MED Sollentunas valmanifest 2018
1. Inledning
Likabehandlingsprincipen ska vara det som genomsyrar den politik som förs i Sollentuna kommun. Alla Kommuninvånare
ska ges lika möjligheter och skyldigheter att ta del av sina rättigheter. I det politiska beslutsfattandet ska
kommuninvånarnas intressen alltid prioriteras. Beslutsprocesserna ska präglas av transparens, dialog och
ansvarstagande. Sollentuna ska vara en föregångskommun där kunskap, kreativitet och livskraft frodas på ett långsiktigt
hållbart sätt. Och där omdöme och konsekvensanalys ska ligga till grund för alla kommunpolitiska beslut.
Öppenhet och tydlighet i dialogen med kommuninvånarna är grundstommen i en gräsrotsorienterad demokrati. Det
politiska klimatet ska ha högt i tak där kommunen regelbundet bjuder in till dialog med medborgare, civilsamhälle och
näringsliv. För detta krävs ett ledarskap som arbetar efter visioner som betonar öppen och respektfull debatt.
MED Sollentunas långsiktigt hållbara politik syftar till att säkerställa att de resurser vi har – såväl ekonomiska som
naturliga ‐ räcker till kommande generationer. Sollentunas läge mellan storstaden och landet är en fantastisk tillgång som
måste vårdas med försiktighet. Sådan politik kräver goda idéer, öppna diskussioner, leveransförmåga och en ansvarsfull
ekonomisk politik. För att åstadkomma detta, måste kommunpolitiken närma sig kommuninvånarna mer än hittills.
Dialogerna måste bli fler och lyhördheten större.

2. Säkerhet & Trygghet
Alla människor ska vara lika inför lagen. Likabehandlingsprincipen utgör ett tydligt och rättvist regelverk som invånarna
gemensamt kan förhålla sig till. Att alla ska ha lika åsikts‐ & yttrandefrihet tar vi oftast för givet, lika skyldigheten att
respektera andra människor. Men om inte lagar och regler upprätthålls på ett effektivt sätt – där brottslingar döms och
straffas enligt lag samt brottsoffren får stöd och upprättelse – så naggas förtroendet för vår gemenskap i kanten. Att
upprätthålla tryggheten i kommunen, såväl i hemmet som på allmänna utrymmen är därför av högsta prioritet.
Behovet av ordningsvakter har ökat i takt med att polisens omorganisation har medfört minskad lokal närvaro och
kriminaliteten har ökat. För att upprätthålla säkerheten och tryggheten, måste kommunen anlita fler ordningsvakter – till
dess att polisen kan uppfylla sina åtaganden. På längre sikt borde kommunpolis införas, så att den permanenta polisiära
närvaron i kommunen säkras. Innan dess borde kommunen skicka räkningen för de extra ordningsvakterna till staten.

3. Miljö och klimat
Dagvattenhanteringen måste prioriteras mer genom begränsning av hårdgjorda ytor. I takt med att Sollentuna alltmer
förtätas så ökar omfattningen av hårdgjorda ytor, på bekostnad av gräsmattor, grönytor och skogsmarker runt våra
bostäder. När dagvatten inte kan naturligt filtreras – genom gräsmattor, ängsmark, m.m. – så rinner allt större mängder
dagvatten istället orenat ut i våra sjöar och vattendrag. Det ofiltrerade vattnet innehåller gifter, kväve och fosfor som
leder till algbildning, döende sjöbottnar och förgiftade fiskar.
Mikroplaster måste fasas ut, eftersom sådana följer med dagvattnet ut i vattendrag, sjöar och hav och slutligen hamnar i
fisken på våra mattallrikar. Kommunen borde gå i bräschen och påbörja utfasningen genast.
Avfallshanteringen ska uppfylla höga hygienkrav. Återvinningsstationernas containrar borde tömmas oftare än nu. Likaså
de papperskorgar som finns uppsatta på allmänna platser i kommunen. Som komplement till detta vill vi att fria
hundbajspåsar ska införas samt fler skräpbehållare för hundbajspåsar ska sättas upp.
Bullerbegränsningar längs E4 borde förbättras. Trafikintensiteten ökar och nuvarande bullerplank räcker inte för att
dämpa ljudet utan bör kompletteras med bullerreducerande åtgärder.

