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POLITISK INRIKTNING FÖR ÅR 2018

UTVECKLA SOLLENTUNA MED NÄRODLAD CENTERPOLITIK
Sollentuna kommun ska utvecklas till en av Sveriges grönaste kommuner genom en närodlad politik.
Sollentunas invånare ska uppmuntras till ett ekologiskt tankesätt. Det skall vara självklart och enkelt att
återvinna och människor ska stimuleras till att vilja använda förnybara och/eller ekologiska energikällor. Ett exempel är att se alla Sollentunas tak som en resurs som skulle kunna användas till uppvärmning och elenergigenerering med hjälp av solen.
Sollentuna är sönderskuret av flera stora trafikleder. Buller- och partikelnivåer behöver begränsas
radikalt och focus måste läggas på att finna relevanta lösningar, såväl genom beprövad som genom
ny teknik för att säkerställa invånarnas goda hälsa. Cykelbanorna ska byggas ut och bindas samman
så att det blir lätt och säkert att ta sig fram utan bil.
Kommunen ska bedriva ett arbete som så långt som möjligt säkerställer en giftfri nära vardag för våra
invånare, barn som vuxna. Maten i våra förskolor/skolor/äldreboenden ska därför givetvis vara närodlad och serveras så att matsvinn motverkas.

UTVECKLA EN DEMOKRATI NÄRA MEDBORGARNA
Sollentuna ska utvecklas till en av Sveriges bäst fungerande kommuner med en levande närdemokrati.
En god demokrati kräver att kommunen har en nära, effektiv, demokratisk och tydlig kommunikation.
För att samhället ska vara öppet krävs en politik som ger alla samma rättigheter och skyldigheter.
Insyn och inflytande för de berörda medborgarna ska finnas i god tid före beslut. Viktiga förändringar
skall förankras hos medborgare och företag i god tid före det slutliga beslutet. Detta genom god och
lättillgänglig information, dialog och samråd, vilket kräver en god inre och yttre kommunikation med
kommunen, ett väl fungerande nätverk och en hemsida som är översiktlig och användarvänlig.
Föreningsliv och näringsliv är viktiga röstbärare fram till beslutsfattarna.

UTVECKLA VÄLSKÖTTA OCH LÄTTILLGÄNGLIGA GRÖNOMRÅDEN
Grönområden i anslutning till stadsbebyggelse fyller i ett bredare perspektiv en viktig funktion för att
slå vakt om ekosystemtjänster, skapa harmoni och trivsel och göra Sollentuna till en attraktiv kommun
att bo och leva i. Vi lägger stor vikt vid att kommunens naturområden skall finnas lätt tillgängliga för
kommuninvånarnas rekreation. Detta gäller framförallt Järvafältet, som vi betraktar som en unik resurs
viktig att bevara. En förbättrad skötsel skall göra Järvafältet och våra övriga naturreservat och
grönområden fräscha, öppna, attraktiva och lättillgängliga. Fungerande bondgårdar är viktiga resurser i
ett levande landskap och ska stödjas. Bland annat för att våra barn och ungdomar ska förstå hur våra
livsmedel tas fram och för att trygga en produktion av närproducerade livsmedel.
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UTVECKLA BOENDET - AVSKAFFA UTANFÖRSKAPSOMRÅDENA NU
Sollentuna ska sträva efter att bygga bort det stora underskottet av bostäder. Förtätning av
bebyggelsen ska främst ske i stationssamhällena och ny bebyggelse ska harmoniera med befintlig.
Samtliga boendeformer måste vara företrädda i alla stadsdelar. Innan byggprojekt igångsätts måste
kommunen säkerställa att miljön för boende är tillräckligt säker. Miljonprogrammets oerhört
kostsamma misstag får absolut inte upprepas.
Kommunens ungdomar måste få tillgång till billiga bostäder genom bosparande. En ny social
bostadspolitik måste införas eftersom hyresrätten idag har blivit en dyr boendeform. Nyproducerade
hyresrätter är den dyraste boendeformen idag sedan de förmånliga topp- och bottenlånen tagits bort.
Kommunens två utanförskapsområden vid Malmvägen och i en del av Edsberg ska utvecklas bort
genom konstruktiva insatser så att alla invånare blir integrerade i kommunen. Integrerandet av dessa
områden underlättas genom blandade upplåtelseformer i den ursprungliga byggnationen, framförallt
gäller detta bostäderna på Malmvägen.

