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Sollentuna kan bättre
Vi socialdemokrater har höga ambitioner för Sollentuna. Vår uppgift är att skapa en kommun som är
trygg att leva i och som gör det möjligt för invånarna att välja hur de vill utforma sina liv. Det kräver
en framtidsinriktad politik som möter de utmaningar som finns för att göra Sollentuna till en ännu
bättre kommun att bo och leva i.
Sollentunaborna ska kunna förvänta sig att kommunen klarar av sina grundläggande uppgifter som
att se till att kvaliteten är hög i vård, skola och omsorg samt att kommunen är trivsam, välskött och
har ett starkt miljöengagemang.
I dag märker vi att klyftorna växer i Sollentuna. Det kommer oroande rapporter om att kvaliteten i
äldreomsorgen blivit sämre, kvalitetsskillnaderna mellan olika förskolor och grundskolor är stora och
allt fler Sollentunabor tvingas leva längre på kommunens försörjningsstöd.
Bostadsköerna blir allt längre, vilket ställer krav på oss att bygga fler bostäder som människor har råd
att bo i, särskilt viktigt är detta för våra ungdomar, studenter och nyanlända som inte kan flytta till
egen bostad och påbörja sina liv. Dessutom är tillgång till bostäder en av förutsättningarna för
tillgång till arbetskraft i vår kommun.
Vi Socialdemokrater agerar för jämlikhet, jämställdhet och mångfald i kommunen. En hög och
likvärdig kvalitet ska råda i välfärden. Vår övergripande politiska prioritering är att alla som kan jobba
ska jobba. För att det ska finnas kompetent arbetskraft att anställa för företag och i kommunens
verksamheter krävs utbildning som gör arbetskraften konkurrenskraftig, det vill säga, en bra skola
och möjligheter till vidareutbildning samt tillgång till bostäder och goda kommunikationer. För att
Sollentuna ska fortsätta utvecklas krävs också att det finns företag som etablerar sig, växer och
stannar kvar i kommunen, vilket skapar fler arbetstillfällen.
Om vi får väljarna i Sollentunas förtroende den 9 september 2018 lovar vi att arbeta med att:
●
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Bedriva en aktiv jobbpolitik
Investera i skola och utbildning
Utveckla en jämlik omsorg
Kämpa för en bättre miljö- och klimatpolitik
Arbeta för ett tryggt och välkomnande Sollentuna
Bygga bort bostadsbristen
Säkerställa en långsiktig balans i kommunens ekonomi

Bedriva en aktiv jobbpolitik
Arbetslösheten har legat på samma nivå i Sollentuna de senaste åren och ligger på en högre nivå än vi kan
acceptera. Det är framförallt de unga och nyanlända som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, men
det finns också andra kommuninvånare som av olika skäl har hamnat allt längre från arbetsmarknaden.
De som befinner sig längst ifrån ett arbete har svårare idag än tidigare att komma in på arbetsmarknaden
Full sysselsättning är socialdemokratins övergripande politiska prioritering. Att ha ett arbete och
därmed möjlighet till egen försörjning är en väsentlig del av varje människas liv. Vi socialdemokrater
tar frågor som rör företagande, utvecklingsfrågor och infrastruktur på stort allvar. Vår kommuns
attraktiva läge innebär stora fördelar. Sollentuna är på många sätt en småföretagarkommun och ska
fortsätta vara det. Detta skapar nya arbetstillfällen och är något som Sollentuna kommun måste
bejaka och utveckla för att fortsätta vara en kommun för småföretagare.
För att få fler Sollentunabor i arbete behöver kommunen bli mer aktiv. Varje människa i arbetsför
ålder ska beredas möjlighet att efter förmåga delta i arbetslivet. Ju fler Sollentunabor som arbetar
desto större skatteintäkter kommer in som kan finansiera välfärden.
Vi arbetar för att underlätta för grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.
Arbetslösheten är fortsatt hög för nyanlända, vilket försvårar integrationen. Kommunen ska erbjuda
nyanlända möjlighet till praktikplatser samt så långt som möjligt erbjuda nyanlända arbete inom
kommunens verksamheter för att förenkla integrationsprocessen och skapa möjlighet till egen
försörjning.
Kommunen ska garantera sommarjobb till alla mellan 16 – 19 år som söker. Kommunen ska också
erbjuda praktikplatser till alla arbetslösa mellan 19 – 30 år. Det ger dem goda förberedelser för att
komma ut på den reguljära arbetsmarknaden samtidigt som det ger dem möjlighet till egen
försörjning. Sollentuna kommun måste också satsa på att få människor att söka sig till bristyrken för
att kunna framtidssäkra kompetensförsörjningen.

