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Centerpartiets politiska inriktning för budgetåret 2015
Inledning
Centerpartiet vill att principen om alla människors lika rätt och värde ska genomsyra den
lokala politiken i Sollentuna. I de beslut som fattas ska det också vara tydligt att
kommuninvånarnas intressen sätts i första rummet. Beslutsprocesserna ska präglas av
transparens, dialog och ansvarstagande. Sollentuna ska vara en föregångskommun där
miljöfrågorna tas på allvar och där företagande, kreativitet och livskraft frodas. Mångfalden är
en tillgång på samma sätt som det krävs många olika instrument för att forma en bra orkester.
Centerpartiet står för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar politik som säkerställer att
resurserna räcker också till kommande generationer. Det ställer krav på miljömedvetenhet,
kreativitet och att skattepengarna hanteras med varsamhet. Därför väljer Centerpartiet i sitt
förslag till budget att stärka välfärdens kärna och att satsa på miljö- och hälsorelaterade
frågor. Enligt vår mening ska kommunen prioritera att kunna erbjuda Sveriges bästa skola, en
hälsosam miljö och en fungerande hemtjänst framför satsningar som Filmregion Stockholm,
skrytbyggen för en enskild idrottsform, skadestånd eller oklara projekt mot social oro. Vi tror
snarare att trygghet och förtroende skapas genom att kommunen erbjuder riktigt bra tjänster
på kärnområdena, slår vakt om rättssäkerhet och likställighet och säkerställer att
kommuninvånarna inte utsätts för exempelvis olagliga partikelnivåer eller miljögifter. Det är
med denna utgångspunkt som Centerpartiet tagit fram sitt förslag till budget för Sollentuna
kommun 2015.
Samhällsutveckling, miljö och klimat
En god bebyggd miljö ställer krav på luft- och vattenkvalitet. Grundläggande är självklart att
miljökvalitetsnormer, gränsvärden och godtagbar ekologisk status uppfylls. Även riktvärden
för buller ska hållas och strävan ska vara att utöver det minska bullerstörningar ytterligare.
Kommunen ska bedriva ett arbete som så långt som möjligt säkerställer en giftfri miljö och på
alla sätt uppmuntra en miljövänlig livsstil. Kommunen ska sträva efter att avskaffa såväl
oljeberoende som att uppnå klimatneutralitet. Den antagna cykelplanen ska omsättas i
praktiken. Taken ska ses som en resurs och exempelvis utnyttjas för att utvinna solenergi.
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Centerpartiet har den här mandatperioden gått i täten för kommunens framryckning på
miljöområdet. I budgeten för 2015 vill vi inte vara sämre. Centerpartiets budget innehåller
därför ambitiösa satsningar på miljöområdet exempelvis i form av cykelvägar, en
cykelgeneral och en miljöinspektör med särskild inriktning på kemikalier. Centerpartiet har
under mandatperioden också fått kommunen att vakna när det gäller att ta buller och partiklar
från E4:an på allvar. Detta följs även upp i vårt budgetförslag där vi tillför resurser för en
utredning om att överdäcka E4:an för att åtgärda de partikel- och bullerproblem som vägen
skapar. Miljöproblem är gränsöverskridande och måste också hanteras utifrån det. Därför vill
vi se ett nära samarbete med andra aktörer för att exempelvis förbättra dagvattenhanteringen
och tillståndet i våra sjöar och vattendrag, kollektivtrafiklösningar m.m.
Grönområden och urban grönstruktur i ett bredare perspektiv fyller en viktig funktion för att
slå vakt om ekosystemtjänster, hantera dagvatten och göra Sollentuna till en attraktiv
kommun att bo och leva i. Centerpartiet upplever inte en tilltagande inflyttning, förtätning och
urbanisering av Sollentuna som ett mål i sig. Vi vill gärna bygga i kollektivtrafiknära lägen,
tillvarata redan exploaterad mark på ett smartare sätt, bygga på befintliga byggnader, utveckla
stationssamhällena, investera i ungdomsbostäder och utreda förutsättningarna för att frigöra
mark för fler bostäder i samband med en överdäckning av E4:an. Samtidigt är vår målsättning
att bevara Sollentunas särart som en förortskommun som erbjuder ”gräs mellan tårna” 15
minuter från storstadens puls.
