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Framtiden låter inte vänta på sig. Det är nu som vi bestämmer hur framtida
generationer får leva. I takt med att Järfälla växer måste vi se till att bevara
våra grönområden, skydda våra vattendrag och att kommunen växlar upp till
att ligga i framkant när det gäller användandet av teknik som främjar miljö
och klimat. 

Människors lika värde är grunden för all centerpartistisk politik. Vi tror på
varje människas rätt till och förmåga att forma sitt eget liv. Centerpartiet vill
skapa förutsättningar för att varje individ oavsett ålder, kön, etnicitet eller
funktionsvariationer ska känna sig välkommen och delaktig i vår kommun. 

Föreningslivet är en garanti för vårt demokratiska samhälle. Centerpartiet
vill öka föreningarnas möjlighet att verka i samhället. Kulturen ska vara
tillgänglig för alla oavsett vilken bakgrund man har. Vi vill att civilsamhället
ska ges möjligheter att bidra till vårt samhälles utveckling i större
utsträckning.

För en seniorvänlig kommun vill vi skapa förutsättningarna för alla seniorer
ska ha möjligheten att i större omfattning leva ett rikare liv och kunna ta del
av de många möjligheter som erbjuds inom kultur och fritid.

Vi vill att vården och omsorgen i kommunen utvecklas till att bli mer jämlik
där makten ligger hos vårdtagaren. Vården ska alltid vara patientnära.
Oavsett om det handlar om geriatri, gynekologi eller annan vård ska denna i
möjligaste mån finnas i alla Järfällas kommundelar.

Centerpartiet i Järfälla är måna om att kommunen ska utvecklas till att bli
en plats där varje individ ges möjligheten att växa. All utveckling inom
kommunen ska utgå från invånarnas behov. En röst på Centerpartiet ger
makten åt vanliga människor!

Vår vision för 
Järfällas bästa!
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att Ålsta Hage och Hästa klack ska omfattas av naturskyddet 
att kommunen ska anställa en  Naturvårdsvakt med särskild 

att alla åtgärder i kommunens klimatanpassning ska redovisas 

att kommunen minskar matsvinnet i sin verksamhet med
ytterligare 20% under mandatperioden 2022-2026
att kommunen ska arbeta för att minska koldioxidutsläppen med
15 procent årligen för att uppnå kraven i parisavtalet
att kommunen gör en översyn av sina inköpsrutiner med hänsyn
till koldioxidutsläpp
att kommunen ska sträva efter att dess fordonsflotta ska vara
fossilfri senast 2030
att Järfälla bidrar till att öka Sveriges självförsörjningsgrad 

att områden med översvämningsrisk används till odlingslotter
att resurser tillförs för att öka vattenkvalitén i Bällstaån och dess
kemiska status

        tillsynsfunktion för att värna grönområdena i Järfälla

       i klimatanpassningsplanen

       genom att säkra brukbar mark för dessa ändamål 

Järfälla består till stora delar av grönområden som har
höga naturvärden och dessa vill vi fortsatt bevara och att
de utökas ytterligare. Vi vill även att kommunen
förstärker sitt arbete med klimatanpassning. Det behövs
tas fram konkreta, kostnadsberäknade och prioriterade
åtgärder för en ökad klimatanpassning. 

Därför vill vi:
 

Miljö och byggnation

1.1 Natur och Miljö
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Vid byggnationen av bostäder i kommunen har man i många fall prioriterat bort
grönskan för att ge plats åt biltrafiken. Vi tycker att det är viktigt att plantering av
träd och växter längs med gatorna och parker utökas, men också att utrymmen
mellan husen används till växtlighet för att skugga fasaderna så att husen inte blir
för varma om sommaren och på så sätt minskar kostnader för nedkylning av
bostäderna. Växtbeklädda fasader och tak bidrar till energieffektivisering. Vi
måste se till att det byggs hållbart och mer miljövänligt med fler trähus i fokus
och koncentrerat kring växtlighet på taken som en del av exteriören på
byggnaderna. 
Lekplatser är oerhört viktiga för att främja folkhälsan.  Därför vill vi se fler
lekplatser som är större och omges av mer grönska. Som en effekt av den dåliga
planeringen av förskolegårdar inom Barkarby 1 är vi drivande i frågan om krav på
större förskolegårdar i de kommande detaljplanerna.