●
●
●
●
●

Därför ska vi:
Satsa på uppsökande och motiverande insatser för att motverka arbetslösheten.
Anställa mottagare av försörjningsstöd, arbetslösa ungdomar samt nyanlända inom kommunens
verksamheter.
Öka samarbetet med lokala näringslivet och berörda myndigheter.
På sikt bygga ett industri- och företagsområde i området ”Kilen” vid Helenelunds station
Införa en sommarjobbsgaranti

Investera i skola och utbildning
Många elever i Sollentuna går ut skolan med höga betyg och går vidare till fortsatta studier, men trots det
finns flera betydande utmaningar. Barngrupperna i förskolorna och på fritidshemmen är för stora. Det är
stor omsättning på lärare, något som drabbar kontinuiteten för eleverna. Tyvärr är sjukskrivningsgraden
bland personal i skolorna också för hög och det saknas fritidspedagoger och förskollärare i kommunen.
Alla Sollentunas elever ska garanteras likvärdiga möjligheter till utbildning. Lärartätheten ska öka i
Sollentunas skolor. Vi vill att alla elever i Sollentuna får en god och jämlik skolgång, vilket förutsätter
förändringar i ersättningssystemet.
Arbetsmiljön i Sollentunas skolor ska förbättras och insatser ska göras för att förbättra den
psykosociala arbetsmiljön. Arbetet mot mobbning och kränkande behandling ska vara aktivt. Vi har
en hög ambitionsnivå och arbetar för en god organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö för såväl
elever som lärare.
För att klara välfärdens utmaningar är det viktigt med yrkesförberedande program och att se till att de
elever som går dessa program får en utbildning av högsta kvalitet. Studie- och yrkesvägledning ska
utvecklas. Genom olika satsningar vill vi att fler ungdomar söker sig till programområden där det
råder brist på arbetskraft.
Vi vill att förskollärare ska ha en bättre möjlighet att utföra sitt uppdrag. Det är genom mindre
barngrupper, mer planeringstid och barngrupper anpassade utifrån sina förutsättningar som barnen
kan bli sedda och få en personlig relation till sin förskollärare.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Därför ska vi:
Satsa pengar på att göra barngrupperna i förskolorna mindre, särskilt för de yngsta barnen.
Garantera alla barns rätt till heltid i förskolan.
Höja förskolechecken.
Erbjuda gratis läxhjälp efter skoltid, vilket också kan bidra till bättre integration.
Arbeta för att det ska finnas minst en kommunal skola i varje kommundel.
Verka för att alla grundskolor har tillgång till en studie- och yrkesvägledare.
Stärka elevhälsan och elevstödet.
Arbeta för att förbättra pedagogernas arbetsmiljö.
Höja alla lärarnas löner, inte endast de med statlig finansiering, så att lönegapet minskar.
Satsa på att yrkesförberedande program blir mer attraktiva så att fler söker sig till de programmen.

