	
  

För ett
hållbart
Sollentuna
Kommunalt handlingsprogram för valet 2014

	
  

	
  

1. Inledning – vår vision
Sollentuna ska vara en kommun där principen om alla människors lika rätt och värde
genomsyrar den politik som förs. Vi arbetar för ett Sollentuna där människor ges inflytande, där
alla är en del av samhällsgemenskapen och känner sig behövda. I de beslut som fattas ska det
också vara tydligt att kommuninvånarnas intressen sätts i första rummet. Beslutsprocesser ska
präglas av transparens, dialog och ansvarstagande. Kommunen ska utvecklas i enlighet med
principen om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Sollentuna ska vara en
föregångskommun där miljöfrågorna tas på allvar och där kreativitet och livskraft frodas.
Demokratin i Sollentuna ska byggas underifrån. Det behövs ett politiskt klimat med högt i tak
där kommunen bjuder in till dialog med medborgare, civilsamhälle och näringsliv. Det kräver
ett ledarskap som inte bara har nästa mandatperiod i sikte och som sätter kommunens bästa
framför kortsiktiga mål och politisk prestige. Det behöver föras en hållbar politik på alla
områden.
En hållbar politik säkerställer att de resurser vi har räcker också till kommande generationer.
Den förutsätter ett än mer miljömedvetet, kreativt och företagsvänligt Sollentuna. Den kräver
goda idéer, levande diskussioner, målmedvetenhet och en ansvarsfull ekonomisk politik.
Ingen människa ska särbehandlas på grund av sitt etniska eller kulturella ursprung. Därför
behöver utvecklingen av integration, demokrati och jämställdhet fördjupas och präglas av ett
bestämt avståndstagande från alla former av främlingsfientlighet och diskriminering.
Mångfalden är en tillgång för vår kommun.
I vår vision förblir Sollentuna en kommun där alla ges möjligheten till jobb, utbildning och en
god fritid. Det ska också vara en kommun där ingen hålls tillbaka, där alla har rätt att bli
bemötta och respekterade för den de är.

