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Ett Järfälla för alla inte bara för de rikaste 
Vår vision är ett öppet, demokratiskt och mångkulturellt Järfälla. Där respekten för 
människors lika värde och möjligheter utesluter varje form av diskriminering, vare sig det 
handlar om kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning 
eller ålder. 
Vi bekämpar alla former av främlingsfientlighet och rasism i vårt samhälle. 
Vänsterpartiet utesluter allt samarbete med främlingsfientliga krafter och partier. 
 

Ett jämlikt Järfälla 
Vi vill skapa ett jämlikt Järfälla där vi håller ihop. En viktig förutsättning är allas rätt till ett 
arbete och att kommunen erbjuder en generell och solidariskt finansierad välfärd. Ett Järfälla 
där vi utvecklar vår kommun med framtidstro och en god välfärd – utan vinstintressen. Ett 
Järfälla där stadsmiljö och service är utformade för alla. I Järfälla ska olika 
funktionsvariationer inte utgöra ett hinder i vardagen.    
 

Rätt till jobb – Rätt på jobbet 
Vänsterpartiet vill utforma den ekonomiska politiken så att arbete åt alla har högsta 
prioritet. Vi har en politik för full sysselsättning, stärkt arbetsrätt och försvar av 
kollektivavtalen. Vid kommunal upphandling av tjänster ska krav på kollektivavtal vara en 
självklarhet. 
Vi accepterar inte dagens nivåer på arbetslösheten. 
Det krävs det en offensiv politik för fler i arbete. Den offentliga sektorn kan vara motorn för 
full sysselsättning och därmed för en god ekonomi. 
Fler jobb inom offentlig sektor är en hållbar investering som lönar sig. Det leder till högre 
skatteintäkter och ett friskare och bättre samhälle. Dessutom är offentliga investeringar och 
generell välfärd en viktig förutsättning för all varu- och tjänsteproduktion i samhället. 
Vi vill att en systematisk genomgång av alla verksamheter inom kommunen görs med syfte 
att där så krävs öka personaltätheten för att uppnå ökad kvalitet i verksamheten.  
 

Påbörja arbetstidsförkortning 
På sikt vill vi ha en generell arbetstidsförkortning, 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön, 
för alla. Som ett första steg vill vi påbörja arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen. 
Vänsterpartiet anser att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet.  
 

Ungdomsgaranti för utbildning och jobb 
Ingen ungdom i Järfälla ska gå utan att vara sysselsatt i arbete, praktik eller studier. 
Vänsterpartiet vill att alla skolungdomar i Järfälla som så önskar, ska erbjudas ett 
sommarjobb i kommunen. För att uppnå detta krävs ett bra samarbete med det kommunala 
näringslivet och arbetsförmedlingen.  

 

Jämställdhet hela tiden 
Vänsterpartiet anser att jämställdhetsperspektivet måste finns överallt och på alla nivåer i 
kommunen. Vi måste tänka jämställdhet hela tiden.  
Vänsterpartiet är ett feministiskt parti vilket betyder att vi vill bryta strukturer som skapar 
ett  ojämlikt samhälle där män överordnas och kvinnor underordnas. Vi vill ha ett samhälle 
fritt från förtryck. Ett samhälle där frågan om kön inte spelar någon roll för hur en människa 
bemöts och vilka möjligheter han eller hon har. Vänsterpartiet kräver att alla verksamheter 
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inför jämställdhetsmål i sina verksamhetsplaner samt följer upp dessa i sina 
verksamhetsberättelser. Vi kräver även en jämställdhetsrevision som tas i samband 
bokslutet samt kontinuerlig kompetensutveckling i genusfrågor för chefer och anställda i 
kommunen.  
Vi vill att stödet till Järfällas kvinnojourer ska ökas och för att skapa långsiktiga 
planeringsförutsättningar vill vi att det ekonomiskt stödet ska ges för flera år. 
 