Utbildning
En god utbildning är på många sätt en inträdesbiljett till ett gott liv. Ansvaret för skola,
förskola och annan utbildning är därmed en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför väljer
Centerpartiet att göra en rejäl satsning på förskola och skola i vårt förslag till budget för 2015.
Redan idag håller Sollentunas skolor och förskolor hög kvalitet, men Centerpartiet menar
allvar med att Sollentuna ska nå målet att kunna erbjuda Sveriges bästa skola och vi är
beredda att satsa för att uppnå det.
Lärarna har en central roll för en bra undervisning och vi vill därför satsa på dem genom att
höja lärarlönerna och utveckla deras karriär- och utvecklingsmöjligheter. Vi vill också gärna
se en minskning av barngrupperna och en förstärkning av skolhälsovården.
För barnen i de högre årskurserna är praktik ett viktigt inslag i utbildning. Vi tillskjuter därför
resurser för att inrätta en Prao-samordnare som kan fungera som en länk mellan skola och
näringsliv. Vi satsar också på att skapa säkra skolvägar eftersom en säker väg till skolan
självfallet är en del i att skapa Sveriges bästa skolor.
Allt för länge har förskole- och skollokaler fått förfalla och vi ser nu exempel på att detta
leder till att relativt nybyggda skolor i vissa fall måste rivas. Det är inte en ansvarfull
hantering av kommunens resurser. Kommunens fastigheter ska underhållas och förvaltas på
ett sådant sätt för att de håller länge och erbjuder en trivsam miljö. Utöver att underhålla
befintliga byggnader ser vi också behovet av att bygga ut antalet förskole- och skolplatser.
Den satsning som har gjorts på läsplattor och datorer i Sollentunas skolor är mycket viktig
och ska fortsätta. Samtidigt är det viktigt att värna integriteten för användarna och skapa säkra
IT-lösningar.
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Omsorg och förebyggande insatser
En av de viktigaste uppgifterna för det allmänna är att slå vakt om dem som befinner sig i ett
utsatt läge eller är i behov av hjälp och stöd. Därför gör vi en rejäl satsning på vård- och
omsorg genom att höja hemtjänsttaxan. För oss är det självklart att den enskilde själv ska få
möjlighet att välja utförare. Detta gäller inte bara inom vård och omsorg utan också valet av
skola.
Att satsa på förebyggande arbete, erbjuda mötesplatser för människor i alla åldrar, stötta ett
rikt föreningsliv och erbjuda en bra verksamhet i våra ungdomsgårdar är viktiga delar för att
minska kostnaden för sociala problem i framtiden.
Kultur och civilsamhälle
Centerpartiet slår vakt om kultur och idrott för den stora allmänheten. Därför vill vi satsa på
föreningslivet och anlägga ett bad i Edsbergsparken, en kulturpromenad och slå vakt om
kommunens bibliotek. Resurser ska komma kommuninvånarna till del inte spenderas på
fritidsvaneundersökningar, medlemskap i Filmregion Stockholm eller prestigeprojekt.
Resurserna ska också användas på ett kreativt sätt. Exempelvis vill vi se över möjligheterna
att utnyttja Sollentuna centrums tak för idrott.
Näringsliv och arbetsmarknad
Sollentuna ska ha Sveriges bästa företagsklimat. All onödig byråkrati ska motverkas.
Sollentuna ska vara Sveriges företagsvänligaste kommun. Nöjda företag expanderar och
anställer ofta fler medarbetare. Nöjda företag lockar hit fler företag. Detta når vi genom att
dels förbättra informationsutbytet och dialogen mellan politiken och företagen, dels snabba på
den politiska beslutsprocessen i företagsärenden och dels att oavbrutet arbeta för att
kvalitetssäkra kommunikations- och transportvägarna i kommunen.
Sollentuna ska ha en aktiv arbetsmarknadspolitik som ger människor en snabb och
okomplicerad kontakt med kommunen, företag och andra aktörer som kan erbjuda en väg till
arbete. Nätverk som skapar personliga kontakter mellan personer inom olika områden skapar
snabbhet och leder till effektivare beslut. Ett fungerande trepartssamarbete mellan kommunen,
företagare och föreningslivet är en nyckel när det gäller att skapa en dynamisk miljö som
erbjuder större möjligheter för personer som står utanför arbetsmarknaden att ta steget in.
Sollentuna den 4 juni 2014
Anna Myrhed
Gruppledare
Centerpartiet
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