2. Miljö och klimat
Miljön och klimatet har högsta prioritet under mandatperioden. Inget är viktigare än att erbjuda
alla som bor i Sollentuna en god och hälsosam livsmiljö. I det här avseendet ska kommunen att
göra mer än vad som hittills gjorts. De Sollentunabor som har E4:an som granne utsätts för
olagligt höga partikelnivåer och undermålig luftkvalitet. Detta måste få ett slut. Kommunen ska
vara tydlig gentemot regeringen och de statliga myndigheter som bär ansvarar för föroreningar
från statliga vägar i kommunen och buller från järnväg och flyg. Nya spår och motorvägar kan
inte godtas på vilka villkor som helst och med mindre än att nuvarande problem först hanteras.
Sollentunabornas intressen ska försvaras.
På kort sikt måste dubbdäcksanvändningen minskas, dammbindningen öka och variabla
hastigheter införas. Samtidigt ska det finnas långsiktighet i miljöpolitiken. En överdäckning av
E4:an är en viktig pusselbit i en hållbar politik för hälsa och god luftkvalitet. En utredning av en
sådan överdäckning ska inledas och de kontakter med myndigheter, andra kommuner,
länsstyrelsen, näringsliv, lokalbefolkning och andra intressenter som krävs ska tas. Utredningen
ska även ha till uppdrag att belysa hur en överdäckning kan leda till att marken längs vägen
utnyttjas på ett bättre sätt. Utredningen ska dessutom studera hur fler bostäder med goda och
miljövänliga kommunikationer kan uppnås samt hur Sollentuna och Helenelund länkas
samman med Stockholm och Kista på ett bra sätt.
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Buller är ett annat stort hälsoproblem i kommunen. Bullerstörningar ska så långt som möjligt
förutses och förebyggas i samhällsplaneringen. Bullermätningar ska genomföras kontinuerligt i
utsatta områden. Under den gångna mandatperioden har ett bidrag för att utsatta fastighetsägare
ska kunna genomföra bullerdämpande åtgärder införts. Detta bidrag ska kvarstå. Centerpartiet
vill också att det ska gå att söka året om och inte bara under två månader per år. Vi vill även se
andra åtgärder för att motverka bullret, exempelvis uppförande av kraftiga bullerplank liknande
de som finns nere på kontinenten, trafik- och stadsplaneringsåtgärder.
Också i frågor som rör Förbifart Stockholm, järnvägens framtida utveckling samt buller och
utsläpp från Arlanda flygplats ska kommunen höja ambitionerna när det gäller att åstadkomma
en god och hälsosam livsmiljö i Sollentuna. När nya järnvägsspår nu planeras vill vi att man
utreder förutsättningarna för att dra dessa spår under jord. Nya järnvägsspår i ytläge skulle öka
bullret, men inte minst hota hela bostadsområden.
Sollentuna kommun behöver bedriva ett verkningsfullt och strategiskt miljöarbete. Detta ställer
krav på den kommunala organisationen. Vi är mycket glada över att kommunen nu äntligen
inrättat ett miljöutskott under kommunstyrelsen. För att nå framgång i miljöarbetet bör
kommunen också tillsätta en miljödirektör.
Klimatet är en av vår tids största utmaningar. Det gäller inte bara Sollentuna utan hela världen.
Men, Sollentuna kan göra mer än vad som hittills gjorts. Kommunen ska sträva efter att avskaffa
såväl oljeberoende som att uppnå klimatneutralitet. Den energi som kommunen förbrukar ska
vara grön. Som ägare till en av kommunens betydande energiproducenter, Sollentuna Energi
AB, kan vi bidra till att detta blir verklighet. Det arbete som miljö- och klimatberedningen
initierat kring upphandling, klimatsmart byggnation, markanvisning, åtgärdsplaner,
energieffektiviseringsstrategi etcetera ska följas upp och fortsätta.
Sollentuna kommun har genom Centerpartiets engagemang tagit ett samlat grepp kring
problematiken med klimatförändringarna, både lokalt och globalt. Vi vill att kommunen tar sig
an detta med en genomgripande och ambitiös plan med exempelvis miljövänliga transporter och
byggande av energisnåla hus. Vi har också lagt flera förslag på det här området.
Ett verkningsfullt miljöarbete kräver inte bara kommunorganisationens engagemang utan även
kommuninvånarnas. Sollentuna ska därför eftersträva att få med kommuninvånarna och andra
aktörer i miljöarbetet. Det ska vara enkelt, kostnadseffektivt och lätt att göra rätt ur
miljöhänseende.
Centerpartiet slår vakt om naturreservaten: Järvafältet, Törnskogen, Rösjön och
Tegelhagsskogen. Naturreservaten ska skyddas från exploatering, också i framtiden. Med de
politiska strider som utkämpades för bara några decennier sedan vet vi att det inte är en
självklarhet att Järvafältet bevaras grönt. Centerpartiet kommer dock inte att byta sida.
Varje kommuninvånare ska garanteras nära tillgång till större grönområden, men även till
mindre, ”gröna oaser” på ”barnvagnspromenadavstånd”. Träd och grönska hjälper till att
motverka växthuseffekten och tar hand om dagvatten, men har även andra fördelar. Grönska
och växtlighet smyckar och möblerar det offentliga rummet och ökar känslan av välbefinnande.
Därför ska kommunen satsa på planteringar och grönska. En väl genomtänkt belysning och
ljussättning ska bidra till känslan av trygghet och harmoni. Det offentliga rummet ska vara rent
och snyggt. Sollentunaborna ska kunna känna sig trygga på alla platser i kommunen.
Kommunen ska också stödja organisationer som säkrar tryggheten. Kvinnojouren och
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Brottsofferjouren är exempel på organisationer som arbetar särskilt med att stötta personer i
utsatta situationer. Även ideellt arbete som ökar tryggheten i kommunen, såsom Tryggt och
Snyggt och Farsor och Morsor på stan, Möjligheternas Plats, med flera är värdefullt och ska
stödjas.
För varje träd som huggs ner i kommunen bör minst ett nytt planteras. Under mandatperioden
behöver också en utvärdering göras som kartlägger hur väl kommunen hittills levt upp till dessa
ambitioner. Detta för att kunna åtgärda eventuella brister snarast.
Den försämrade vattenkvaliteten i våra sjöar och vattendrag är ett allvarligt problem. Resurser
behöver därför satsas på att vända utvecklingen. Sollentuna ska fortsätta att samverka med andra
närliggande, berörda kommuner samt andra aktörer för att uppnå en bättre vattenkvalitet.
Målsättningen är att uppfylla normerna enligt vattendirektivet till år 2021. Nya föroreningskällor
kan därmed inte accepteras.
En bra avfallshantering är en del i ett effektivt miljöarbete. Det avfall som uppstår ska tas om
hand enligt avfallshierarkins principer. Insamlat matavfall ska även i fortsättningen rötas.
Problemen med skräpiga återvinningsstationer, nya sop-hämtningsplatser och andra
soprelaterade problem måste hanteras. Därför är det dags att utveckla fastighetsnära sopsortering
i Sollentuna så att bättre materialåtervinning uppnås och så att sopbilarna hämtar fler fraktioner
direkt vid invånarnas eller verksamheternas ytterdörr.
Centerpartiet vill ha en miljöpolitik som bygger på frihet och marknadsekonomi och som utgår
från Sollentunabornas behov, värderingar och prioriteringar. Sollentunaborna ska ha god
tillgång till information om miljöproblem och om hur exempelvis skolor, förskolor och
äldreboenden har valt att profilera sig i miljöfrågor. På detta sätt kan valfriheten och
medborgarnas egna beslut och engagemang påverka miljön i rätt riktning.