Rätten till bostad – en mänsklig rättighet 
Vänsterpartiet anser att alla människor ska ges likvärdiga möjligheter att leva i goda 
bostäder i bra miljöer till rimliga kostnader. I ett växande Järfälla behövs det de kommande 
åren  byggas ca. 1000 bostäder per år. Majoriteten av det som byggs bör vara hyresrätter för 
att återskapa en bättre blandning av upplåtelseformer. Närhet till kollektivtrafik och 
cykelvägnät ska vara en förutsättning för alla nya bostadsområden. Vi eftersträvar levande 
och blandade miljöer där varje stads- eller kommundel erbjuder det mesta vi behöver i våra 
liv. Grönområden är viktiga i boendemiljön. Det skapar nödvändiga rekreationsytor och 
bidrar till den viktiga biologiska mångfalden. Därför måste grönområdena värnas vid 
nybyggnation. Istället för att bygga igen grönområden vill Vänsterpartiet främst bygga på 
redan hårdgjord mark. En detaljerad plan ska upprättas där eventuellt byggande på 
grönområden specificeras och övriga gröna områden skyddas genom reservat. Vi vill bygga 
på ytor som andra verksamheter lämnar eller som nu används för bilar.    
 
Segregation och skiktningar i boendet ska motverkas och ersättas av integration, inflytande 
och valfrihet. Detta kräver att bostäder av olika upplåtelseformer och storlek, alltifrån 
hyresrätter, bostadsrätter, kooperativa hyresrätter och kollektivboende bör rymmas i 
Järfälla. Ungdomars utsatta situation på bostadsmarknaden och möjlighet till eget boende 
måste tillgodoses.  
För att få ned byggkostnaderna och därmed hyrorna måste alla vägar prövas. Exempelvis bör 
mark för bostadsbyggande upplåtas med tomträtt. De statliga stöden för byggande av 
hyresrätter med rimliga hyror ska användas. Krav vid markanvisningar ska ställas på rimliga 
hyresnivåer och klimatsmarta bostäder. 
Vi vill fortsätta att utveckla Barkarbystaden. Den ska bli ett varierat och attraktivt 
bostadsområde med blandade upplåtelseformer.  
 
Det kommunala bostadsbolaget, Järfällahus AB (JHAB), är vårt redskap för att kunna utveckla 
en bostadspolitik med hyresrätt. Vi vill ha ett starkt bolag som har förmåga att bygga och 
förvalta bostäder utifrån kommuninvånarnas krav. Därför skall kommunens ägardirektiv till 
JHAB förändras så att en offensiv bostadspolitik möjliggörs. JHAB:s hyresrätter ska inte 
ombildas till bostadsrätter. 
 
En hållbar miljö  
Vänsterpartiet anser att det är vårt ansvar att ta tag i miljöproblemen idag. Vi måste möta 
dagens människors behov utan att begränsa framtida generationers behov. Politiska 
instanser spelar då en central roll för att ta itu med många av de strukturella miljöfrågorna. 
Politiken kan inte bara vara inriktad på att skapa en kortsiktig materiell tillväxt, vi måsta 
kunna fatta långsiktiga beslut om miljö- och fördelningspolitik som för oss mot ett mer 
uthålligt samhälle.   
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Kommunen skall visa vägen och ha höga miljöambitioner i all verksamhet och i planeringen 
av det framtida Järfälla. 
  

Minska koldioxidutsläppen 
En viktig uppgift i Järfälla kommun är att få ned koldioxidutsläppen. Det kan ske genom att 
andelen förnybar energi som produceras i kommunen ökas. Ekonomiska incitament för att 
stimulera bl. a bergvärme och solenergi behöver skapas. Bygglovsprocessen för installation 
av solceller behöver förenklas. Som goda exempel bör kommunen och allmännyttan 
uteslutande använda förnybar energi innan år 2020. Krav ska ställas på att solceller 
installeras på kommunens egna byggnader och anläggningar. 
Kommunen måste verka för att plast sorteras ut från förbränningssopor som används som 
bränsle i fjärrvärmenätet. 
Alla nya bostäder ska vara klimatsmarta. Äldre bostäder bör energieffektiviseras. En lika 
viktig väg är att minska biltrafiken och satsa på snabbare utbyggnad av cykelvägnätet, se 
över gångbanor och göra det mer attraktivt att välja kollektivtrafiken.  
För att minska och effektivisera godstransporter bör en kommunal samlastningscentral, där 
godset packas om och körs ut till kunder i fullastade miljöfordon, utredas. 
Takten för utbyggnad av laddstolpar för elbilar måste öka för att kunna möta det ökande 
antalet laddhybrider och elbilar. 
Vi vill utreda om kommunen har investeringar, exempelvis via pensionsfonder, i 
fossilindustrin, men även vapenindustrin. Den typen av investeringar vill vi att kommunen 
gör sig av med och i stället investerar i det som bidrar till omställningen till ett hållbart 
samhälle. 
 