4. Samhällsbyggnad och boende
Närheten till storstaden och till naturen gör Sollentunas läge unikt och attraktivt. Dessa värdefulla tillgångar måste
vårdas genom att se till så att det finns tillgång till goda kommunikationer, avseende både biltransporter och

1

kollektivtrafiken.
Behovet av bostäder för unga är stort och Sollentuna måste kunna erbjuda kommunens ungdomar tillgång till en första
egen bostad utan att behöva flytta härifrån. Därför bör kommunen särskilt uppmuntra byggandet av ungdomsbostäder
och studentbostäder, framför allt i kollektivtrafiknära platser i kommunen.
Väsjöområdet är den sista större kommundelen som kommer att kunna byggas. MED Sollentuna vill att bebyggelsen
begränsas till mellersta och norra Väsjön, medan den planerade bebyggelsen i södra Väsjön, på Edsbergs sportfält, borde
skrotas.
Väsjöområdet ligger lite avsides och bygger på ‐ en i och för sig intressant men ‐ alldeles för dyr linbana och viss busstrafik
som kommunikationslösning. Med avtagande köpintresse för de nybyggda bostadsrätterna i Väsjön faller de rationella
resonemangen för att bebygga Edsbergs sportfält. Mer dyrt boende behövs helt enkelt inte. Lägg ned linbanan och bygg
ut vägkapaciteten istället.
Edsbergs Sportfält ska istället förbättras och byggas ut. Förbättringarna inkluderar bl a en naturgräsplan för amerikansk
fotboll, parkour och klätterväggar, boulebanor och nya kanslibyggnader för Sollentuna FK. Utbyggnationen föreslås bl a
innefatta inomhus boulebanor och ett permanent konstsnöspår för skidåkare runt Sportfältet. Därigenom säkerställs
rekreationsutrymme för både befintliga och kommande kommuninvånare.
I övrigt ska nuvarande kommundelsområden med villor och radhus bevaras i samma karaktär emedan nuvarande
områden med stadsbebyggelse kan utvecklas vidare med flervåningshus.

5. Kommunikation
Fler infartsparkeringar behövs vid pendeltågsstationerna för att öka kollektivtrafikresandet. För att vidare uppmuntra
kollektivtrafiknyttjandet menar MED Sollentuna att infartsparkeringen bör vara kostnadsfri, dvs inkluderad i priset, för
den som har aktivt SL‐kort. Därtill bör sydliga ingångar till pendeltågsstationerna i Häggvik och Helenelund byggas snarast
möjligt.
Bilismen är nödvändig för merparten av Sollentunas kommuninvånare och större prioritering måste därför läggas på att
underlätta för bilarnas framfart och parkeringsmöjligheter. Familjer måste kunna transportera sig till och från
kollektivtrafik, arbete, skola, aktiviteter och köpcentra ‐ där kollektivtrafiken inte löser transportbehoven. Därför måste vi
se till att underlätta för biltrafikens framfart och parkering.
Breddning av Frestavägen – för att hantera trafikflöden till och från Väsjömrådet – är viktigt liksom att bygga en andra
tillfartsväg till Viby, förslagsvis med anslutning till Stäketvägen, ligger högt på vår åtgärdslista.
Utbyggnaden av laddningsstolpar runt om i kommunen ska stimuleras för att uppmuntra övergången från fossildrivna
bilar till eldrivna bilar.