3. Samhällsbyggnad
Sollentuna är en grön kommun i storstadens närhet. Här kan man känna gräset mellan tårna
eller ta ett morgondopp innan arbetsdagen börjar, 15 minuter från storstadens puls. Detta är
värdefulla egenskaper som ska vårdas. En viktig uppgift framöver är att se till så att det finns
tillgång till goda kommunikationer, särskilt kollektivtrafik. Kontakterna med landstinget och
SL är viktiga nycklar för att säkerställa att Sollentunaborna har en fungerande och väl utvecklad
kollektivtrafik. Fler infartsparkeringsplatser behövs vid pendeltågsstationerna för att öka
kollektivtrafikresandet. Det finns flera ytor i kommunen som kan samutnyttjas genom att
användas som infartsparkering under dagtid och annan parkering resten av dygnet. Nya
södervända stationsentréer i Silverdal och Häggvik skulle också bidra till att förenkla för
kollektivresenärer. Sollentuna kommun ska även arbeta för ytterligare utbyggnad av spårtrafik i
form av tunnelbana till kommunen.
Vägar och cykelvägar ska vara säkra, tydligt skyltade, väl belysta och framkomliga såväl sommar
som vinter. Erfarenheter från de senaste vintrarna visar att det finns insatser som behöver göras
för att förbättra bland annat snöröjningen. Satsningar ska göras för att underlätta vintercyklism.
Samverkan ska ske med andra kommuner för att förenkla cykling över kommungränserna. En
cykelgeneral bör utses för att säkerställa att cykelvägnätet, skyltning, information på hemsidan
etcetera är funktionell och uppdaterad.

	
  

3

	
  

Centerpartiet emotser den trafikutredning som den tidigare Alliansen fattade beslut om att
genomföra. Utifrån den måste sedan satsningar prioriteras för att öka trafiksäkerheten och
säkerställa smidiga trafiklösningar. Särskilt fokus ska i det arbetet läggas på miljöåtgärder,
skolvägar och oskyddade trafikanter. Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras framför
biltrafik.
Kommunen behöver också utvärdera hur man kan stimulera ett gott utbud av gröna bränslen för
dem som av olika orsaker har behov av bilen som transportmedel. Kommunens fordon ska också
utgöra ett gott exempel i miljöhänseende när det gäller den egna fordonsparken.
När det gäller den bebyggda miljön är det viktigt att kommunens alla delar kan behålla sin särart
och identitet. Detta samtidigt som kommunen måste föra en tät dialog med medborgarna kring
hur lämpliga delar av Sollentuna kan utvecklas. Möjligheter att bygga fler bostäder i
kollektivtrafiknära lägen bör tillvaratas. Samtidigt behöver utvecklingen ske varsamt och
ansvarsfullt. Den lummiga småhus- och villabebyggelsen, värdefulla kulturmiljöer, stora tomter
och sjönära miljöer ska värnas och bevaras. Det finns anledning att ha respekt för
kommuninvånarnas intressen genom att inte exploatera alla lediga ytor bara för att det teoretiskt
sett är möjligt. Bland annat är det viktigt att värna de obebyggda ytor som används till spontan
lek såsom pulkaåkning, bollspel och förskolans utflykter.
Kommunala beslut om den fysiska miljöns utformning angår människor på ett påtagligt sätt.
Invånarna måste därför på ett tidigt stadium ges tillfälle att lämna synpunkter på planinnehållet.
När nya tomter och områden exploateras eller bebyggs ska ytan användas effektivt. Taken på
husen bör exempelvis utnyttjas för att utvinna solenergi, eller för att genom växtlighet bidra till
att tillvarata dagvattnet mer effektivt. Där så är lämpligt bör kommunen också verka för att
bygga till fler våningar på befintliga byggnader för att skapa nya bostäder. Taken ska ses som en
resurs. Kommunen ska också underlätta för klimatsmart byggande genom att exempelvis slopa
kravet på bygglov för solceller eller solvärmepaneler som integreras i byggnadsfasad eller
takbeläggning.
Behovet av mindre bostäder och bostäder för unga är stort och Sollentuna behöver erbjuda
kommunens ungdomar tillgång till en första egen bostad utan att behöva flytta härifrån. Därför
bör kommunen investera en del av sina sparade medel i ungdomsbostäder. Detta som ett sätt att
dels förvalta kapitalet och samtidigt låta kommunens pengar arbeta för kommuninvånarnas
bästa. Vidare bör även studentbostäder byggas på ett flertal kollektivtrafiknära platser i
kommunen. Centerpartiet har bl.a. visat hur man på busstorget skulle kunna bygga student- eller
ungdomsbostäder med busspåstigning och vänthallar i bottenplanet.
Området kring Väsjön är den sista större kommundelen som kommer att kunna byggas. Vid
byggandet av området ska miljöambitionerna vara så höga att kommundelen blir ett
internationellt mönsterexempel på hur ett modernt bostadsområde kan byggas med ett
genomgående kretsloppstänk. Väsjöområdet ska bli ett föregångsområde vad gäller effektiv och
miljövänlig kollektivtrafik. För detta ska kommunen utreda möjligheten att söka EU-medel.
Kommunen bör över lag bli bättre på att söka nationella och internationella bidrag. Den
planerade vägen över sportfältet bör bara användas för kollektivtrafik och cykel. Vi har också
lagt fram ett förslag om att skapa en på- och avfart mot Norrortsleden för att kraftigt minska
eventuell genomfartstrafik från Väsjön genom Edsberg.
Exploateringsverksamheten behöver utvecklas, inte minst vad gäller den ekonomiska styrningen.
Ett tydligt uppdrag under mandatperioden är att ett arbete för tydligare uppföljning och bättre
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budgetdisciplin ska inledas. Vidare behöver markaffärer och fastighetsvärderingar utvecklas så
att kommuninvånarnas resurser inte slösas i onödan. En större öppenhet och likabehandling är
också önskvärd. Både i den politiska processen och i samråd samt andra kontakter med
medborgarna.