Bygg ut kollektivtrafiken 
Landstinget är ansvarig för kollektivtrafiken. Kommunen kan genom att trycka på verka för 
en bättre kollektivtrafik. Senast 2030 vill vi se en helt avgiftsfri kollektivtrafik, så kallad 
nolltaxa.  
 
Samordningen pendeltåg – buss måste bli bättre. Dessutom kan kommunen underlätta 
genom att bygga ut cykelbanor och göra bättre cykelparkeringar i anslutning till 
pendeltågsstationer och större busscentraler.  
  

Eko och reko mat 
Kommunen ska öka inköpen av ekologiska och närproducerade livsmedel till sina 
verksamheter. Minst 65 % av maten ska vara ekologisk (KRAV-märkt) i kommunens skolor, 
förskolor, äldreomsorg och övriga verksamheter senast år 2020.   
Globalt står matproduktionen för ungefär en tredjedel av de mänskliga växthusgasutsläppen. 
Kommunen kan göra mer på livsmedelsområdet genom att alltid erbjuda bra vegetariska 
alternativ på Järfällas förskolor och skolor samt inom vård och omsorg. Växtbaserad mat 
som standard i framför allt skola och förskola skulle vara ett effektivt sätt att åstadkomma 
samhällsförändring. Till 2030 vill vi halvera köttkonsumtionen i Järfällas förskolor och skolor, 
med sikte på ytterligare en halvering till 2040. Arbetet med att minska matsvinn och ta hand 
om matavfall måste fortsätta. 
Kökspersonalen måste erbjudas kompetenshöjande utbildning för att känna sig trygga och 
nöjda med en förändrad matsedel  
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Sortera mer 
Fler hushåll ska ges möjlighet att källsortera matavfall. Det ska uppmuntras genom lägre 
avgifter på sorterat avfall och krav på att succesivt införa kompostering av matavfall. 
För att underlätta sopsortering för kommuninvånarna bör möjligheten till hushållsnära 
sopsortering, där sortering görs i anslutning till bostaden, utredas. 
 

Bevara Järfällas grönområden  
Ingen ny bebyggelse ska ske i kommunens naturreservat. Vi vill utreda ytterligare 
naturreservatbildningar inom områdena Ängsjö, Häradsallmänningen, Stäketskogen och 
Hästa klack. Tillgängligheten till våra friluftsområden och naturreservat ska ökas med hjälp 
av kollektivtrafik.  

 

Förskola och skola för alla 
Vänsterpartiet anser att förskola är en rättighet för alla barn. Vi vill upprätta en plan för att 
minska barngruppernas storlek så att de är i enlighet med skolverkets rekommendationer. 
Arbetslöshet, deltidsarbete eller föräldraledighet ska inte begränsa barnens rätt till förskola. 
Modersmålets ställning i förskolan behöver stärkas för att underlätta en framtida inlärning 
och utveckla invandrarbarnens kulturella identiteter.  

Varje barn och ungdom ska med åldern, i ökande utsträckning, kunna delta i utformandet av 
sin skolgång. På så vis förbättras också utbildningens kvalitet. Barn och elever med 
funktionsvariationer ska ges det stöd som krävs för ett liv på lika villkor. 

Uppvärdera arbetet med barn och ungdomar 
Vi vill öka resurserna till barnomsorgen och skolan. Läraryrket måste uppvärderas. 
Genuspedagogik i förskola, skola och fritidsverksamheten är viktigt för att inte befästa 
könsstereotyper.  
Vi vill se fler manliga anställda i förskolan och i skolans lägre årskurser för att barnen skall få 
både manliga och kvinnliga positiva förebilder i sin vardag utanför hemmet.  
 

En skola utan vinstintresse 
Vänsterpartiet är motståndare till utvecklingen av privata skolor då dessa med hjälp av 
skolpengsystemet drar resurser från de kommunala skolorna och ökar segregeringen. Vi vill 
ersätta skolpengen med ett resursfördelningssystem som gör att varje skattekrona används 
för barnens utbildning och inte till utdelning i privata utbildningsföretag.  

Vänsterpartiet är helt emot religiösa friskolor. Vi vill motverka segregationen inom skolan 
vilket görs bäst genom att erbjuda ett flexibelt och kommunalt alternativ med hög kvalitet 
där alla kan mötas oavsett religion, ideologi, erfarenheter, socioekonomisk eller utländsk 
bakgrund.  