Därför vill vi:
 

att planering för planteringar av träd och andra växter utökas i 

att mer resurser tillförs för sanering av förorenad mark och då
främst på mark där barn och unga vistas
att diplomering Miljöbyggnad silver införs som krav i hela Järfälla
vid markanvisningstävlingar
att kommunen premierar trähusbyggnation vid markanvisning
att certifierad livscykelanalys av byggnadsmaterial (LCA) ingår
som kriterier vid markanvisning
att det vid byggnation planeras för att det ska finnas öppna
mötesplatser och grönområden där gemenskap och trygghet
omfattas 
att områden med höga naturvärden får stå orörda från 

att all byggnation på mark med översvämningsrisk ska planeras 

att kommunen planterar ängsblommor längs med vägar, gator 

att alla skolor och förskolor ska planeras med ett utrymme på
minst 15-20 kvm per barn

        alla kommande detaljplaner

        byggnation

        så att växtlighet får utrymme som dämpar översvämningsrisken

       och i parkområden för att gynna biologisk mångfald

1.2 Byggnation
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1.2.1 Jakobsbergs centrum

att Shared Space på Ynglingavägen ska bli en bilfri yta endast 

att kommunen iordningsställer fasta installationer där 

att kommunen i samråd med centrumledningen tar fram en 

att kommunen gör en trygghetsanalys av centrumområdet och 

        tillgänglig för fotgängare och cyklister för att ytterligare skapa en 
        trygg och trivsam miljö 

        torghandlare kan hyra in sig

        policy gällande estetisk utformning av skyltning för butikerna 
        inom Jakobsbergs centrum

        vidtar åtgärder för att öka tryggheten
 

Vi vill se ett mer öppet och
modernare centrum i Jakobsberg.
Genom att riva delar av låghusdelen
posthuset kommer Jakobsbergs
centrum få ett mer trivsamt och
välkomnande intryck. Ett mer
tillgängligt landskap där torg och
park möts skapar en attraktiv plats
för våra medborgare att vistas i som i
sin tur ger större möjligheter till
sociala relationer. 

Där fler människor vill vistas minskar
också otryggheten som är ett ökande
problem i centrala Jakobsberg. Vi vill
att torget ska bli mer enhetligt för ett
mer trivsamt och ordnat intryck. 

Därför vill vi:
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1.3 Hållbar energieffektivisering

att det ska vara lättare att få bygglov för upprättande av
solpaneler
att bygglovsansökningar för installation av solpaneler ska vara
kostnadsfria
att kommunen ska ta fram riktlinjer för att det ska vara möjligt
att installera solpaneler utan bygglov i detaljplanerad mark
att samtliga kommunala byggnader ska förses med solpaneler
där det är tekniskt möjligt
att kultur- och miljöplanen ska ta större hänsyn till källor av
förnybar energi
att testbädd för energilagring byggs i Barkarby

Vi vet att det är viktigt att kommunen har egen
närproducerad energiproduktion. Centerpartiet
har länge varit drivande i att solceller ska vara
ett betydande alternativ för husägare. Vi vill även
höja målen för förnybar energi i kommunen. 

Därför vill vi:

 

1.4 Återvinning och avfallshantering

Centerpartiet i Järfälla vill göra det enklare och mer tillgängligt för
alla, oavsett om man bor i hus eller flerfamiljshus, att lämna avfall. För
att förebygga nedskräpning behöver vi fortsätta att utveckla
återvinningsstationerna så att alla människor lätt kan leva
miljövänligt. 

Därför vill vi:
 

att det ska sättas ut återvinningsstationer i varje bostadsområde
att den mobila återvinningscentralen ska stå på flera områden 

att det ska vara möjligt för kommuninvånarna att boka hämtning 
       än det gör idag

       av större möbler eller elektronik från kommunen mot en avgift 
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1.5 Vatten
 

att Järfälla kommun ska göra en översyn av planen för
dricksvattenförsörjningen
att Järfälla kommun ser över möjligheten att genomföra projekt
som kan säkra tillgången till dricksvatten
att vårdinrättningar utrustas med reningsteknik/reningsverk
för att hantera läkemedelsrester
att arbetet kring förbättring/utbyggnation av dagvatten och
reningsverk i syfte att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar
och vattendrag utvecklas 
att kommunens planering för vattenförsörjningen utvecklas så
att det både finns en långsiktig plan och en beredskap för
krissituationer
att alla bygglov ska ta hänsyn till dess påverkan på
vattenkvalitén i Mälaren

Klimatförändringarna innebär nya
utmaningar för vattenförsörjningen.
Dessutom blir vi allt fler som bor i
kommunen i takt med att nya
bostadsområden byggs. Med ett
förändrat klimat ökar även risken för
översvämningar, jordskred samt
spridning av bakterier och förorenande
ämnen i vattnet. 