4. skola och utbildning
Skolan ska ha de resurser som behövs för att barn och ungdomar ska få bästa möjliga start i livet.
Den självklara målsättningen är att Sollentuna kommun ska kunna erbjuda Sveriges bästa skola.
I detta sammanhang bidrar även de friskolor som finns i kommunen till en kreativ miljö. Det är
viktigt att skolor kan sporra varandra till bättre resultat och högre kvalitet. Därför är också
elevernas rätt att välja, och när skäl finns, välja bort skolor, viktig att värna.
Den satsning som gjorts på läsplattor och datorer i Sollentunas skolor är viktig och ska fortsätta.
Barn och ungdomar måste få en utbildning som är i takt med den tid de växer upp i. Den nya
tekniken innebär också tillgång till nya, uppdaterade och kreativa läromedel. Därför måste
kommunen ha höga ambitioner på detta område också i framtiden, men också bemästra de
utmaningar som tekniken för med sig.
Föräldrar och elever ska känna sig trygga med att kvaliteten är hög oavsett vilken förskola eller
skola de väljer. Målet är att alla elever oavsett ursprung och modersmål ska nå målen i alla
ämnen och att Sollentuna ska ha högst meritvärde av alla kommuner i Sverige och stå sig väl
även vid internationella jämförelser.
Lärarna har en central roll för kommunens möjligheter att erbjuda Sveriges bästa skola.
Centerpartiet har som del av Alliansen, återkommande under mandatperioden höjt lärarnas
löner. Satsningar ska även fortsättningsvis göras för att säkerställa lärarnas status och förbättra
deras löneläge.
En förutsättning för att barn och elever ska kunna tillgodogöra sig kunskaper är en trygg
skolmiljö. Det handlar om en väl fungerande undervisningssituation, bra skollokaler, låg
ljudnivå, väl fungerande och fullt utbyggd skolhälsovård, goda skolmåltider och att mötas med
respekt. Satsningar måste göras från kommunens sida för att förbättra skollokaler som i många
fall idag håller undermålig standard. Flexibla skollokaler ska eftersträvas. Dels för att på ett
bättre sätt kunna anpassas för olika elevgrupper, men också för att fullt ut tillvarata de
möjligheter som den nya tekniken erbjuder att göra lektionssalarna mer innovativa.
Barn med särskilda behov har rätt till kontinuerligt stöd och personal med specialistkompetens
för deras behov. Alla barn har vidare rätt till en stimulerande, motivationshöjande undervisning.
Metoder och resultat ska därför följas upp och elever och föräldrar ska få en god återkoppling
om hur det går i skolan. Ett väl utbyggt samarbete mellan skola, barn- och ungdomspsykiatrin
och socialkontoret gör det också möjligt att fånga upp barn som riskerar att hamna snett.
Tillgången på förskoleplatser ska fullt ut motsvara behoven i kommunen. Vi vill även öka
andelen förskollärare, höja personaltätheten, samt möjliggöra för mindre barngrupper inom
förskoleverksamheten.
Förskoleverksamheten i Sollentuna ska genomsyras av en strävan mot ökad jämställdhet. Alla
förskollärare ska ha den utbildning som krävs för att ge alla barn en likvärdig behandling.
Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att den möjliggör förvärvsarbete för föräldrarna.
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Det handlar både om att säkerställa att personaltätheten är tillräckligt hög för att ge varje barn
den uppmärksamhet och det stöd som behövs, men också om sådana praktiska saker som tydliga
riktlinjer för planeringsdagar och utflykter, så att det är möjligt också för ensamstående föräldrar
att få livspusslet att gå ihop.
Barn i förskoleålder har relativt lätt för att lära sig främmande språk. Centerpartiet vill därför att
alla barn i Sollentuna kommun från tidig ålder ska få möjlighet till sådan undervisning. Barn
med annat modersmål än svenska ska om det behövs ges stödundervisning i svenska. Eftersom
barn och ungdomar mognar i olika takt vill vi skolstarten ska kunna vara flexibel.
All den verksamhet som Sollentuna kommun bedriver ska baseras på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet. Ett redan väl fungerande arbete mot mobbning genom Olwéusprogrammet ska fortgå och utvecklas efterhand som forskningen på området gör nya framsteg.
Utöver den vanliga undervisningen ska skolan stimulera eleverna till aktiviteter inom kulturoch föreningslivet, idrott och andra fritidsintressen. Kulturskolan i Sollentuna fyller en viktig
funktion. Därför ska Kulturskolan värnas och utvecklas.
För barnen i de högre årskurserna är praktik ett viktigt inslag i utbildningen. En PRAOsamordnare bör därför inrättas av kommunen för att på ett bra sätt samordna praktikplatser
mellan skola och näringsliv.
Kommunens gymnasieskola ska vara ledande både vad gäller kvalitet och resultat och därmed
konkurrenskraftig gentemot andra skolor och utbildningsinstanser i Sverige och internationellt.
Varje elev i gymnasieskolan ska komma till sin rätt. Därför behövs inte bara teoretisk utbildning
utan också yrkesutbildning, praktikplatser för ungdomar, samt lärlingsplatser för såväl
ungdomar i gymnasieåldern som för vuxenstuderande. Kontakterna mellan skolan/gymnasiet,
näringslivet och det övriga samhället ska förbättras så att utbildningarna blir aktuella och
relevanta, samt för att underlätta för ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden.
För dem med oavslutade studier från grundskolan eller gymnasium ska det finnas möjlighet att
komplettera sina kunskaper för yrkesliv eller fortsatta studier. Vuxenutbildningen ska tillföras
fler platser i den mån det finns behov.
Folkbildningen är en källa till livslångt lärande, personlig utveckling och förverkligande av
livsprojekt. Samtidigt utgör framförallt studieförbunden något av ett nav i det civila samhället.
Kommunen bör också i fortsättningen stödja studieförbundens verksamhet.