UTVECKLA EN PLANERING SOM GER NÄRHET MELLAN OMRÅDEN
Sammanför Helenelund/Tureberg och Kista genom att utnyttja ytor som idag används för genomfartstrafik till bostadsbebyggelse. Detta skulle skapa närhet mellan Kista och Sollentuna samtidigt
som man öppnade ny mark för bostadbebyggelse och förbättrade miljön.
I den s.k. ”Kilen” i centrala Helenelund kan kommunen då - ihop med kreativa intressenter - etablera
nya verksamheter, köpenskap, sport och rekreation.
En väl bebyggd miljö ställer krav på både god luft- och vattenkvalitet. Grundläggande är att miljökvalitetsnormer och gränsvärden för godtagbar ekologisk status uppfylls. Buller och föroreningar i
nära bostadsbebyggelse ska åtgärdas och byggas bort. I annat fall bör nya tomter sökas för
nyetableringar.

UTVECKLA VALFRIHETEN UTIFRÅN INVÅNARNAS ÖNSKNINGAR
Kommunen och andra aktörer ska garantera en god valfrihet under rättvisa former. Det kan gälla
förskolor, skolor, äldrevård eller annan verksamhet inom kommunen. Centerpartiet tror på alla
människors egen förmåga att själva bestämma över sina liv. Med kompetenta upphandlingar ska
vi etablera goda och seriösa alternativa verksamheter. Föreningar och kooperativ kan berika
mångfalden med ett brett utbud av olika tjänster och verksamheter. Makten ska finnas så nära
invånarna som möjligt.

UTVECKLA ETT TRYGGT NÄRSAMHÄLLE
En av de viktigaste uppgifterna för det allmänna är att värna om dem som befinner sig i ett utsatt läge
eller är i behov av hjälp och stöd. Därför bör kommunen göra en rejäl satsning på vård och omsorg! För
Centerpartiet är det självklart att den enskilde själv ska få möjlighet att välja utförare. Detta gäller
självklart även inom vård och omsorg. Kommunen ska satsa på förebyggande arbete, erbjuda mötesplatser för människor i alla åldrar samt stötta ett rikt föreningsliv. Sollentuna ska vara en trygg kommun
där medborgarna kan röra sig fritt - utan att känna sig osäkra - och där bostadsområden upplevs som
trygga och positiva och där parallellsamhällen inte tillåts att växa fram.
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UTVECKLA EN NÄRODLAD FÖRETAGSAMHET
Sollentuna ska vidareutvecklas tills kommunen är Sveriges mest företagsvänliga kommun. Det är de
små och medelstora företagen som snabbast skapar flest arbetstillfälen. Därför är det viktigt med
ett företagsklimat som gör det lätt för dem att växa och utvecklas. Sollentuna ska verka för att uppmuntra nyföretagande samt utveckling av befintliga företag. Att tillvarata mångfalden är en starkt
avgörande pusselbit för ett utveckla näringslivet på ett positivt sätt och också en förutsättning för
att som myndighet eller serviceutövare tillgodose olika individers behov och önskemål.
Sollentuna kommun bedriver i dag ett lyhört nätverksarbete med kommunens näringsliv och ligger i
topp i landet som en av de mest näringslivsvänliga kommunerna. Detta är utmärkt och skall utvecklas
ytterligare! Det är viktigt att fortlöpande förbättra information, tillgänglighet och service till företagare
samt att säkerställa konkurrensneutralitet och likabehandling, dessutom för att tillvarata olika
gemensamma intressen genom att utveckla gränsöverskridande samarbeten. Därför ska kommunen
stödja och arbeta för ett dynamiskt samspel mellan skola/utbildning och näringsliv.
Sollentuna ska sträva efter full sysselsättning. Arbetsförmedlingen skall konkurrensutsättas för att
underlätta förmedlandet av nya jobb. Sollentuna ska ha en aktiv arbetsmarknadspolitik som ger
människor en snabb och okomplicerad kontakt med kommun, företag och andra aktörer som kan
erbjuda en väg till arbete. Kommunen ska underlätta för nya svenskar att snabbt etablera sig på
arbetsmarknaden. Ett riktigt arbete är ett av de bästa sätten att varaktigt bli integrerad i sin nya
hemkommun.