Åtgärder som måste till för att säkra vår
vattenförsörjning kan handla om att göra
investeringar i teknik som utnyttjar
vatten mer effektivt, inventering av
brunnar eller att anlägga våtmarker och
magasin som kan säkerställa
vattenförsörjningen. Allt detta ställer
högre krav på att kommunen planerar
vattenförsörjningen på ett bra sätt. 

Därför vill vi:
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1.6 Kommunikation
 

att en självkörande buss trafikerar mellan Kallhälls centrum
och Bolinderstrand, Kopparvägen, Lädersättravägen samt
Kallhälls villastad
att SL inför tätare bussturer för buss 548 mellan Stäket och
Kallhäll under rusningstrafik
att SL inför en busslinje som trafikerar mellan Viksjö och
Barkarby 
att SL säkerställer att pendeltrafiken även under planerade
trafikstörningar fungerar effektivt 
att kommunen anlägger en infrastruktur för laddstolpar 
att kommunen ska förbättra vägunderhållet av bil-, gång- och
cykelvägar
att kommunen satsar än mer på mikromobilitet
att det ska införas pendelbåtstrafik mellan Järfälla och
angränsande kommuner samt Stockholms innerstad

Centerpartiet vill att det ska bli lättare
att låta bilen stå hemma och välja andra
färdsätt. Den dagliga belastningen och
slitaget bilvägarna utsätts för är påtaglig.
Under den här mandatperioden har vi
utvecklat gång- och cykelvägarna i
kommunen och det vill vi fortsätta att
göra. Vi vill att fler ska kunna välja cykeln
eller kollektiva lösningar framför bilen.
 Centerpartiet i Järfälla har under förra
såväl som nuvarande mandatperiod varit
pådrivande för att självkörande bussar
ska trafikera Barkarby. Vi vill nu utöka
trafiken för självkörande bussar så att
dessa ska finnas i alla kommundelar.

Därför vill vi:
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att skolan får utökade resurser för att tidigt upptäcka elever som
riskerar att inte uppnå fullständiga betyg och gymnasiebehörighet
att skolan ska ha ett tydligare och större ansvar att utreda och ta
fram handlingsplan för elever som inte klarar kunskapskraven
att det ska finnas en kurator i varje skola som är tillgänglig alla
skoldagar

Vi vet att skolan är viktig för att unga ska lyckas inkluderas i samhället. Utbildning är
nyckeln till ett framgångsrikt liv. Ungdomar som inte klarar skolan växer upp med
känslan av utanförskap och kan lättare falla in i kriminalitet. Centerpartiet vill verka för
att fler lyckas i livet.

Därför vill vi:
 

Inkludering och trygghet

2.1 Utanförskap

Centerpartiet vill verka för att Järfälla kommun ska vara en trygg
och inkluderande kommun.
Alla, oavsett ålder, kön eller etnicitet ska känna sig välkomna och
att de är en viktig resurs för vår kommun. I Järfälla ska barnens
välmående alltid vara i fokus och prioriteras.

2.1.1  Hedersrelaterat våld och förtryck
Unga ska skyddas från hederskultur och upplysas om rättigheter de har i samhället.
Arbetet med att bryta hedersnormer som nyanlända bär med sig ska stärkas och
utvecklas. Skolan har en viktig roll att sprida kunskap om problematiken och är den
verksamhet som tidigast kan upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck. Problemen
drabbar inte bara barn och unga utan människor i alla åldrar, främst kvinnor. 

Därför vill vi:

att särskilt riktade insatser inom det kommunala
integrationsprogrammet och SFI tas fram för att informera om
det svenska samhällets lagstiftning
att alla verksamheter inom kommunen, såväl kommunala som
privata, ska utbilda sin personal i dessa frågor
att en handlingsplan mot HVF ska finnas som krav i varje
verksamhet inom kommunen oavsett huvudman
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Genom att öka anställningsbarhet och
minska arbetslösheten för boende i
utanförskapsområden och utrikes födda
uppnår vi en hållbar integration. Det
kommunala integrationsprogrammet
måste bli skarpare när det gäller de
viktigaste delarna för integrationen ska
bli framgångsrik och dessa är arbete och
bostad. 

Därför vill vi:
 

2.2 Integration
 

att integrationsprogrammet i kommunen blir mer jämlikt så alla
individer oavsett status som nyanländ erbjuds samma
möjligheter

Centerpartiet i Järfälla vill bidra till att
nyanlända ska integreras effektivare.
Nyanlända ska inte tas ifrån sin egen
makt utan ska ges möjlighet att
utvecklas och växa efter egen vilja.
Järfälla måste ha ett samlat och
effektivt mottagande av nyanlända,
nödvändigtvis ska nyanlända inte
behöva bli aktuella hos
socialförvaltningen för att få del av
insatser och stöd kopplade till
etablering i kommunen.