5. Hållbar välfärd
Kommunen har ett ansvar för att alla som far illa och inte själva kan bryta den onda cirkeln, får
hjälp att förbättra sin situation. Särskilt viktigt är att barn och ungdomar som hamnat snett tidigt
får den hjälp de behöver.
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
mänskligt lidande och kostnaderna för sociala problem i framtiden. Kommunen ska vara en
aktiv aktör och sträva efter ett gott samarbete mellan alla goda krafter.
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Kommunen ska lämna ekonomiskt stöd till de människor som behöver det. Fortsatt samarbete
mellan bland annat socialtjänsten och Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget
leder till ett bättre helhetsperspektiv och bättre resursutnyttjande.
Drogmissbruk är förödande för individen och kostsamt för samhället. Därför är det viktigt att ett
begynnande drogmissbruk stävjas på ett tidigt stadium och att kommunen, i förebyggande syfte,
uppmuntrar saklig information om följderna av drogmissbruk. Detta gäller särskilt barn och
ungdomar. Ett väl fungerande samarbete mellan skola, fritidsverksamhet, föreningsliv,
hälsovård, polis och socialtjänst fordras. I detta arbete ska föräldrar, föreningar, skolan med flera
få stöd av kommunen.
Vårt mål är att personer med missbruksproblem och de som har psykisk funktionsnedsättning
snabbt ska få tillgång till korttidsboende i kommunen när det behövs. Genom en förstärkt
vårdkedja för kroniska missbrukare ska särskilda boendeprojekt startas för att minska
institutionsplaceringar. På det sättet kan man lättare återgå till ett normalt liv.
Våld i nära relationer är ett problem i vårt samhälle. Kommunens samarbete med Kvinnojouren
fyller här en viktig funktion.
En kommun där alla medborgare kan vara aktiva och deltagande i såväl demokrati som
samhällsgemenskapen förutsätter en god tillgänglighet. Inte minst är det viktigt att ta hänsyn till
detta när vi planerar de offentliga rummen såsom torg, gator, offentliga byggnader med mera.
Kommunen ska se till så att de funktionshindrades rättigheter i olika avseenden tillgodoses så att
de kan delta i samhällsgemenskapen.
Omsorgen om äldre, personer med funktionsnedsättning och sjuka är en av samhällets viktigaste
uppgifter. Människovärdet ska sättas i centrum och all omsorg ska bygga på respekt för
individens integritet och rätt till självbestämmande. Under mandatperioden ska äldres
självbestämmande och valmöjligheter när det gäller hemtjänst, boende med mera ökas.
För personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning kan det bli aktuellt med deltidsarbete
på den öppna arbetsmarknaden. Alla ansträngningar som leder fram till nya jobb för denna
målgrupp bör stödjas.
Sollentuna ska se till att LSS-boenden etableras i en takt som möter efterfrågan. I detta ska ges
förutsättningar för fler arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning i daglig
verksamhet inom kommunen och i näringslivet.
Våra äldre ska erbjudas rätt service och god omvårdnad efter behov. De äldre som vill bo kvar
hemma ska kunna göra det med en väl utbyggd öppen hemtjänst och fungerande samarbete med
hemsjukvården.
Kommunen ska verka för att SL etablerar fler och flexiblare servicelinjer i Sollentuna. För dem
som omfattas av kommunens vård- och omsorgstjänster ska en matpeng införas för att
förenkla/öka valmöjligheterna.
De invånare som upplever otrygghet med sitt nuvarande boende och är över 70 år ska utan
biståndsbeslut kunna flytta till ett Trygghetsboende. Kommunen ska möjliggöra etablering av
trygghetsbostäder så att efterfrågan kan mötas.
I Sollentuna ska äldre par, om de så vill, ha rätt att bo tillsammans i äldreboende även om deras
omsorgsbehov skiljer sig åt och bara den ena har biståndsbeslut till boendet.
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De som har behov av hemtjänst ska också i fortsättningen kunna välja utförare.
Valmöjligheterna till biståndsbedömt vård- och omsorgsboende ska ökas under mandatperioden.
De Sollentunabor som fått biståndsbeslut ska kunna välja det vård- och omsorgsboende man vill,
men då vara beredda på att väntetiden kan bli längre än tre månader för att få sitt val tillgodosett.
Genom att stimulera olika aktörer att etablera vård- och omsorgsboende i Sollentuna ska även
möjligheterna att välja förbättras när det gäller innehållet/profilen på boendet. Fler
valmöjligheter av vård- och omsorgsboende i andra kommuner fås också genom samverkan med
andra aktörer. Makten i äldre- och handikappomsorgen ska ligga hos dem som tar del av den. Är
man inte nöjd ska man ha frihet att byta till annan utförare. Det är därför viktigt att det finns en
mångfald av utförare. Därför ska kommunen, där så är möjligt, bejaka småföretagande inom
omsorgen.
Kommunen ska uppmuntra etablering av en vårdcentral med speciell kompetens om äldres hälsa
– ”äldrecentral”. Då får man en helhetssyn och en bättre äldreomsorg i kommunen.
Frivilliga insatser ska ses som ett komplement till de kommunala tjänsterna och ske på de
frivilligas och de äldres egna villkor. Vi ska på olika sätt stimulera till att ytterligare utveckla de
frivilliga insatserna. De äldre ska uppmuntras, och ges möjligheter, att göra insatser för andra
äldre i olika former av ”väntjänster”. Anhörigas och närståendes insatser är ovärderliga för
äldreomsorgen. Den som vårdar en nära anhörig eller närstående ska få hjälp och avlastning på
flera sätt. Kommunen ska under mandatperioden verka för bättre anhörigstöd.
Par med olika stort hjälpbehov ska få möjlighet att fortsätta leva tillsammans med hjälp av ett
flexibelt stöd från kommunen.
Bra mat är viktigt för livskvaliteten. Matlagningen på äldreboenden kan ske på plats i egna kök
och med utbildad kökspersonal. Att maten ska vara god, sund och miljövänligt producerad är en
självklarhet. Det är också viktigt att ställa höga krav på råvarorna. Upphandlingar bör göras så
att det blir enkelt att välja närproducerad. Produktion och transporter ska ske till minsta möjliga
negativa miljö- och klimatpåverkan. Sollentuna kommun bör inte bara följa de lagar och regler
som finns på det här området utan också ha än högre ambitioner när det gäller sunda och säkra
livsmedel.
Kultur är bra för hälsan och ska spela en viktig roll i äldreomsorgen. Detta kan bland annat
uppnås genom tätare kontakter med föreningsliv och kulturinstitutioner.