UTVECKLA EN RIK KULTUR OCH FRITID NÄRA MEDBORGARNA
Sollentuna ska utvecklas till en av Sveriges mest levande och trivsamma kommuner. Centerpartiet
brinner för att kommunen ska satsa på föreningslivet. Ett starkt föreningsliv nära medborgarna gör
kommunen mer levande och attraktiv vilket ger positiva effekter, både socialt och ekonomiskt!
Föreningslivets ideella insatser är en viktig resurs för kommunen, även ekonomiskt, vilket bör vägas
in när man bedömer de satsningar man gör på föreningslivet.
Sollentunas föreningar kan bli mycket effektiva mentorer för de nyinflyttade - främst för ungdomar som kommer till oss och kan på så sätt göra kommunens integrationsverksamhet både mer personlig
och mer effektiv. Föreningslivet är en viktig röstbärare för nya idéer och lösningar. Idrottsföreningar gör
en stor insats för folkhälsa och social fostran, därför måste det finnas stort expansionsutrymme även
för alla dessa! Det är viktigt att kommunen ser till så att det finns nära och funktionsdugliga lokaler
samt ytor för föreningslivet, så att sådana eventuella brister inte hindrar en ytterligare utveckling av
idrott och kultur. Föreningslivet måste ha tillgång till mycket billiga lokaler med god tillgänglighet för
möten och arrangemang så att föreningarna kan använda sina tillgångar till att utveckla sina aktiviteter.

Kommunens invånare behöver även rekreation och ro för själen, därför är det glädjande att vi i vår
kommun har en så välutvecklad mötesplats som Edsvik, med Edsbergsparken, Duvslaget, Edsbergs slott
och Konsthallen. Edsvik är ett levande och stimulerande vardagsrum, framförallt då för oss kommuninvånare. Edsvik bör få stöd så att verksamheterna både kan utökas och stärkas!

4

UTVECKLA JÄMSTÄLLDHETEN MELLAN KVINNOR OCH MÄN
Sollentuna kommun ska ligga på topp i Sverige vad gäller jämställdhet. Kommunen ska ha en
personalpolitik som underlättar för alla att på ett bra sätt kombinera yrkesliv med övriga delar av livet.
Jämställdhet ska vara en naturlig del i samarbetet med kommunens näringsliv. Kommunens olika
verksamheter såsom förskola, skola och äldreomsorg ska präglas av lyhördhet, framförallt då det gäller
att utveckla en god jämställdhet. Hederskultur och kvinnoförtryck skall integreras bort! Hedersbrott ska
alltid lagföras. Inga parallellsamhällen med egna normer ska tillåtas i Sollentuna.

UTVECKLA SKOLA, BARNOMSORG OCH FRITIDSHEM
Sollentuna ska ha Sveriges bästa skolor med professionell och kompetent skolpersonal som lägger
grunden för ett långsiktigt lärande. Lärarnas löner ska ligga i framkant och våra lokaler ska vara väl
anpassade för ändamålet. Det är viktigt att lärarna får ägna mer tid åt undervisning och mindre åt
administration! Vi ska inrätta en central provrättningsfunktion och anställa lärarassistenter. Vi vill
utveckla flexibla lokaler som kan ställas om efter behov och barnkullars storlek. I förskolan lägger vi
både fokus på barngruppernas storlek – i syfte att ge barnen en lugn och utvecklande miljö – och på
kravet att anställa förskollärare i den omfattning som behövs. Det är för Centerpartiet självklart att alla
fritt ska kunna välja skola och att vår kommun erbjuder en bra fritidsverksamhet.

UTVECKLA ETT ÖPPET SAMHÄLLE - NÄRA VÄRLDEN
Sollentuna utvecklas då människor från andra länder kommer hit. Då får vi en ännu bättre kommun att
leva i. Det är jobben som är nyckeln! Det är viktigt att de nyanlända snabbt får ett arbete redan under
första tiden i Sollentuna. I arbetslivet skapas kontakter som gör det lättare för nya kommuninvånare
med utländsk bakgrund att snabbt komma in i samhället. Men den jämställdhet och sekulära
demokrati som skapats genom åren i Sverige får inte inskränkas utan istället fortsatt utvecklas.
Det behövs tydliga lösningar för att göra mottagandet fullgott. För att lösa en del av de praktiska
problem vi idag ser med integrationen har vi i Centerpartiet flera förslag. Dessa handlar bland annat om
praktik med lägre lön, snabbare validering av kunskaper, tidigare språkinlärning samt etableringsersättningar som gör att det lönar sig att arbeta samt full ekonomisk kompensation till kommunerna. Vi
vill också se en bättre kommunikation mellan myndigheter och kommuner, intensivkurser i svenska för
nyanlända barn, alternativa boendeformer för ensamkommande barn och att upphandling av
asylboenden utvecklas! Vi anser också att asylboenden måste ha skyldighet att erbjuda såväl
sysselsättning som utbildning i svenska. Våra nya sollentunabor ska få stöd med samhällsintegrationen
och vid bekämpning av hederskulturen!