Därför vill vi:
 

att integrationsprogrammet ska utarbeta ett snabbspår riktat
mot arbetsmarknaden
att insatser i form av matchning mot företag görs främst inom
bristyrken 

2.2.1.  Anställningsbarhet 
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2.3 Boende
 

att nyanlända och utrikes födda tidigt får information om den
svenska bostadsmarknaden och stöd i att söka eget boende
att förvaltningen som arbetar med nyanlända och etablering
ska ha tydliga regler vad gäller boende oavsett vilken form av
uppehållstillstånd den nyanlände har
att alla nyanlända barnfamiljer som anvisas till kommunen ska
erbjudas möjlighet att bo i tillfälliga lägenheter under
etableringstiden
att ombildning av hyresrätter till bostadsrätter sker på
Söderhöjden, Sångvägen och Lilla Ulvsättra
att kommunens allmännytta ska höja inkomstkraven för sina
hyresgäster och tydliggöra max antal personer per lägenhet
att Järfällahus ska utöka sitt arbete för att motverka svart
andrahandsuthyrning i den kommunala allmännyttans
bostadsområden
att boendemiljön i dessa områden ska förbättras genom att
skapa fler öppna gröna ytor och bättre belysning
att de boende i dessa områden genom upprättande av
odlingslådor är med och skapar ett mer levande bostadsområde
samtidigt som de får möjlighet att odla sina egna grönsaker och
blommor
att det ska finnas tydliga riktlinjer över verksamheters ansvar

att kommunen tar fram en gemensam standard gällande
skyltning av butikslokaler
att verksamheters aktiviteter inte ska störa ordningen och
skapa otrygghet för boende i området

        för underhåll  av sina lokaler både invändigt och utvändigt

Det största hindret för integration är bostadssegregationen. Järfälla kommun har tre
bostadsområden som klassas som särskilt utsatta. Trångboddheten och svarta
hyreskontrakt bidrar till ökad otrygghet och ska motverkas för att minska den
socioekonomiska utsattheten och trångboddheten i dessa områden. Centerpartiet
vill verka för att utsatta bostadsområden ska bli tryggare. Vi vill aktivt arbeta mot
bostadssegregationen och säkerställa att utsatta områden kan  bli omklassificerade
senast 2030. 

Därför vill vi:
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Centerpartiet vet att utbildning är viktig för att individer ska få ett arbete och kunna
försörja sig. Vi vill öka kvalitén i alla skolor i kommunen för att de ska bli mer attraktiva
för elever som bor i området men också i andra kommundelar eller från andra
kommuner. Vi strävar efter att alla skolor oavsett huvudman ska ha en så blandad
elevsammansättning som möjligt. Det ska finnas erbjudande om läxhjälp som är en
viktig insats som skapar möjligheter för fler elever att klara gymnasiebehörighet och sin
utbildning. 

Därför vill vi:

att Järfälla inför tvålärarsystemet i skolor i utsatta områden
att skolan ska få mer resurser för att utöka antal timmar för
läxhjälp utanför skoltid
att Järfälla inför obligatorisk sommarskola för alla elever som
riskerar att inte klara av kunskapskraven i årskurser 7-9
att skolan får utökade resurser för att anställa stödpersonal för
undervisning av elever som är nyanlända så att dessa klarar
kunskapskrav som gäller för gymnasiestudier
att det ska finnas ett elevhälsovårdsteam i varje skolan i Järfälla
att Järfälla gymnasium ska utveckla och utöka yrkesprogram i
samarbete med lokala företag för att säkerställa att
utbildningarna möter de behov av kompetens som företagen
ställer
att inom ramen för yrkesutbildningar ska eleverna ha möjlighet att
erbjudas teoretisk körkortsutbildning för att öka deras
anställningsbarhet
att inga religiösa friskolor får etablera sig i kommunen
att föreningar med ungdomsverksamhet samarbetar med skolan
och erbjuder läxhjälp