6. Näringsliv och ekonomi
Sollentuna ska ha Sveriges bästa företagsklimat. All onödig byråkrati ska motverkas. Alliansen
har under mandatperioden tagit fram en ny näringslivsstrategi för kommunen. Det är nu viktigt
att fortsätta arbeta för ökade möjligheter för småföretag att lämna anbud. Kommunens service
till företag ska kännetecknas av professionalitet, hög tillgänglighet, snabb handläggning och
likabehandling. Det nyhetsbrev till företagare som infört under mandatperioden på
Centerpartiets initiativ är också en kanal för att ytterligare öka informationen till och
kommunikationen med, det lokala näringslivet.
I en allt mer globaliserad värld är det viktigt med internationella kontakter. Inte minst kan det
erbjuda nya arenor för Sollentunas företag att finna nya handelspartners. Därför vill vi att
företagarna ska vara delaktiga när kommunen i framtiden utvecklar och bedriver internationellt
samarbete.
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Under mandatperioden ska en utredning tillsättas som ska kartlägga hur kommunen kan bidra
till nya arenor för små och nya företag. Något som en sådan utredning bör belysa är hur en
utökad torghandel och andra platser för exponering av lokala produkter och affärsrörelser kan
bidra till ett ännu starkare företagsklimat.
Goda kommunikationer är nödvändiga för ett levande näringsliv. Därför är de höga ambitioner
som kommunen har när det gäller att utveckla kollektivtrafik och säkra trafikmiljöer också
viktiga i näringspolitiskt hänseende. Det måste finnas en samsyn. Många viktiga prioriteringar
som miljö och god kollektivtrafik är nödvändiga pusselbitar inom nästan alla områden. Detta
tydliggör behovet av en hållbar politik. På samma sätt är en hållbar ekonomisk politik också
viktig för att stärka exempelvis miljöarbetet och resursutnyttjandet.
Skattebetalarnas pengar ska användas ansvarsfullt. Skatten ska vara låg men aldrig sänkas till en
nivå som äventyrar kommunens möjligheter att på kort och lång sikt ge sollentunaborna en
service av hög kvalitet. De brister som finns när det gäller budgetdisciplin behöver åtgärdas. På
så sätt kan resurser tas tillvara mer effektivt och kommunen kan lägga mer energi på att utveckla
sina verksamheter. De planer som funnits på ett nytt kommunhus är nu avförda från agendan.
Istället är det under mandatperioden viktigt att se hur nuvarande hus kan utnyttjas mer effektivt
och göras mer miljövänligt.
Det kommunägda energibolaget Sollentuna Energi, fyller en viktig funktion som ägare av el-,
fjärrvärme- och stadsnäten. Energibolagets uppgift är att tillhandahålla ledningar till olika
aktörer och se till att det finns en konkurrens på ledningsnäten. Bolaget bedriver idag ett aktivt
miljöarbete som vi vill ska fortsätta. Det är också ett viktigt och stort steg att bolaget satsar på
egen produktion av energi som delägare i kraftvärmeverk och vindkraftsanläggningar. Också
det kommunala bostadsbolaget, Sollentunahem, är en viktig aktör för att erbjuda bra boende för
fler. Rörlighet på arbetsmarknaden och önskemål om att kunna bo utan att behöva klippa gräs
eller renovera badrummet på egen hand, ökar behovet av hyresrätter i Sollentuna och
Stockholmsregionen. Ombildningar av Sollentunahems bostadsbestånd – från hyresrätt till
bostadsrätt – ska genomföras i den mån det finns en uttrycklig önskan från de boende och är
affärsmässigt försvarbart och i övrigt önskvärt för bolaget. Sollentunahem ska uppfattas som en
hyresvärd som erbjuder god boendekvalitet och har ett starkt miljöengagemang. Sollentunahems
verksamhet bör renodlas till att fokusera på bostäder och verksamheter som stödjer
bostadsbeståndet. Strategiska fastighetsförsäljningar leder till en kapitalförstärkning i bolaget
som möjliggör ytterligare satsningar i befintligt bestånd och nyproduktion.
Det nybildade kommunala vård- och omsorgsbolaget har som målsättning att på ett
professionellt och innovativt sätt ta upp kampen med privata bolag på vård- och omsorgsområdet
samtidigt som det tar det ansvar och erbjuder stabilitet som en offentligägd aktör. Eventuell vinst
ska under en överskådlig framtid re-investeras i bolaget för satsning på forskning- och
innovation. Även AB Solom ska som ett kommunalt bolag i Sollentunas ägo ha höga
miljöambitioner.
Sollentuna kommun ska fortsätta att långsiktigt äga de tre kommunala bolagen AB
Sollentunahem, Sollentuna Energi AB och AB Solom.
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7. Integration och arbetsmarknad
Människor som nyligen kommit till Sverige, vare sig de är flyktingar eller har migrerat av andra
orsaker, ska ges tillträde till arbetsmarknaden så snabbt som möjligt och erbjudas den utbildning
de behöver. Kommunens vuxenutbildning och socialtjänst ska samarbeta med
Arbetsförmedlingen, Nyföretagarcentrum och Möjligheternas kontor för att på bästa sätt anpassa
stödet efter individuella behov.
Språket är på många sätt en förutsättning för goda framtidsutsikter. Det är därför viktigt att
språkutbildningen i form av SFI håller en hög kvalitet och anpassas efter den studerandes
utbildningsbakgrund. Den satsning på svenska för företagare som kommunen inlett på
Centerpartiets initiativ, ska fortsätta. Det finns också anledning att utveckla annan
svenskutbildning. Bland annat genom att skapa större samordning mellan de aktörer som
anordnar utbildning i svenska för invandrare.
Centerpartiet har också varit drivande för den satsning i form av en halv extra skolpeng per
nyanländ elev som gjordes under Alliansens ledning i 2014 års budget.
Blandade upplåtelseformer i våra bostadsområden är ett viktigt instrument för att överbrygga
segregation. Det innebär både att vissa hyresrätter blir bostadsrätter men också att hyresrätter
byggs i nya bostadsområden. När det gäller större exploateringsprojekt, såsom Väsjöområdet,
behöver tydligare planer tas fram så att dessa ambitioner kan säkerställas.
Sollentuna ska ha en aktiv arbetsmarknadspolitik som ger människor en snabb och
okomplicerad kontakt med såväl kommunen som företag och andra aktörer som kan erbjuda en
väg till arbete. Möjligheternas kontor, som startades under Alliansens ledning, är ett sätt att ge
den som behöver, en väg in på arbetsmarknaden. Att kontoret nu finns innebär inte att arbetet är
över. Att skapa en stark koppling mellan arbetsmarknadsinsatser och näringslivet är angeläget.
Ett fungerande trepartssamarbete mellan kommun, företagare och utbildningsverksamheter är
en nyckel när det gäller att skapa en dynamisk miljö som erbjuder större möjligheter för unga
och nya svenskar att få in en fot på arbetsmarknaden.
Satsningar ska även fortsättningsvis göras på att erbjuda ungdomar i Sollentuna sommarjobb.
Det ger värdefull arbetslivserfarenhet och referenser som underlättar inträdet på
arbetsmarknaden.