UTVECKLA OCH BYGG UT KOLLEKTIVTRAFIKEN
En väl fungerande kollektivtrafik är viktig för medborgarnas möjligheter till bekvämt resande samt för
att värna miljön. Alla ska ha nära till närmaste hållplats. Skall vi kunna begränsa bilåkandet så måste vi
både slå vakt om dagens kollektivtrafik och utveckla den med nya linjedragningar och nyinnovativ
teknik. Framförallt så behöver vi bättre tvärförbindelser! Det är även angeläget att olika linjer fungerar
bra tillsammans så att byten underlättas! Den s.k. ”vink- bussen” för äldre är en god idé som bör byggas
ut. Detsamma gäller även för den idag planerade förstärkningen av stambanan med nya spår. Men man
bör pröva nya sträckningar av denna bana och/eller de nya spåren.
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UTNYTTJA NY TEKNIK SOM MÖJLIGGÖR NYA LÖSNINGAR
Ny teknik – en del redan i drift i andra länder – ger nya möjligheter som kan leda till konstruktiva
omprövningar. Dagens planer på införande av Linbana bör prövas mot de nya hybridlösningar (t.ex. eloch gasbussar/bilar, bostadsuppvärmning etc.) som provats i Stockholm och Göteborg och
internationellt och som även tagits i reguljär provdrift på flera ställen (t.ex. Brasilien).
Centerpartiet anser att man bör ta till vara kompetensen i de högskolor, universitet och företag som
har forskning om och produktutveckling av teknik baserad på förnybar energi [Vind, Sol, Gas (inkl. H2
Bränsleceller) och Energilagring ].
I Sverige har vi dessutom två stora tillverkare, Scania och Volvo Trucks, som är med och utvecklar dessa
tekniker för fordon.
Vi vill påtala att ”ny” teknik har en stor potential för företagen och deras utveckling inom området,
något som kan öppna en arbetsmarknad för ungdomar med aktuell teknikutbildning. Sverige, och
därigenom även Sollentuna, bör vara ett land som går före i denna process.
Det är mycket kostsamt att gräva upp gator, lägga ner spår och montera strömförande ledningar och
man måste tänka på att installationerna blir säkra. Man måste även ta hänsyn till att klimatet ofta kan
ställa till med problem (temperaturväxlingar, snöröjning, lövfällning etc.), vilket fördyrar underhållet.
Totalt sett kan denna nya teknik dock ge klara fördelar både miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt!

UTVECKLA EN EKONOMI NÄRA MEDBORGARNAS BEHOV
Centerpartiet anser att det är viktigt med en god hushållning av kommunens medel, särskilt som de
kommande åren ser ut att innebära en del utmaningar. Vi instämmer i majoritetens syn på att försöka
undvika skattehöjningar. Därför kan vi gå med på att kommunen utreder försäljningar av kommunala
fastigheter. Privata aktörer, t ex friskolor, ska ges möjlighet att själva köpa de lokaler de använder. Vi
vill även se de olika alternativa formerna och konstruktionerna för ett ägande utredda!
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CENTERPARTIETS
FÖRSLAG
TILL KOMPLETTERINGAR
I 2018 ÅRS BUDGET
Finansiering
Skattesats och inriktning
Centerpartiet föreslår oförändrad kommunalskatt kommande år (18,12 kronor)! Kommunen har en högre
skattekraft per invånare än riket som helhet.
Centerpartiets förslag till budget för det kommande budgetåret ligger till största delen nära det budgetförslag
som den politiska majoriteten lägger fram för år 2018. Vi har dock ett antal områden där partiet tycker att
kommunen bör förstärka verksamheten eller utreda andra alternativ, speciellt inom boendet. Genom den tidiga
inlämningen av budgetförslaget har vi inte kunnat samråda med majoriteten. Detta kan få till resultat att vi inte
kan stödja majoritetens förslag på alla punkter. När det gäller ägandet av lokaler har vi inte något slutligt
förslag till beslut, men är öppna för en utredning under två förutsättningar; dels att man förutsättningslöst ser
på resultatet, dels att man utreder alternativa varianter av ägande.