Utbildning och arbete
3.1 Utbildning
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att kommunen tar fram ett utbildningsprogram i
entreprenörskap 
att Järfälla ska utforma en framtidsakademi där riktade
insatser mot utrikes födda kvinnor i utsatta områden görs för
att öka deras chanser att bli delaktiga i samhället och kunna
försörja sig
att SFI ska erbjuda flexibel undervisning för att eleverna ska
kunna kombinera praktik, arbete och föräldraskap
att SFI ska ta fram en modell för att snabbare identifiera och
utreda nyanlända som har språkinlärningsproblematik
att Järfälla kommun inför en språkgaranti inom ramarna för
etableringsprogrammet
att nyanlända förskolebarn ska få förtur i kön för att öka
möjligheten för föräldrar att påbörja SFI snabbare vilket
påskyndar både föräldrarnas etablering och barnens
språkutveckling
att SFI ska bedriva en obligatorisk samhällsorientering för
nyanlända i syfte att öka deras kunskap om Sverige och
samhällets funktioner

3.2 Vuxenutbildning
 Centerpartiet vill utveckla

vuxenutbildningen ännu mer för att ge
fler människor chansen att uppnå sina
mål i livet. För att öka
självförsörjningsgraden behöver
kopplingen mellan SFI och
arbetsmarknaden stärkas. SFI ska
erbjuda flexibel undervisning för att
underlätta elevers språkutveckling så att
den går att kombinera med arbete och
föräldraskap. 

Därför vill vi:
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att ytterligare medel avsätts i budgeten för att fler ska anställas
med instegsjobb och andra åtgärdsanställningar
att dessa anställningar ska leda till hållbara anställningar som
gynnar människors ekonomi och som leder till självförsörjning i
större grad
att kommunen utvecklar samarbete med företag som etablerar
sig i kommunen för att fler ska få chans att arbeta eller
praktisera
att matchningen på arbetsmarknaden ska bli mer effektiv för
att på så vis förbättra kompetensförsörjningen främst inom
bristyrken och därmed skapa tillväxt som minskar klyftorna i
samhället
att Järfälla tar fram ett traineeprogram med bl.a.
kompetensstärkande insatser, företagsbesök och vägledning 
att 20 unga boende i områdena med socioekonomiska
utmaningar erbjuds arbete inom kommunen

3.3 Arbete
 Centerpartiet vill öka chanserna för att fler människor som har svårt att ta sig

in på arbetsmarknaden. Att vara beroende av bidrag ska inte vara ett alternativ. 

Därför vill vi:
 

3.4 Anställningsbarhet
Genom att öka anställningsbarhet och minska arbetslösheten för boende i
utanförskapsområden och utrikes födda uppnår vi en hållbar integration. Därför
måste det kommunala integrationsprogrammet bli skarpare när det gäller arbete.

Därför vill vi:
 

att integrationsprogrammet ska utarbeta ett snabbspår riktat 

att alla inom integrationsprogrammet från år två ska erbjudas 
       mot arbetsmarknad 

        språkpraktik för att nyanlända ska öva språket samtidigt som de 
        får arbetslivserfarenhet
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att kommunen tar fram verktyg som uppmuntrar och skapar
fler möjligheter att driva och starta företag
att tidsprocesserna kortas gällande tillstånd och tillsyn för
företag
att satsningar görs för att främja kvinnors företagande
att företag som satsar på energilagring och/eller förnybar
energi i kommunen ska premieras
att kommunikationen från förvaltningarna för Miljö och hälsa
samt Byggnadslov med företag ska förbättras för att underlätta
för företag att etableras i kommunen

3.5 Företagande
 Nya arbetstillfällen kommer av att människor i vårt samhälle har modet och ges

stödet att starta nya företag. Järfälla kommun behöver i större utsträckning bli
en företagarnas kommun. Det är genom att det skapas nya företag i
kommunen som vi kan minska arbetslösheten som i sin tur motverkar
utanförskap och ökar integrationen.

Därför vill vi:
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Kulturen ska vara tillgänglig för alla.  Det är viktigt för demokratin att alla fritt får
skapa och ta del av tankar om livet och samhället vi lever i och kulturen har en
viktig del i detta. Centerpartiet i Järfälla vill se till att alla människor oavsett vilken
bakgrund man har, eller om man har någon funktionsnedsättning, får ta del av
kultur och vara med och skapa. 
Kommunen har stor brist på lokaler av olika slag. Centern har gått i spetsen för att
fler föreningslokaler skulle kunna komma till stånd vilket vi ska fortsätta med
under kommande mandatperiod. 