8. Kultur och civilsamhälle
Ett gott samhälle behöver mötesplatser. Det är viktigt med arenor där naturliga möten kan ske
och kontakter skapas och därför vill vi främja ett väl fungerande kultur- och föreningsliv. Ideella
föreningar är en demokratiskola där engagemang, idéer och utvecklingskraft kan frodas och
utveckla både individen och samhället. Kommunalt och statligt föreningsstöd utifrån fasta
bidragsregler har under många år utgjort en viktig grund för föreningslivets och
frivilligorganisationernas aktiviteter.
Som en del av ett rikt kulturliv och ett brett utbud av hälsosamma fritidsaktiviteter är det
nödvändigt att från kommunens sida främja idrottslivet. En tydlig strävan ska vara att underlätta
spontanidrott. Det är också viktigt att gynna breddidrotten och hjälpa idrottsföreningarna att
behålla ungdomen i aktivt idrottande.
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Investeringar i idrottsanläggningar är i många fall kostsamma och de utnyttjas inte bara av
invånare boende i den egna kommunen. Därför behövs ett regionalt synsätt på investeringar i
nya anläggningar. Kommunen bör därför samverka med idrottsföreningar och andra kommuner
kring utvecklingen av nya idrottsanläggningar.
Trots att stora satsningar gjorts under den senaste mandatperioden finns det behov av ytterligare
fritids- och idrottsanläggningar för att möta föreningarnas önskemål. En inventering av barns
och ungdomars behov av anläggningar har gjorts, vilket resulterat i att ett fotbollstält i
Norrviken och en idrottshall i Rotebro ska uppföras. Vidare planeras för ytterligare idrottshallar
inom en fyraårsperiod.
Miljön på Stallbacken och runt Edsvik är fantastisk och kan utvecklas ytterligare. Centerpartiets
vision är att Edsvik utvecklas till att bli ”hela Sollentunas vardagsrum” snarare uppfylla
målsättningar om att utgöra norra Storstockholms mest besökta attraktion. Till Edsvik ska
Sollentunabor i alla åldrar kunna söka sig för natur- och kulturupplevelser, sport och
kontemplation. Som ett led i att infria denna vision vill vi anlägga ett utomhusbad i
Edsbergsparken. Vi ser också fram emot att kulturpromenad mellan Stallbacken och Sollentuna
centrum som fullmäktige fattat beslut om blir verklighet.
Verksamheten i Satelliten ska utvecklas så att den lockar ungdomar från hela kommunen.
Social ekonomi är det arbete som sker inom olika former av ideella aktiviteter och som kan vara
ett komplement till offentlig och privat verksamhet. Genom dess arbetssätt kan enskilda som
lever i ett utanförskap ges möjligheter att bli delaktiga i samhällsgemenskapen. Kommunen
behöver finna sätt att stärka den sociala ekonomins möjligheter och bryta människors
utanförskap. År 2009 presenterades ett program för social ekonomi i Sollentuna. Det är en bra
grund för fortsatt arbete.
Reformen Arbete istället för Bidrag (AiB) är en viktig del för att säkerställa att alla invånare ges
möjlighet att delta i samhällsgemenskapen. De personer som omfattas av AiB kan också utgöra
ett viktigt stöd för att åstadkomma sådana insatser som annars svårligen hade gått att erbjuda.
Exempelvis bör man utreda förutsättningarna för att låta personer verksamma inom AiB delta i
arbetet med att skapa säkrare skolvägar.
Kultur stimulerar kreativitet och det är i kreativa miljöer som de tankar och idéer föds som är
grunden för tillkomsten av nya företag och därmed tillväxt och ökat välstånd. Att bidra till
kreativa miljöer är därför angeläget och det kräver god dialog med medborgare, näringsliv och
civilsamhälle. Det är också viktigt att slå vakt om den grundläggande intellektuella
infrastrukturen såsom kommunens bibliotek som ska fortsätta utvecklas. Kontakter med skolor,
forskare, lärosäten, studieförbund och liknande aktörer är av stor betydelse.