Behåll och utveckla Jakobsbergs sjukhus! 
Att få vård och omsorg i sin närmiljö är viktigt, särskilt för barn, funktionsnedsatta och äldre. 
Landstinget är huvudman för vården men avsäger sig ansvaret genom att privatisera och 
sälja ut sjukhus i vår region. 
Jakobsbergs sjukhus ska inte bjudas ut till försäljning. Istället ska dagens verksamheter 
utvecklas och en satsning på åldrandets sjukdomar bli en naturlig framtida inriktning. Det 
planerade sjukhuset i Veddesta ska var landstingsdrivet och ingå i en vårdkedja som utgår 
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ifrån människors behov och inte privata vårdintressen. Exempelvis behövs en närakut i vår 
del av regionen.  

Vi vill utveckla ett sammanhållet landstingsdrivet Järfälla sjukhus beläget i två hus som 
utvecklar hälso- och sjukvården.  

En värdig omsorg 
Kommuninnevånare med olika funktionsvariationer  måste få sina behov av daglig 
sysselsättning bättre tillgodosedda för att inte försämra situationen för den enskilda. Här är 
en meningsfull sysselsättning i kombination med gemenskap oerhört viktigt för att bryta 
ensamhet och även för stöd att utöva intressen. 
 
Vi behöver därför personal med bred kompetens om olika funktionsvariationer inom 
omsorgen social, medicinsk och psykiatrisk. Dessutom vill vi öka tillgängligheten för 
individuella bedömningar och stöd enligt SOL och LSS. 
  

Ett bra åldrande i Järfälla 
Vi blir fler som lever allt längre. De flesta av oss är också friska och klarar sig själva även när 
vi blir gamla. Men i takt med att vi blir äldre så ökar ändå behovet av omsorg och sjukvård. 
Systemet med att de äldre erbjuds ”fixar” hjälp i hemmet bör utökas. En översyn av 
biståndsbedömningen behövs för att garantera alla äldre att deras behov av omsorg helt ut 
skall tillgodoses. 
 

Aktiviteter, kultur, naturupplevelser måste få större betydelse inom äldreomsorgen. 
Människor som varit aktiva och engagerade ska inte behöva få en torftig och innehållslös 
ålderdom. Ett brett och aktivt utbud av kultur– och fritidsaktiviteter ska erbjudas.  
 
Äldreboenden ska finnas utifrån de olika behov som uppstår i livet. Att bli äldre ska ej 
innebära att bli hänvisad till ”speciella” boenden. Vi vill därför att det byggs bostäder för alla, 
ung som gammal, så kallat flergenerationsboende. 
 
Vi vill att det i Järfälla inrättas en äldreombudsman. Den skall vara ett stöd för de äldre, 
sprida kunskap, ge råd och stöd. 
 

Trygghet i äldrevården 
Vänsterpartiet säger nej till konkurrensutsättning och privatisering av äldreomsorgen! Våra 
äldre ska inte behöva känna oro för att det är pengarna som avgör vilken vård som ges. Det 
är viktigt med kontinuitet och trygghet i äldreomsorgen vilket aldrig kan garanteras med 
ständiga upphandlingar och byten av vårdgivare. 
 
Vänsterpartiet anser att kundvalsmodellen fått för stor roll i Järfällas äldreomsorg. Istället 
bör hemtjänst organiseras utifrån kvarters- och bostadsområdesprincipen. I Järfälla skall 
olika behov av hemtjänst garanteras. Önskemål om omsorg på eget hemspråk skall 
tillgodoses. Närhet och kontinuitet prioriteras, där samma personer möter den gamle med 
de tjänster denne behöver. 
 

Personalen viktigaste resursen 
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Lönen inom omsorgsyrkena behöver höjas. Arbetsvillkoren ska vara sådana att personalen 
känner sig uppskattad, kan utvecklas, har inflytande och känner delaktighet. Vi vill införa sex 
timmars arbetsdag med bibehållen lön inom äldreomsorgen. 
 

Ett tryggt Järfälla 
En bra skola för alla, trygga jobb och aktivt skapande kultur-, idrott och föreningsliv är en 
viktig grund för trygghet. Polisen ska vara synlig i våra kommundelar. Vi vill att Järfälla 
ansluter sig till Huskurage. Det är en policy som uppmanar oss grannar att visa omtanke och 
omsorg om vi känner oro för att någon far illa.  
 
Gång- och cykelvägar ska var upplysta. Utbildning i feministisk självförsvar ska erbjudas tjejer 
på gymnasiet.  
 