6. Skola och utbildning
Skolan ska se till att barn och ungdomar får bästa möjliga start i livet. Sollentuna kommun ska erbjuda en av Sveriges
bästa skola. Det är viktigt att skolor kan sporra varandra till bättre resultat och högre kvalitet.
Trygg skolmiljö är förutsättningen för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig kunskaper. Det handlar om en väl
fungerande undervisningssituation, bra skollokaler, låg ljudnivå, väl fungerande skolhälsovård, goda skolmåltider och att
mötas med respekt.
Barn med särskilda behov ska erbjudas stöd. Alla barn har vidare rätt till en stimulerande, motivationshöjande
undervisning. Metoder och resultat ska därför följas upp och elever och föräldrar ska få en tydlig återkoppling om hur det
går i skolan.
Mobiler i skolan ska beslutas av respektive skola ledning. Om detta inte fungerar tillfredsställande, måste kommunen
inför generellt mobilförbud i klassrummen.
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Fysisk rörelse minst en timme per dag i skolan, ger eleverna bättre inlärningsmöjligheter. Kommunen borde
rekommendera skolorna att erbjuda tidigare skolstart med fysiska aktiviteter som inkluderar gratis frukost.
Tillgången på förskoleplatser ska fullt ut motsvara behoven i kommunen och andelen förskolelärare per barn ska hållas på
en rimligt hög nivå.

7. Näringsliv och ekonomi
Sollentuna ska ha ett kreativt och frodande företagsklimat. All onödig byråkrati som inverkar negativt på företagsklimatet
ska avvecklas. Snabbare svarsfrekvens för besked om bygglov eller andra fastighetsärenden måste införas.
Vid ombyggnationer av fastigheter eller forcerade flyttar måste kommunen hänvisa drabbade företag nya, likvärdiga
lokaler för sin verksamhet.
Större transparens vid offentliga upphandlingar, både vid utlysning och vid uppföljande utvärderingar ska vara
utgångspunkten för kommunen.

8. Vård, omsorg och välfärd
Snabbt och effektiv beslutsfattande ska prägla kommunens beslutsfattande inom vård och omsorg. Exempelvis beslut
avseende biståndshanläggning ska inte ta mer än 5 arbetsdagar, räknat från anmält behov.
Efterfrågan på trygghetsboenden ska tillgodoses. Det är ett bra alternativ för dem som klarar av det mesta själva men
som ändå känner otrygghet i sin vardag.
Näringsrik och god mat inom vård & omsorg 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 närproducerad är en självklarhet. Kommunen
bör även uppmuntra till aktiviteter för pensionärer, framförallt genom privata aktörer.

9. Kultur och civilsamhället
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 och rekreation. Det är också viktigt att
gynna breddidrotten och hjälpa idrottsföreningarna att behålla ungdomen i aktivt idrottande. MED Sollentunas förslag på
förbättring av Edbergs Sportfält har just denna målsättning.
Mer idrottshallutrymme behövs. Trots att stora satsningar gjorts under den senaste mandatperioden finns det behov av
ytterligare fritids‐ och idrottsanläggningar för att möta föreningarnas önskemål. Fotbollshallen i Norrviken är en lyckad
investering liksom sporthallen i Rotebro men det räcker inte. MED Sollentuna prioriterar främst en fullstor idrottshall i
Viby. Nu under den kommande mandatperioden måste denna förverkligas.

10. Kommunal organisation & politik
Transparens i medborgardialogen ska vara kommunledningens ständiga mantra. Återkoppling ska alltid ske snabbt och
tydligt till invånare som vänder sig till kommunen i något ärende.
Partistöd och mandatstöd till de kommunala politiska partierna bör halveras för att på sikt avvecklas. Skattemedel utgör
en mycket stor del av partiernas intäkter. Ett större beroende av medlemsintäkter – och därmed koppling till antalet
medlemmar – medför att de politiska partierna kommer närmare kommuninvånarna. Minskat parti‐ och mandatstöd
frigör även skattemedel som kan användas till mer prioriterade kommunala ändamål, såsom äldreomsorg, skola och
säkerhet.
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