Därför vill vi:
 

att gamla simhallen ska byggas om och utvecklas till ett stort
föreningshus där både kultur och idrott kan samsas och där alla
åldrar kan finna sina verksamheter. Detta kan bli verklighet under
kommande mandatperiod
att det ska finnas fritidsgårdar med åldersindelning i varje
kommundel
att kommunen inom IOP (Idéburet offentligt partnerskap) ska
kunna ingå avtal med ideella aktörer för att bedriva
fritidsgårdsverksamhet 
att det ska kunna erbjudas generationsöverskridande verksamhet
att Järfällafestivalen återinförs 
att kvarnen återuppbyggs på den ursprungliga platsen med
möjlighet för caféverksamhet

Kultur och fritid

4.1 Kultur

Ett rikt och omfattande föreningsliv är en garanti för ett demokratiskt
samhälle. Järfälla kommun har många föreningar av olika slag där alla åldrar
kan finna sina intressen och möjligheter. Centerpartiet vill stärka
föreningarnas möjligheter att verka i samhället och ge dem de bästa
förutsättningar för att fånga upp kommunens invånare i alla åldrar. 
Inom området kultur, demokrati och fritid ska det finnas något för alla
kommunens invånare; både för barn, ungdomar och äldre. Genom att aktivt
arbeta för att Järfälla ska bli en sammanhållen kommun kan vi öka
tryggheten.
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Inte minst för folkhälsan önskar Centerpartiet att alla invånare ges möjlighet att nyttja
kommunens olika idrotts- och friluftsanläggningar. Ett idrottsintresse har man ofta
kvar genom hela livet. Personer med någon funktionsnedsättning har ofta svårare att
testa en ny idrott. Det beror på att det kan behövas speciell utrustning som är dyr. Vi
vill också att e-sport ska få samma stöd som övrig idrott. 

Därför vill vi:
 

4.2 Bibliotek och kulturskola

att biblioteken marknadsförs så att allt fler invånare i alla åldrar
blir intresserade av att upptäcka andra aktiviteter såsom
författaraftnar, diskussionsmöten och
generationsöverskridande möten
att fler ungdomar ska få möjlighet att pröva på olika aktiviteter
inom kulturskolan

Järfälla har välutrustade bibliotek på varje större del av kommunen, Kallhäll,
Jakobsberg, Viksjö samt Barkarby. Man kan utveckla detta än mer och framför allt
arbeta för att allt fler blir biblioteksbesökare. Kulturskolan är en fantastisk möjlighet
för de ungdomar som vill spela teater, musik, sjunga i kör eller upptäcka andra
möjligheter och verksamheten kan ytterligare finna nya former. Bilblioteken ska vara
mer än att "bara" låna böcker.

Därför vill vi:
 

 att Järfälla ska anordna evenemang och tävlingar inom e-sport
att under mandatperioden årligen utse årets förening
arbeta för fler åldersindelade fritidsgårdar 
att medel avsätts för att Sportoteket även kan införskaffa
utrustning för sommarsporter samt utrustning anpassad för
olika funktionsnedsättningar 
att idrottsklubbar ska få komma till fritids och skolan, så att
barn kan få testa många olika idrotter

4.3.  Friluftsliv och idrott 
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att sjukvården i större utsträckning än i dag gör hembesök hos
äldre i stället för att de själva ska behöva uppsöka
sjukvårdsinrättningar såsom närsjukhus
att höja språkkunskaperna hos vårdpersonalen inom
äldreomsorgen genom att erbjuda svenskundervisning i
kombination med arbete
att ersättningsnivåerna till vårdpersonal höjs
att höjda kvalitetskrav införs och bättre kontroll av både
offentliga och privata verksamheter görs 
att man ska ha rätt att ställa kravet att all personal som man
möter i vård och omsorg ska vara fullt vaccinerade enligt svenska
vaccinationsprogrammet
att personer som är vaccinerade enligt svensk standard ska anses
som mer meriterade vid all anställning och ska vara ett
kompetenskrav
att varje vårdcentral i kommunen ska erbjuda geriatrisk vård

Patientsäkerhet på våra äldreboenden borde vara en självklarhet. Pandemin har
tydligt visat på att så inte är fallet. Många av dem som möter äldre är nyanlända, ofta
från icke-europeiska länder där graden av vaccinationsprogram är varierande och
ibland obefintlig. Risken för att de äldre ska bli smittade av dem som ger dem omsorg
är ständigt närvarande. Ett bra förebyggande arbete kan ge fler äldre en ökad
livskvalitet och bättre hälsa. 