Finansiering av partiets förändringsyrkanden
Vi finansierar några av våra större satsningar genom medel från kommunens oförutsedda behov och via
omdisponeringar av medel för konsultinsatser. Vi minskar de ospecificerade medlen inom detta anslag med
12 Mkr (från 15 Mkr till 3 Mkr). Övriga yrkanden finansierar vi i huvudsak inom nämndernas ramar. Vid behov
kan ytterligare belopp anslås från medlen för kommunens oförutsedda behov. Ökade skatteintäkter har också
tagits i anspråk i viss mån.
Vi motsätter oss inte att man även utreder en förändring av äganderätten till kommunens fastigheter, totalt
sett innebär det en nödvändig förstärkning av kommunens ekonomi och verksamheter. Vi har ställt oss bakom
skapandet av ett koncernbolag och till en uppdelning av Sollentunahem i olika bolag. Detta bör dock inte
hindra hyresgäster som vill ombilda sina lägenheter till bostadsrätter. Vi förutsätter även att andra
upplåtelseformer av lokaler prövas. Det vore bra om de som driver alternativa verksamheter - t.ex. inom skola
och/eller barnomsorg - fick möjligheter att att leasa eller köpa de lokaler man bedriver sin verksamhet i.
Då vårt parti idag varken är representerat i kommunens nämnder eller i kommunstyrelsen gör detta det svårt
att i detalj följa kommunens verksamheter samt att upprätta ett fullständigt budgetförslag. Därför har vi nöjt
oss med att lägga fram ett förslag som vi ser som en komplettering av majoritetens förslag till budget för 2018

Yrkanden:
att

minska anslaget för oförutsedda behov med 12 mkr för att finansiera en den del av de
kompletteringar som vi föreslår gällande driften, samt

att

lånefinansiera satsningar på solceller och andra miljöinvesteringar med 5 miljoner.
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Kommunstyrelsen
Allmänt
Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna kommunens verksamheter. I detta ansvar ligger såväl
ansvaret för demokrati och dialog som för säkerhetsfrågorna. I en allt osäkrare värld bör man därför se över
dispositionen av kommunalhusets verksamhet och service, så att medborgarna garanteras en god tillgänglighet samtidigt som en hög säkerhet kan upprätthållas.

Förändringar
Sollentuna skall under året påbörja en utveckling av kommunens utanförskapsområden, detta så att de omvandlas till normala integrerade bostadsområden med blandade upplåtelseformer.
Sollentuna kommun bör även verka för lagändringar och andra förändringar som möjliggör att ungdomar får
lättare att etablera sig på bostadsmarknaden– t.ex. via bostadslån.
Kommunen skall utreda möjligheterna att bygga en ny fullmäktigesal/allmän mötesanläggning i de nedersta
våningarna i kommunalhuset, i viss mån genom att ianspråkta den östra halvan av Turebergs Torg. Denna nya
sal kan då kopplas direkt till kommunalhusets entré och den befintliga biografen som då kan ses som ett
komplement till den nya anläggningen. Det blir då lättare för medborgarna att besöka kommunens möten och
med dagens allt svårare säkerhetsläge slipper man släppa in mängder av människor i kommunalhuset.
Nuvarande plan 13 kan delvis behållas för interna möten samt för utbyggnad av husets arbetsplatser.
Utredningen om byggande av ny fullmäktigesal finansieras med medel ur kommunstyrelsens oförutsedda
medel eller via lån.

Yrkanden
att

utreda möjligheterna att bygga en ny fullmäktigesal/allmän mötesanläggning i de nedersta
våningarna i kommunalhuset och på den östra halvan av Turebergs Torg

att

börja utveckla Sollentunahems hyresområde på Malmvägen, så att det inte längre kan
betecknas som ett utanförskapsområde.

Kommunstyrelsens exploateringsverksamhet
Allmänt
Kommunens bostadsbrist ska mötas genom byggande av nya bostäder, främst inom och vid våra stationssamhällen.

Förändringar
Kommunen ska arbeta för att ta fram ett alternativ till den planerade dragningen av två nya spår - utefter de
nuvarande spåren - rakt genom kommunen. Man bör i utredningen även pröva möjligheterna till helt nya
lösningar genom ny teknik. Trafikutredningen finansieras med medel från kommunens oförutsedda behov.