9. Kommunal organisation
Den utredning som under förra mandatperioden gjordes kring kommunens organisation ligger
till grund för hur kommunen styrs. Det är viktigt att se till så att de erfarenheter som dragits i
utredningen också avspeglas i praktiken. Samtidigt är det viktigt att även fortsatt sträva efter
transparens och medborgardialog. Återkoppling ska alltid ske till invånare som vänder sig till
kommunen i något ärende.
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Under mandatperioden har Centerpartiet bidragit till att utveckla e-tjänsterna i kommunen. Vi
står också bakom den sms-service som införts till dem som ansökt om bygglov. För en kommun
med ambitionen att ha Sveriges bästa företagsklimat och väl informerade medborgare är det
nödvändigt att erbjuda service via moderna kanaler. E-tjänsterna måste därför hela tiden
utvecklas och vara tillgängliga också för dem med begränsad datorvana.
Sollentuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. För en kommun är det svårt att utmana
det privata näringslivet i lönekonkurrensen. Kommunen måste därför finna fler sätt att ge
mervärde till sina anställda genom exempelvis kompetensutveckling och flexibilitet. Den
flextidsreform som genomförts under mandatperioden var ett viktigt steg i denna riktning.
Därutöver bör man också införa en friskvårdstimme som gör det möjligt för kommunens
personal att träna på arbetstid en timme i veckan. Detta skapar både flexibilitet och en bättre
hälsa bland personalen.
Inför den kommande mandatperioden finns det skäl att se över kommunens arvodesregler så att
den stora massan fritidspolitiker kan ges goda möjligheter att fullfölja sina uppdrag. En levande
demokrati bygger på en mångfald av förtroendevalda som kan tillvarata medborgarnas intressen.
Avståndet mellan väljare och politiker kan på så sätt minska. Ur demokratiskt hänseende är det
också viktigt att fritidspolitiker har möjlighet att sätta sig in i alla ärenden så att de kan leva upp
till det ansvar det innebär att förvalta kommunens resurser i enlighet med kommunallagen.
Därför bör centralisering av makt inom den kommunala organisationen motverkas.
Uppmärksamhet måste ägnas åt kvalitetsfrågorna. Uppföljning och utvärdering är viktiga frågor
för den kommunala ledningen. Varje kommuninvånare ska på ett enkelt sätt kunna ta del av
kvalitetsredovisningar för kommunens verksamhetsområden. Nämnderna har särskilt ansvar för
att utveckla ett systematiskt kvalitets- och utvärderingsarbete i respektive verksamhet.
Kvalitetsredovisning ska i regel ske på enhetsnivå och vara öppen.
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