Utveckla en jämlik omsorg
Vård- och omsorgen i Sollentuna står inför stora utmaningar. Under de åtta åren fram till 2026 kommer antalet
Sollentunabor över 80 år att öka med 60%. Senaste årens besparingar har gjort det svårt för verksamheterna inom
omsorg och stöd att leverera det de enligt lag är skyldiga att göra. Kommunen står också inför stora utmaningar när
det gäller att rekrytera personal inom socialtjänsten och handikapp- och äldreomsorgen. En annan utmaning är att
hemsjukvården blir en kommunal angelägenhet från och med 2019.
En jämlik och högkvalitativ omsorg är en av de viktigaste delarna i ett solidariskt samhälle. Kommunen ska
sträva efter samverkan genomgående med landstinget, myndigheter och andra för att medborgarna ska få så
bra stöd och service som möjligt. Stödet till anhöriga behöver utökas i form av psykologiskt stöd, avlastning
och införande av demensteam.
För att kommunen ska kunna erbjuda en jämlik och högkvalitativ omsorg krävs att kommunen förändrar
hur verksamheten styrs och pengarna fördelas. Brukarnas behov av vård och omsorg ska styra
verksamheten. Kommunen måste planera och bygga särskilda boenden för personer med behov av vårdoch omsorg, med minst 150 boendeplatser under planperioden, samt att garantera att denna boendeform
ska erbjudas till personer över 85 år.
Vi vill öka brukarnas möjlighet att påverka sin vardag och den omsorg de får. Reglerna för
biståndsbedömning ska ses över. Avtalen med utförarna ska garantera att skattemedlen går till omsorg.
Allt fler blir äldre i Sollentuna. Kommunen behöver göra insatser för att det mer attraktivt att arbeta inom
vård- och omsorg. För att nå detta krävs satsningar på utbildning och förbättringar i arbetsvillkoren.
Personalen ska kontinuerligt erbjudas vidareutbildning bland annat inom områden som demenssjukdomar
och våld i nära relationer. Kommunen ska även ta tillvara på nuvarande och framtida tekniska utveckling
inom vård- och omsorg för utförare och mottagare
Vi socialdemokrater ska verka för att insatser i form av rehabilitering och habilitering utvecklas såväl för
äldre som för funktionshindrade exempelvis genom en varmvattenbassäng i kommunen. Bassängen ska
även användas för motion för friska pensionärer. Detta ska göras genom gott samarbete med landstinget
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Därför ska vi:
Satsa på yrkesutbildningar och bättre lönevillkor samt höja utbildningsnivån hos personalen.
Ställa krav på kollektivavtalsenliga villkor vid avtal/upphandlingar samt ge anställda rätt till heltid.
Erbjuda fler platser till alla under 85 år med behov på våra äldreboenden, samt garantera plats för alla som
är äldre än 85 år.
Satsa på mellanboenden för de som inte vill eller kan bo ensamma.
Satsa på seniorträffar och stödja samt samverka med pensionärsorganisationer
Stärka och utveckla anhörigstödet.
Utveckla kommunens styr- och ersättningssystem så att kommunen alltid har det slutgiltiga avgörandet om
vilka som utför omsorg i Sollentuna.
I samarbete med grannkommuner och landsting bygga en varmvattenbassäng i syfte att verka för
förebyggande insatsen.
Införa demensteam

Kämpa för en bättre miljö- och klimatpolitik
Sollentunas geografiska läge innebär att många Sollentunabor utsätts för miljöstörningar i form av till
exempel buller och skadliga partiklar. Det är få platser i kommunen som är tysta och orörda. Många
människor bor på en relativt liten yta. Målet är att Sollentuna ska bli Sveriges första kommun som ej tär på
jordens resurser.
Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Kommunen ska vara ett föredöme för mindre utsläpp av skadliga
partiklar från biltrafiken. Det innebär att kommunens och de kommunala bolagens fordon ska vara
fossilbränslefria och ska köras med dubbfria däck. Många av de åtgärder som krävs för att minska
växthusgaserna, ansvarar var och en av oss själva för. Kommunen ska använda sig av ”nudging”,
vilket är att göra ett önskat alternativ enklare för att på så sätt påverka Sollentunabornas beteende.
Åtgärder ska också vidtas för att minska kommunens energiförbrukning och klimatpåverkan i bland
annat kommunens egna fastigheter och allmännyttans bostadshus genom intensifierandet av ”grönIT”, vilket innebär både minskad miljöpåverkan från själva användandet av IT-hårdvara och minskad
miljöpåverkan genom att optimera och även ersätta miljökrävande processer med IT-tjänster. I
samma miljöanda vill vi även att Sollentuna kommun blir en Fairtrade-kommun, som är en
diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion.
Vattenvårdsarbetet ska vara aktivt och sträva efter att rena våra sjöar, vikar och andra vattendrag.
Dagvattnet ska omhändertas lokalt och utnyttjas som resurs inom nya planområden. Vi ska rusta för
ökande dagvattenflöden samt i största möjliga mån skapa gröna och genomsläppliga ytor.
Vi strävar efter bra framkomlighet i vårt lokala vägnät. För att minska bullret från vägar, järnväg och
flyg krävs ett intensifierat samarbete med grannkommuner samt ansvariga statliga och regionala
myndigheter. Cykel- och kollektivtrafik ska vara trafikslag som man planerar och ger goda
förutsättningar för. Vi vill att närtrafiken byggs ut och att kollektivtrafiken ska utvecklas, och inte
avvecklas.
Därför ska vi:
● Ta fram en underhållsplan för kommunal mark som inte är anspråkstagen.
● Fortsätta bygga ut laddningsinfrastruktur för elbilar.
● Sätta upp nya bullerskydd och underhålla befintliga skydd.
● Se över hastighetsgränser och parkeringsformer för att minska miljöpåverkan och öka
trafiksäkerheten.
● Förbättra cykelvägarna mellan kommundelar och över kommungränsen.
● Förorda användandet av solcellspaneler på fastigheter och bostäder, inklusive kommunens egna.
● Ansöka om att Sollentuna ska bli en Fairtrade kommun.
● Ställa miljökrav vid offentlig upphandling för minskad miljö- och klimatbelastning.
● Stimulera Sollentunabor att agera mer miljövänligt exempelvis genom avgiftskonstruktioner.
● Verka för att spårväg från Kista ansluts i första skedet till Sollentuna station.
● Verka för kapacitetsstark kollektivtrafik till våra bostadsområden.
● Tillsammans med Trafikverket ta fram ett alternativ till att bygga järnvägsspår i marklägen genom de
centrala delarna av Sollentuna kommun.