Översiktsplan skall förnyas under år 2018. Enligt PBL har kommunen en skyldighet att vart fjärde år se över
kommunens Översiktsplan. Vi förutsätter att denna förnyelse tas med i majoritetens förslag till budget.
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För det är nu hög tid att ta fram en ny aktuell Översiktsplan – med kommunens markanvändning i fokus – som
inventerar var vi kan bygga bostäder, skolor, förskolor, äldreomsorg etc. och som även visar vilka områden –
typ gröna kilar – som ska skyddas mot bebyggelse. Kommunen ska sträva efter en långsiktigt hållbar
planering för att minska behovet av ”snabblösningar” med många tillfälliga etableringar!
Kommunen bör upprätta en utförlig flerårsplan som visar var det finns mark till framtida bostäder i goda
kollektivlägen och till kommunala verksamheter och näringslivssatsningar. Planen bör utformas som en
urban, ekologisk renovering av kommunen som garanterar att det som byggs är långsiktigt hållbart och
ekologiskt försvarbart Detta arbete finansieras inom ram, eftersom detta måste utföras oavsett politisk
majoritet.
Nu – när Tvärspårvägens utbyggnad är säkrad – kan kommunen snabba upp planeringen av det
framtida Helenelund. Kommunen ska även utreda möjligheten att sammanföra Helenelund/Tureberg/Töjnan
med Kista, detta då det planeras för ny bebyggelse i det centrala Helenelund i samband med framdragning av
tvärspårbanan, samt med byggandet i Kilen. Detta skulle även kunna leda till möjligheter att exploatera den
mark som idag används till biltrafik. Överdäckningar kommer att prövas idag på andra håll, t ex i Mörby.

Yrkanden
att

vid planeringen av den s.k. Kilen i Helenelund förbereda en sammanlänkning av Helenelund
och Tureberg med Kista i syfte att få bort den barriäreffekt som finns idag, samt

att

upprätta en utförlig flerårsplan som en del av Översiktsplanen som visar var det finns mark till
framtida bostäder, kommunala verksamheter och näringslivssatsningar. Detta arbete skall
finansieras inom ram för att få fram nya bostäder.

Trafik- och Fastighetsnämnden
Allmänt
Kommunen bör redovisa hur skötseln av våra grön- och parkområden bedrivs. Detta för att säkra en god och
miljövänlig verksamhetsinvestering – som spårbunden trafik och luftburet linbanesystem – mycket noga ska
kunna utredas!
Med utgångspunkt från ovanstående bör kommunen utreda möjligheterna att – som alternativ till linbana –
satsa på ny och innovativ kollektivtrafik. I utredningen bör då alternativet med spårbundna bussar drivna med
ny teknik ingå. Dessutom möjligheten att ersätta föreslagen linbana mellan Häggviks station och Väsjön med
en direktbuss genom Norrvikenledens tunnel. Detta skulle göra en kostsam ombyggnad av Emblavägen
onödig samt minska trafiken på Frestavägen och genom Edsberg.
Kommunen bör satsa på solcellspaneler för kommunens fastigheter. Denna satsning bör under år 2017 utgå
ifrån en investeringskostnad på 5 mkr, vilken lånefinansieras. Externa fastighetsägare, typ Sollentuna
Centrum, bör uppmanas och stimuleras att satsa på solcellspaneler (el) på sina tak. Noteras bör att även s.k.
solfångare (värme) bör utredas för att kunna minska fastigheternas driftkostnader.
Kommunen ska ta fram en åtgärdsplan för hur trafikbullret ska sänkas på kommunenens för- och
grundskolegårdar. Då det gäller trafikverkets vägar i Sollentuna bör kommunen kräva att trafikverket vidtar
åtgärder som effektivt reducerar bullret. Vegetation som äventyrar trafiksäkerheten måste tas bort.
Skötseln av kommunens naturreservat och andra grönområden ska förstärkas och utökas så att dessa
områden blir mera lättillgängliga, säkra och inbjudande.
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Yrkanden
att

satsa på solcellspaneler och solfångare på kommunens fastigheter. 5 mkr som lånefinansieras
anslås till detta projekt, samt

att

förstärka skötseln av Järvafältet och kommunens övriga naturreservat och övriga
naturområden. Till detta anslås 2 mkr utöver majoritetens satsningar, samt

att

ta fram en åtgärdsplan för att sänka bullerstörningarna på kommunens för- och
grundskolegårdar.

Kultur- och Fritidsnämnden
Allmänt
Kommunen ska satsa mer på föreningslivet. Kommunens föreningar kan bli en allt viktigare aktör i vårt sociala
liv genom att engageras än mer i ungdomsverksamhet och integration av nya kommuninnevånare.
Kultur och idrott är viktiga delar av ett attraktivt samhälle. Satsningar på dessa områden ger vinster på många
andra konton i kommunens budget och bidrar till att göra Sollentuna till ett mer attraktivt och spännande
samhälle att leva i.