Därför vill vi:
 

Seniorvänlig kommun
 

5.1 Bättre hälsovård för äldre

Vi menar att valfriheten behöver öka även i välfärdstjänsterna. Centerpartiet har länge
drivit på för möjligheten att få äldreomsorg utan biståndsbedömning. Det innebär att
äldre över en viss ålder inte behöver ansöka om exempelvis hemtjänst, utan får
automatiskt rätt till ett antal timmars hjälp. Man får sedan bestämma själv vad som
ska ingå i den hjälpen. Tack vare att lagstiftningen ändrats, kan förenklade
biståndsbedömningar användas i hela landet. Centerpartiet i Järfälla ska vara
drivande för att kommunens seniorer ska erbjudas denna möjlighet.
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Centerpartiet värnar om äldres välmående
och arbetar för att öka livskvaliteten för de
seniorer som bor i kommunen.
Tillgängligheten till våra friluftsområden
för alla i kommunen ska vara en
självklarhet. Tillgängligheten till flera av
kommunens friluftsområden är begränsad
för alla som inte kan cykla eller kan ta
bilen. 

Därför vill vi:
 

 att trygghetsboenden ska byggas för att öka valfriheten för äldre
 att i varje detaljplan ska det tas hänsyn till behovet av
gruppboenden för seniorer på samma sätt som hänsyn tas till
förskola och skola

Det byggs som aldrig förr i Järfälla och
vi tycker det är viktigt att man tar
hänsyn till seniorer och deras behov av
olika boendeformer. Idag kan Järfälla
kommun inte erbjuda en så kallad
mellanboendeform, det vill säga
boende för dem som av olika skäl inte
har möjlighet att bo kvar i sin bostad
men som inte behöver ett
biståndsbedömt omsorgsboende. 
 
Därför vill vi:

 

5.2 Boende

5.3 Tillgänglighet

att busslinje till friluftsområden och naturreservat införs med
täta turer framför allt under sommarperioden
att fler servicelinjer införs i områden där det är svårt för seniorer
att ta sig fram som t.ex. Lädersättravägen och Kopparvägen
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Dagens etableringsinsatser är verkningsfulla, men de är utformade efter män och
nyanlända kvinnor är underrepresenterade i insatserna. Vi vet att riktade
satsningar ger mycket goda utfall, det ser vi inte minst när det gäller
företagsrådgivning riktad till kvinnliga företagare. 
Centern i Järfälla vill lyfta fram kvinnliga företagare, innovatörer, uppfinnare eller
entreprenörer. Dessa förebilder är oerhört viktiga för att fler flickor som växer upp
idag ska våga och vilja satsa på en karriär som företagare. Kvinnor hamnar ofta
efter i integrationen trots att flera kvinnor har försörjt familjen i sitt hemland
genom att driva egen verksamhet. Den kompetensen och drivkraften ska vi ta till
vara. Därför behövs det flera riktade satsningar för dem som står längst från
arbetsmarknaden, de utomeuropeiskt födda kvinnorna i utanförskapsområden. 

Därför vill vi:
 

att Järfälla ska utforma en framtidsakademi för kvinnor i
socioekonomiskt utsatta områden
att utforma ett mentorsprogram där kvinnliga företagare kan
inspirera och vägleda kvinnor att våga ta steget och bli egen
företagare
att arbetsmarknadspolitiska åtgärder riktas särskilt till de kvinnor
som står längst från arbetsmarknaden
att alla nyanlända kvinnor ska få information om svensk
arbetsmarknad, skatt och pensionssystem tidigt för att öka deras
chanser att påverka sin ekonomi
att SFI ska erbjuda mer flexibel undervisning för att möjliggöra för
föräldralediga kvinnor att få lära sig det svenska språket
att det startas ett starta eget-program för utrikesfödda kvinnor i
utanförskapsområden

Jämställdhet och jämlikhet
6.1 Kvinnors ekonomiska frihet och integration
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att kommunen verkar för större valfrihet vad gäller ålder för
förskolestart
att barnomsorgen i Järfälla ska vara flexibel när det gäller
förskolestart
att barnomsorg erbjuds även på helger, nätter och lov i högre
utsträckning
att inskolning kan ske kontinuerligt under hela året

Med den förskolestart som idag råder kan föräldrar ibland behöva vänta tills
barnet är 1,5 år innan de erbjuds en förskoleplats, trots att kommuner ska
garantera plats från 1 år. För många föräldrar som har eget företag behövs det
bara några timmars barnomsorg per vecka för att företaget ska fortsätta att gå
runt. För deltidsanställda och anställda som arbetar under obekväm arbetstid är
det särskilt viktigt att det finns en mer flexibel förskola. 

Därför vill vi:
 

6.2 Mer flexibel förskola

6.3 Kvinno- och barnhälsa
Det är viktigt med ett effektivt och samordnat stöd till nyblivna föräldrar och
föräldrar till barn upp till 5 år. Genom att upprätta en familjecentral kan kontakten
med vården och myndigheter effektiviseras och avdramatiseras. Det handlar
också om att säkerställa att barn och mammor får den uppföljande vård som de är
berättigade till efter förlossning.