Arbeta för ett tryggt och välkomnande Sollentuna
Många Sollentunabor upplever i dag stress vid störningar i kollektivtrafiken på väg till jobbet eller för att
hämta barn i förskolan. Samtidigt som många i Sollentuna har det väldigt bra finns det också familjer som
lever med små ekonomiska marginaler och flera av bostadsområdena karaktäriseras i hög grad av segregation
och socioekonomisk utsatthet, något vi vet skapar spänningar i samhället. Skötseln av befintliga parker,
grönytor, torg och gångstråk behöver förbättras. Sollentunas kulturskola är i dag uppskattad av
Sollentunaborna och söktrycket är stort samtidigt är avgifterna höga vilket utstänger många.
I Sollentuna ska alla känna sig trygga och välkomnade. I det ingår att erbjuda familjer och individer,
oavsett socioekonomisk livssituation, jämlika förutsättningar att få ett gott liv. Kvinno-, tjej- och
mansjouren, liksom andra som arbetar mot våld ska ges möjlighet till långsiktigt arbete.
I Sollentuna ska det finnas ett rikt kultur- och idrottsutbud. Föreningslivet är en central mötesplats
för Sollentunabor med olika bakgrund och förutsättningar. Vi socialdemokrater vill ge alla barn och
unga lika möjligheter till ett aktivt liv, bland annat genom möjligheten att låna sportutrustning
avgiftsfritt genom en fritidsbank. Sollentuna ska vara en aktiv kulturkommun både för den som vill
utöva kultur och för kulturkonsumenter. Kommunen måste satsa på mer konst och utsmyckningar i
det offentliga rummet.
Sollentuna ska vara en trygg och snygg kommun med god boendemiljö. Vi socialdemokrater vill
utveckla kommunens naturreservat och grönområden, inte minst de bostadsnära parkerna.
Renhållning och skötsel behöver därför förbättras på gemensamma ytor så att de blir attraktiva och
tillgängliga.
Sollentuna ska vara en trygg kommun. Både brottslighet och brottslighetens orsaker ska bekämpas.
Kriminalitet och skadegörelse i kommunen måste motverkas effektivt och minskas radikalt. Vi måste
satsa på trygghetsskapande åtgärder, såsom exempelvis belysning och slyröjning, så att
Sollentunaborna känner sig trygga där de bor och verkar. Kommunens arbete för jämställdhet och
mot våld i nära relationer måste prioriteras. Närhet till kollektivtrafik är också ett viktigt inslag i ett
tryggare och bättre Sollentuna.

●
●
●
●
●
●
●
●

Därför ska vi:
Öka det ekonomiska stödet till föreningslivet och studieförbunden.
Bygga fler idrottshallar och skapa fler lokaler för föreningslivet.
Utveckla Arena Satelliten.
Införa en fritidsbank.
Ge Sollentunas ungdomar i högstadiet och gymnasiet avgiftsfri SL-kort under sommaren.
Öka resurserna till kulturskolan så att fler får plats och avgifterna sänks.
Utveckla samverkan mellan kommunen, polisen och civilsamhället samt satsa på trygghetsskapande
åtgärder.
Satsa på kvinno-, tjej- och mansjourerna.

●
●

Garantera fortsatt tillgång till skyddat boende.
Satsa på att snöröjningen och halkbekämpningen håller hög standard för att öka framkomlighet och
säkerhet.
● Fortsätta utveckla våra naturskyddsområden, grönområden och bostadsnära parker.

