansvar bland 
annat för 
äldresjukvård  
och cancervård.

Läs mer om detaljerna i vår politik på 
kristdemokraterna.se

Ett Sollentuna att lita på.

Välkommen nu med din medlemsansökan på  
kd.nu/blimedlem

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

För mer information och kontakt med oss:

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

Peter Kilander
Ordförande i  
KD Sollentuna

Välkommen som medlem i  Kristdemokraterna Sollentuna! 



6
Min vision är att få ett samhälle där vi ser  
varandra och säger Hej!

Under kommande mandatperiod kommer  
jag arbeta för att:
1. Utveckla fältarbete och öka antalet fält- 
arbetare inom socialtjänsten.
2. Utveckla familjecentralerna fysiskt och  
digitalt.
3. Möjliggöra för etablering av utbildning och 
tillväxtföretagande inom förnybar teknik.

6.   
Seppo Karmitsa
Egenföretagare
58 år
Törnskogen

7Min vision för Sollentuna är att ordning och 
tydlighet ska prägla kommunens agerande.

Under kommande mandatperiod kommer  
jag arbeta för att:
1. Förstärkt ordning och trygghet i kommunen 
bl a genom fler ordningsvakter och kameror.
2. Förbättra företagens möjligheter att delta  
i kommunens offentliga upphandlingar.
3. Underlätta för bilismen genom bättre vägar 
och fler parkeringsplatser.

7.  
Bo Hansson
Egenföretagare
63 år
Rotebro
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Min vision för Sollentuna är att skatten ska 
vara så låg som möjligt och så hög som  
nödvändigt.

Under kommande mandatperiod kommer  
jag arbeta för att:
1. Flera äldreboenden i olika upplåtelseformer 
ska byggas så att äldre fritt kan välja anpassat
boende.
2. Personer över 85 år ska garanteras plats på 
anpassat boende när personen själv bedömer
att behov finns.
3. Föreningslivet och de ideella organisationerna 
är viktiga och deras förutsättningar ska
förbättras genom goda villkor vid hyra av  
kommunal mark, anläggning eller lokal.

8.  
Peter Kilander
Ingenjör,  
partiavdelnings-
ordförande
66 år
Tureberg

9

Min vision är att Sollentuna ska växa med  förnuft,  
där ny bebyggelse anpassas till platsen och 
skapar nya värden i form av trygghet, parker och  
service för dagen och kommande generationer.

Under kommande mandatperiod kommer  
jag arbeta för att:
1. En god bebyggd miljö i en mänsklig skala  
ska vara utgångspunkten vid utformning av  
nya bostadsområden. Villaområdenas karaktär 
och värden ska bevaras när Sollentuna växer. 
En arkitekturpolicy ska tas fram.
2. Barnperspektivet ska bli en naturlig del av 
stadsbyggandets demokratiska process.
3. Bevara och utveckla Sollentunas park- och 
naturområden där även Falkberget bör ingå.

9. 
Gunnar  
Lunnergård
Sakansvarig  
planarkitekt
39 år
Häggvik

10
Min vision är att Sollentuna ska vara en  
kommun där alla känner sig delaktiga.

Under kommande mandatperiod kommer  
jag arbeta för att:
1. Myndigheter ska samverka utifrån barnets  
bästa och inte utifrån myndigheternas
organisation. Barn och deras föräldrar som  
är i behov av hjälp ska få stöd i tid.
2. Syskonförtur ska gälla i val till förskola  
och skola, inte minst för att underlätta
familjers vardagsliv.
3. Det ska finnas mötesplatser för äldre  
i samverkan med civilsamhället med en  
variation av aktiviteter för att motverka  
ofrivillig ensamhet.

10.   
Filippa  
Xanthos
Socionom
35 år
Rotsunda

Viby basket får
trygghetspris
Under nationaldagen 6 juni delade 
Thomas Nyman (KD), ordf. i brottsföre- 
byggande rådet, ut Sollentunas trygg-
hetspris. Vinnarna blev Viby basket, för 
deras värdefulla insatser i syfte att bygga 
en meningsfull fritid och trygg utemiljö 
för Sollentunas barn och unga.
 – Som kommun har vi en del verktyg 
till förfogande, men vi kan inte göra allt. 
Vi måste kroka arm med ett starkt  
civilsamhälle för att hämta kraft i det 
brottsförebyggande arbetet, säger  
Thomas Nyman (KD), ordf. i brottsföre-
byggande rådet

Skärpt upphandling
inom hemtjänsten
Sollentuna kommun har nu skiftat 
upphandlingsform för hemtjänsten. Man 
frångår lagen om valfrihetsystem (LOV) 
för att i stället upphandla genom lagen 
om offentlig upphandling (LOU).
 Denna förändring genomförs i syfte 
att skapa bättre kontakt med företagen 
för att motverka fusk, oegentligheter  
och välfärdsbrott.
 –  I Sollentuna ska man åldras med 
värdighet, trygghet och självbestämmande.
Hemtjänsten ska hålla hög kvalitet. Nu 
kommer vi kunna ställa högre krav och 
lättare stoppa aktörer med ont uppsåt, 
säger Eva Ireblad, KD, vice ordförande i 
vård- och omsorgsnämnden.

Nya konstgräs
och sjösportcenter
Både Kärrdal och Viby får nytt konstgräs 
på sina fotbollsplaner. Det framgår av 
den budget KD och majoritetspartierna  
fick igenom för de kommande åren. 
Dessutom kommer det nya Sjösport- 
centret vid Norrvikens IP att byggas.