Förändringar
Kommunen ska utöka sina satsningar på Edsvik – bl.a. genom lekutrustning och eventuellt en plaskdamm –
för att göra det ännu trivsammare för kommunens barnfamiljer att vara i Edsbergsparken. Vi bör även i övrigt
se till att ha många olika aktiviteter i Edsvik för att ytterligare öka attraktionsgraden. Tänkbara nyinvesteringar
bör lånefinansieras. Utöka Satellitens uppdrag till att omfatta större grupper av både ungdom och vuxna.
Satelliten ska vid sidan av att vara en träffpunkt för medborgare även fungera som en naturlig mötesplats för
föreningar och andra aktiviteter.
Äldre ungdomar skall ges möjligheter att tillbringa sin fritid på både Satelliten och andra fritidsgårdar. Dessa
satsningar bör kunna ske inom nämndens ekonomiska ramar.
Kulturskolans nya lokaler innebär möjligheter att öka verksamheterna inom drama, musik etc. och vi föreslår
utökade personalresurser för att möta dessa behov. Medel anslås från kommunens anslag för oförutsedda
behov. Kulturanslaget måste börja förstärkas. Nacka satsar 40 mkr mer än Sollentuna. Därför satsar vi 4 mkr
nästa år för att höja detta anslag.
När Helenelund byggs ut bör kommunen se över tillgången på fritidslokaler och etablera ”Arena Helenelund”
eller liknande. En satsning på nya verksamheter i den s.k. ”Kilen” kan komma att påverka nämnden som i
sådana fall behöver medel för en utredning.
Satsa på fritidsaktiviteter för barn och ungdomar ute i naturen på Järvafältet och andra grönområden. Sänk
lokalhyrorna för de lokaler som kommunens kulturföreningar använder till sina publika arrangemang.
Yrkanden
att

utöka kulturskolans resurser inom musik och drama genom att anslå 1 mkr ur oförutseda
behov, samt

att

utöka kommunens satsningar på kulturaktiviteter med ytterligare 4 mkr ur oförutsedda behov,
samt

att

se över lokalhyrorna så att kommunens kulturföreningar har råd att använda kommunens
lokaler för sina olika kulturarrangemang, exempelvis genom att återinföra nolltaxa i Oxstallet
och öppna Edsbergs Slott för seriösa kulturarrangemang (särskilt inför helger), samt

att

äldre ungdomar skall ges möjligheter att tillbringa sin fritid på både Satelliten och andra
fritidsgårdar. Dessa satsningar bör kunna ske inom nämndens ekonomiska ramar.
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Miljö- och Byggnadsnämnden
Allmänt
Kommunen skall genom en offensiv miljöpolitik göra Sollentuna till en av de mest hållbara kommunerna i
Sverige. Bland annat genom tillsyn inom miljö, hälsoskydd och livsmedel, bygglov, tillsyn inom plan och
byggområdet, mät- och kartteknisk verksamhet samt energirådgivning. Vi måste se till att hålla våra naturområden i gott skick genom miljöriktiga metoder.

Förändringar
Kommunen skall möjliggöra och genom kampanjer stimulera kommunens villaägare till att komplettera sina
fastigheter med ytterligare ett fristående hus för boende, t ex genom Attefallslagen, eller genom en lämplig
tillbyggnad av sin villa. På detta sätt kan många människor, t.ex. nyanlända, få en bostad utan att några nya
bostadsområden anläggs. Sollentuna bör samtidigt effektivisera sin bygglovshantering och inleda samarbete
med andra kommuner i syfte att få kommuner att – vid höga belastningar – täcka upp för varandra. Genom
lagändringar kan det att göras möjligt att undvika bygglovsprövning av balkonger, burspråk och altaner, så att
handläggarna kan koncentrera sig på att serva de fastighetsägare som vill bygga nya bostäder.

Yrkanden
att

kommunen skall genomföra en kampanj för att stimulera villaägare och andra fastighetsägare
att komplettera sina tomter och hus med Attefallshus och tillbyggnader för att på det sättet
bland annat skapa bostäder åt ungdomar och nya sollentunabor.

Barn- och ungdomsnämnden
Allmänt
Sollentuna ska ha Sveriges bästa skolor!