Bygga bort bostadsbristen
Det råder bostadsbrist i Sollentuna i dag. Bostadsbristen riskerar tillväxten, minskar rörligheten och
försvårar rekryteringen av arbetskraft. Trots byggtaken i Sollentuna, räcker den inte för att täcka efterfrågan
och kompensera för tidigare låg byggtakt. Det finns en stor efterfrågan på hyresrätter i Sollentuna. Det
senaste stora utbyggnadsområdet i kommunen är Väsjöområdet norr om Edsberg. Där förbereds det för runt
4 000 nya bostäder. Andra områden aktuella för mer omfattande bostadsbyggande är Rotebro, södra
Häggvik, nordvästra Silverdal och runt Sollentuna centrum.
Att ha en egen bostad är en rättighet som inte får bli ett privilegium. Vi socialdemokrater vill skapa
variationsrika bostadsområden med attraktiva bostadsmiljöer. Vi måste verka för att det byggs fler
bostäder som fler har råd att bo i. Vi socialdemokrater är i princip emot utförsäljningar av
allmännyttan vid ombildningar samt försäljning till privata bostadsbolag.
Vi vill att Sollentuna kommun planerar bostadsområdena så att hela Sollentuna har nära till
livsmedelsaffär, skola, förskola, arbetsplatser och kollektivtrafik samt ett rikt föreningsliv. Denna
planering ska även genomsyra befintliga kommundelar och bostadsområden.
Kommunen ska använda sig av en modell där den i samband med upplåtelser för byggande ska
förbinda förbinda bostadsbolagen att bygga nya bostäder, varav merparten ska vara hyresrätter. De
ska också réservera en del av beståndet till socialtjänstens behov samt använda en återinförd
kommunal bostadsförmedling.
Sollentuna ska även verka för att förkorta planprocessen och öka byggtakten så att angelägna
bostäder kan bli klara snabbare. Sollentunahem ska ges ett tydligt ansvar för att bygga fler små
hyresrätter med rimliga hyror lämpliga för exempelvis unga, studenter och äldre.
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Därför ska vi:
Sätta ett bostadsmål på i genomsnitt 1000 nya bostäder per år.
Fokusera på en blandning av upplåtelseformer vid ny- och kompletteringsbebyggande, där
kommunen ger Sollentunahem ett särskilt ansvar att bygga hyresrätter samt att kommunen ger
bostadsbolag incitament att bygga hyresrätter.
Ställa krav på bolag som köper hyresrätter att inte omvandla dem till bostadsrätter.
Ge Sollentunahem i uppdrag att köpa upp byggrätter där det finns antagna detaljplaner för
flerfamiljshus och byggandet inte kommit igång.
Ställa krav på att nybyggnationer ska vara färdigställda inom ett visst antal år.
Genomföra en gluggutredning för att hitta tomter lämpliga för bostadsbyggande runt om i
kommunen.
Återinföra en kommunalbostadsförmedling för alla hyresvärdar.
Upprätta en tillgänglighetsguide för dem med funktionsvariationer.
Bygga och garantera fortsatt tillgång till sociala lägenheter.

Säkerställa en långsiktig balans i kommunens ekonomi
Sollentuna är en kommun med god ekonomi. Samtidigt har kommunen ett eftersatt fastighetsunderhåll
och stora nybyggnadsbehov av verksamhetslokaler. Kommunen står också inför ekonomiska utmaningar
som en växande befolkning, ökande pensionskostnader, förändringar i skatteutjämningssystemet och
successivt ökande kostnader för vård och omsorg.
En socialdemokratisk ekonomisk politik utgår från kommuninvånarnas behov. Detta kräver en
långsiktig balans i kommunens ekonomi. Sollentuna har länge haft en god ekonomisk utveckling
vilket har gjort oss till en rik kommun, mycket beroende på att vi har ett gott socioekonomiskt
läge. Det är en stabil bas att utgå ifrån. Därför vågar vi satsa för framtiden.
En aktiv investeringspolitik behövs i Sollentuna kommun. En växande befolkning gör att det ställs
högre krav på kommunala verksamhetslokaler och anläggningar. Befintliga anläggningar behöver
underhåll och nybyggnadsbehovet är stort. En period av ökande kostnader för bostäder,
utbildning, vård och äldreomsorg väntar. Skattesatsen ska bestämmas med utgångspunkt från
dessas behov.
Idag styrs allt mer av välfärdens förutsättningar av kommunala bolag, därmed ser vi ett behov av
att tydliggöra gränssnitten mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, moderbolaget i
koncernstrukturen och de kommunala bolagen. För att uppnå detta krävs en policy som reglerar
vilka frågor som de olika organen ska besluta om.

●
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Därför ska vi:
Sätta skattesatsen utifrån invånarnas behov.
Investera i Sollentuna för att säkra en långsiktigt god välfärd och infrastruktur.
Besluta om en bolagspolicy gällande kommunal verksamhet.
Ta fram en plan för avsättning av mark för framtida behov av skolor, äldreboenden och
företagsetableringar.