Därför vill vi:
 

att kommunen ska arbeta för s.k. familjecentraler, där
barnavårdscentralen, mödravårdscentralen, öppen förskola och
socialtjänsten samverkar och skapar en mötesplats för
barnfamiljer
att kommunen och regionen samverkar till etablering av mobilt
spädbarnsteam som kan göra hembesök för att öka stödet till
nyblivna föräldrar som med anledning av graviditet eller nyblivet
föräldraskap hamnat i kris
att minst en gynekologmottagning etableras i kommunen
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att Järfälla tar sitt ansvar och sluter tydliga, långsiktiga avtal
och avsätter mer medel för att garantera en stabilitet för
kvinnojouren
att utsatta kvinnor ska få förtur i bostadskön och undantas från
kraven för att få en bostad 
att ett omstartpaket (stödpaket) ska tas fram för att hjälpa
kvinnor som har tvingats att lämna allt de har att starta om sitt
liv och bli självförsörjande eller få möjligheten att skola om sig
att det förebyggande arbetet i skolan växlas upp och att lärarna
har de verktyg och den kompetens som krävs för att sex- och
samlevnadsundervisningen ska vara kvalitativ och relevant. Man
ska prata om relationer, samtycke och porrkritik i sex- och
samlevnadsundervisningen

Centerpartiet vill växla upp kommunens arbete för att bekämpa våld i hemmen, och
för att lyckas behövs kvinnojouren. Med kompetens och erfarenhet av att möta och
stötta utsatta kvinnor är kvinnojourerna en viktig pusselbit i kommunens arbete i att
motverka och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Därför behöver de en långsiktig och
trygg finansiering. 
Kommunens socialtjänst har ansvar för att erbjuda skydd och tak över huvudet för
utsatta. När insatsen avslutas står kvinnorna ensamma efter att ha lämnat hem och
arbete för att fly för sina liv. Det är viktigt att kvinnor med barn som har skyddat
boende i Järfälla ska få stanna kvar i kommunen för att säkra att barnen får en
sammanhängande och trygg skolgång. 
 
Därför vill vi:

 

6.4 Utsatta kvinnor 

Med en satsning på kvinnors
ekonomiska frihet stärks
möjligheten för kvinnor att leva
självständiga liv. Det är inte en
lösning på problemet med att män
slår, men kan vara en väg till frihet
för våldsutsatta kvinnor.
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Alla ska ha möjligheten att påverka sin egen situation. Om man har en
funktionsnedsättning är det viktigt att den hjälp och det stöd man får är anpassat
efter individens behov. Därför vill vi ge människor med funktionsnedsättning ökade
möjligheter att bestämma över innehållet i stöd, hjälp och service. Framför allt har
personer som får sin assistans från kommunen för lite valfrihet idag. Därför vill vi se
över ersättningen för den kommunala assistansen.
Företagande är ett bra sätt för människor att bryta sitt utanförskap. Men personer
med funktionsnedsättning har idag nästan inga möjligheter att starta eget företag.
Även om både viljan, kunskapen och idéerna finns, är risken stor att bli av med det
stöd man har behov av eller att stödet inte är anpassat för eget företagande.
Möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att driva företag måste därför
förbättras. 
Det behövs också förbättrade möjligheter till utbildning för personer med
funktionsnedsättning. För den som går eller har gått i gymnasiesärskola måste det bli
enklare att studera vidare och komma ut på arbetsmarknaden. Det handlar bland
annat om möjligheten att finansiera sina studier. 
 
Därför vill vi:

 

att kommunens tillgänglighetsråd ersätts av ett
funktionsrättsråd som ska rådfrågas på samma sätt som man
gör med barnperspektivet
att en policy tas fram med kravspecifikation för tillgänglighet till
lokaler och övriga faciliteter för föreningsverksamhet
sträva efter ökad ekonomisk trygghet för personer med LSS-
insatser genom att bland annat aktivt arbeta för fler
arbetstillfällen inom kommunen
att förbättra möjligheterna för personer med
funktionsnedsättning att driva företag genom påverkan och
ökad dialog med andra aktörer och myndigheter som försvårar
detta i onödan
att främja en ökad samverkan mellan skolan och kommunens
LSS-boenden och verksamheter. Målsättningen är att fånga upp
de kompetenser som dessa elever erhåller i skolan och ge
möjlighet att utvecklas som individer

6.5 Valfrihet för människor med funktionsnedsättning 
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