Förändringar
Planering bör påbörjas för ett framtida skolcentrum i Häggvikskolan, med utredningsstart under 2018.
Den nuvarande skolgården byggs in och förses med ett aktivitetstorg. Skolan utökas med ytterligare minst en
skola (gärna privat). En central byggnad för administrativa och gemensamma funktioner som skolkök,
elevrestaurang, bibliotek, elevvård, yrkesvägledare mm placeras i mitten. Nuvarande aula byggs ut med
ordentlig ”backstage”, för att musik- och teaterutbud ska kunna breddas.
Sollentunas skolor ska, när detta är möjligt, förses med tillagningskök. En central rättningsfunktion bör
skapas.
Kommunen bör noga väga in miljöfaktorer när kommande skolor planeras. Bland annat bör man överväga att
ersätta planerna på ny evakueringsskola i Fågelsången med evakueringsytor vid SIS skolan.
Sollentuna bör pröva att leasa ut de skolor man vill överlåta till andra aktörer. Då kan kommunen genom sina
leasingavtal påverka hur lokalerna sköts och rustas upp utan att själv ha driftsansvar. Dessa avtal kan även
vara tidsbundna så att man kan få in andra aktörer eller sälja lokalerna i ett senare skede.

Yrkanden
att

skapa ett skolcentrum i Häggviksskolan med utredningsstart under 2018

att

teckna leasingavtal med andra huvudmän avseende de skolor som man vill avyttra
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Allmänt
Nämnden ska vara en viktig del av arbetet med att göra Sollentuna till Sveriges bästa näringslivskommun.

Förändringar
Ta fram en arbetsplan som redovisar hur kommunen kan hjälpa till med att starta sociala företag.
Rudbeckskolan ska starta fler yrkesförberedande program som leder till arbeten som behövs i det lokala
näringslivet. En PRAO-samordnare skall hjälpa till med att få fram nya arbeten. Satsningen på sommararbeten
ska fortsättas. Rudbeckskolan kan, genom sin nuvarande utbildning och pedagogik, vara en effektiv del
avkommunens integrationsarbete.

Yrkande
att

ta fram en arbetsplan som visar hur kommunen kan hjälpa ungdomar med att starta sociala
och kooperativa företag

Socialnämnden
Allmänt
I vårt lokala samhälle ska socialnämnden arbeta aktivt och tillsammans med kommunens föreningsliv för
att kunna integrera nya sollentunabor och dessas olika aktiviteter.

Förändringar
Socialnämnden ska utveckla det uppsökande arbetet i syfte att finna ungdomar och andra som utsätts för
hedersförtryck (cirka 70 000 flickor i Sverige utsätts årligen för hedersrelaterat förtryck). Eventuellt kan
man, liksom i Uppsala, anlita en ideell organisation för detta arbete.
Socialnämnden ska utveckla den förebyggande sociala verksamheten. De föreningar som tar ansvar för kommunens integration ska stödjas. Socialnämnden ska arbeta för att få med de (främst invandrade kvinnor) som
har behov av detta, för att bryta deras eventuella etniska isolering och utanförskap.
Anvisningar av socialt svaga hushåll till våra utanförskapsområden ska upphöra helt, som ett led i att utveckla
dem så att de blir socialt integrerade med övrig bebyggelse. Erfarenheter från sådant arbete i Manchester och
Toronto kan användas som förebilder.

Yrkanden
att

pröva att anlita/handla upp en ideell förening för arbetet mot hedersförtryck,

att

upphöra med att anvisa socialt svaga hushåll till kommunens utanförskapsområden

12

Vård- och omsorgsnämnden
Allmänt
Verksamheten ska skapa största möjliga trygghet för kommunens äldre och detta på ett sådant sätt att dessa
kan leva ett så självständigt och rikt liv som möjligt utifrån sina förutsättningar. Seniorträffar och
frivilligverksamheter ska behållas och stödjas eftersom dessa bidrar till ökad trivsel och förbättrad hälsa,
vilket även är ekonomiskt positivt.

Förändringar
LSS-verksamheten går med ett stort underskott och måste förstärkas ekonomiskt. Därför tillför Centerpartiet
ytterligare 5 mkr till denna verksamhet, via finansiering från kommunens medel för oförutsedda behov och/
eller genom en minskning av anslagen till kommunens konsultköp, alternativt via effektivare upphandlingar!

Yrkanden
Att

förstärka LSS- verksamheten med 5 mkr

Centerpartiet i Sollentuna
Budgetgruppen

Sollentuna den 18 maj 2017

Lars Kallander

Ingwar Åhman-Eklund

Eric Wiklund
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Jörgen Nenzén