Vi vill inte ha ett övervakningssamhälle med kameror i varje kvarter. Däremot kan moderna 
övervakningskameror vara brottsförebyggande om de används vid offentliga platser där risk 
för kriminell verksamhet föreligger. Men det ska alltid ske i samarbete med polis.  
 
Nattvandringar som sker i form av föräldragrupper och liknande är viktiga 
trygghetsskapande verksamheter som ska uppmuntras och ges kommunalt stöd 
 

Kultur och fritid för alla generationer 
Vänsterpartiet ser kulturen som en befriande kraft som ger människor möjlighet att uttrycka 
tankar och känslor och i förlängningen också att använda sin grundlagsfästa yttrandefrihet.  

Vi vill föra en kulturpolitik som leder till att fler människor deltar i fler former av kultur. Allra 
främst vill vi satsa på barn och ungdomar - de åldersgrupper där samhället dessutom via 
skola och förskola verkligen når alla med sina satsningar. Skolan bör ta in kulturen i sitt 
ordinarie arbete, i alla olika ämnen på schemat. Lärare ska kunna ta hjälp av musik- och 
kulturskolor, utbildade skolbibliotekarier, kulturpedagoger och kulturkonsulenter. 

Bygg ett kulturhus i centrala Jakobsberg 
Samlingslokaler är en förutsättning för ett aktivt kulturliv och är av stor vikt för att 
demokratin ska fungera. 
Vi vill att ett kulturhus byggs i centrala Jakobsberg. Där ska bibliotek, lokaler för olika möten 
och kulturaktiviteter, såsom replokaler och scener för framträdanden och filmvisningar 
finnas.  Plats för kafé och restaurang skapas. 
Genom att samla kommunkontoret i kulturhuset kan mer ändamålsenliga lokaler skapas och 
effektivitetsvinster uppnås och på så sätt finansiera ett nytt kulturhus. 
 

Ett rikt föreningsliv 
Kommunen måste aktivt stödja Järfällas rika föreningsliv. Det kan ske dels genom att ge 
rimliga ekonomiska förutsättningar och genom att förbättra dialogen med föreningslivet. 
Idrottsrörelsen bedriver ett viktigt arbete bland barn och ungdomar. Det är viktigt att flickor 
och pojkar ges lika förutsättningar att bedriva idrott. Kommunen kan, genom att utforma 
bidragsystemen, se till att jämlika villkor råder. I planeringen av Barkarbystaden vill vi att ett 
idrottsområde skapas. 

Bibliotek för alla 
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Vi vill värna och utveckla folkbiblioteken. I kommundelarna skall det finnas väl utvecklade 
biblioteksfilialer. Det är också viktigt att uppmuntra fler arbetsplatsbibliotek, en chans att nå 
ut till dem som sällan besöker bibliotek. Skolbibliotek med hög kvalitet ska finnas på alla 
skolor i kommunen. 
 

Ett öppet Järfälla 
Det öppna Järfälla välkomnar människor som tvingats fly sina hemländer undan krig och 
förtryck. De skall tas emot med respekt och erbjudas möjligheter att etablera sig i det 
svenska samhället. Kommunens flyktingmottagande skall ges goda resurser för sin uppgift. 
Asylsökande ska ges möjlighet till svenskundervisning och samhällsorientering. Bostäder 
måste finnas och SFI-undervisningen skall hålla en hög nivå. Att komma ut i arbetslivet är 
den bästa vägen för att snabbt etablera sig i samhället.  
 

Ekonomin i Järfälla. 
Järfälla ska ha en god och stabil ekonomi i balans. 
Det viktigaste för att stärka Järfällas ekonomi är att fler kommer i arbete. Då ökar 
skatteintäkterna vilket ger möjlighet för de offentliga verksamheterna att öka sin andel av 
den totala ekonomin. Vänsterpartiet prioriterar att utveckla den gemensamma sektorn.  
Om de ekonomiska resurserna i kommunens kassa inte räcker för att tillgodose en bra och 
rättvis vård, omsorg, utbildning, kultur och fritid är vi inte främmande för att höja skatten. Vi 
väljer hög tillgänglighet och kvalitet på kommunens tjänster före skattesänkningar. 
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Hemsida: jarfalla.vansterpartiet.se 

Mejl: jarfalla@vansterpartiet.se 

Facebook: jarfallavansterparti 

Bli medlem: jarfalla.vansterpartiet.se/bli-medlem 

 
För mer information om Vänsterpartiets politik för Järfälla, besök oss i 
valstugan i Jakobsbergs centrum. 
 

   

  

 

 

 

Vänsterpartiet Järfälla 
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