Stärkt beredskap
inom civilförsvaret
KD och majoritetens budget för de kom-
mande tre åren innehåller 60 miljoner 
kronor till att stärka den civila beredska-
pen och cybersäkerheten. Detta med  
anledning av ett mer hotfullt och aggressivt
Ryssland.

Den 11 september är valdagen både för kommunfullmäktige,  
regionfullmäktige och riksdagen. Kristdemokraterna finns med  
på samtliga listor. Både i kommunen och regionen ingår KD i majoriteten som styr.  
  Vi ser fram emot ett fortsatt förtroende från dig som väljare att leda kommunen och  
regionen under nästa mandatperiod. Vi är också redo att leda landet. Här presenterar vi de  
första tio namnen av totalt 37 som kandiderar på KDs lista till kommunfullmäktige.

1Min vision för Sollentuna är ett Sollentuna  
med mer gemenskap, samhörighet och tillit
invånarna emellan.

Under kommande mandatperiod kommer  
jag arbeta för att:
1. Fortsatta investeringar i kultur- och fritids- 
aktiviteter för unga och att säkerställa goda
förutsättningar för föreningslivet. Exempelvis 
vill jag införa fritidsbank, med gratis utlåning
av idrottsutrustning vid behov. Ett starkt gemen- 
skapsfrämjande föreningsliv stärker tryggheten.
2. En välfärd att lita på. Vi kommer se till att 
välfärden har de resurser som behövs när du
behöver den.
3. Bevara grönområden och villastadens unika 
karaktär och värden när Sollentuna växer.

1.  
Thomas Nyman
Kommunalråd
48 år
Töjnan

2
Min vision är att i Sollentuna ska det vara  
enkelt att leva hållbart, i en vardag som fungerar
och där vi har råd att leva och bo. Här känner  
vi oss trygga och tar hand om vår kommun så
att nästa generation kan leva och bo här.

Under kommande mandatperiod kommer  
jag arbeta för att:
1. I Sollentuna blir vi den första kommunen i 
Sverige som inte tär på jordens resurser.
2. I Sollentuna kombinerar vi urbana miljöer 
med stora möjligheter till gröna områden och
naturnära upplevelser.
3. I Sollentuna har vi trygga leveranser av el, 
fjärrvärme, vatten, stadsnät och sophämtning
med ett hållbart fokus. Vi tar hand om vårt  
dagvatten och värnar om våra sjöar. Vi samverkar
i kommunens förvaltningar och bolag för  
hållbara klimatsatsningar som utbyggd
laddinfrastruktur, solceller på tak och energi- 
snåla byggnader.

2.  
Towe Ireblad
Civilingenjör, 
egenföretagare 
miljökonsult
47 år
Sjöberg
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Min vision för Sollentuna är att vi ska värna val- 
friheten att välja barnomsorgsform, skola och 
hemtjänstutförare samt stärka kvalitetsupp-
följningen av förskola, skola och hemtjänst.

Under kommande mandatperiod kommer 
jag arbeta för att:
1. Underlätta familjers vardagspussel genom att 
införa syskonförtur i val till förskola och skola.
2. Ge våra barn de bästa förutsättningarna att 
lyckas med skolgången genom tidiga
stödinsatser och en satsning på särskilda  
undervisningsgrupper. Utveckla samarbetet 
mellan gymnasieskolan och det lokala närings- 
livet, exempelvis vad gäller praktikplatser och
lärlingsutbildningar.
3. Satsa på en meningsfull fritid för våra barn 
och unga genom att införa ett fritidskort till  
alla barn mellan årskurs 2 och 9, laddat med  
ett ekonomiskt stöd för deltagaravgifter i
föreningslivet respektive kulturskolan.

3.   
Erik Elverö
Statsvetare
24 år
Tureberg
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Min vision för Sollentuna är att regelverket  
(planprocessen) inte ska stå i vägen för att  
kunna leva upp till kommunens ansvar för  
bostadsförsörjning. Krångel och onödiga 
regler ska inte heller ta ifrån för den enskilde 
möjligheter att utveckla sitt boende.

Under kommande mandatperiod kommer  
jag arbeta för att:
1. Jag brinner för att Sollentuna ska vara den 
kommun som lyckas med utmaningen att ha
balans i social-, ekonomisk- samt ekologisk 
hållbarhet.
2. Jag vill förbättra utformningen av Sollen- 
tuna med bra bostäder där alla trivs och  
känner sig trygga.
3. Jag vill vara garant för kommuninvånarna  
att de kommunala bolagen jobbar för deras
bästa.

4.  
Carlos Romero
IT-konsult
60 år
Häggvik
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Min vision för Sollentuna är att utifrån  
KD som är ett familjeparti, ska vara  
med och bidra till att underlätta  
familjernas vardag.

Under kommande mandatperiod kommer  
jag arbeta för att:
1. Öka tryggheten på våra gator genom  
stärkt brottsförebyggande arbete, sociala  
insatser och stöd till ett starkt gemenskaps- 
främjande föreningsliv, i kombination  
med fler ordningsvakter.
2. Syskonförtur i förskola och skola för att  
underlätta familjernas vardagspussel.
3. Ha ett välutvecklat anhörigstöd. Social- 
dokumentation på SÄBO eller hemtjänst  
ska göras lättillgängligt för anhöriga.  
Äldreomsorgen ska präglas av trygghet,  
värdighet och delaktighet.

5.  
Angelika Lang
Ombudsman
38 år
Edsviken

Det här  
         kommer dina tio främsta KD-kandidater  
                                arbeta för under nästa mandatperiod


