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Miljöpartiet i Järfälla vill
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Storsatsa på klimatet

Värna natur och giftfri vardag

Stärka vård och psykisk hälsa

Utveckla förskolan , grund- och 
gymnasieskolan

Stå upp för jämlikhet och öppenhet

”Miljöpartiet de gröna i Järfälla 
står för ett hållbart, öppet och 
mänskligt samhälle. Med 
Miljöpartiet i styret har 
Järfälla klättrat i rankingen av 
miljöbästa kommuner. Men vi 
nöjer oss inte där  –  nu vill vi 
ta nästa steg!  Vi vill också 
satsa på social hållbarhet: 
psykisk hälsa, skolan, 
jämlikhet och integration. Vi 
står för klimatledarskap och 
livskvalitet.”

/Amanda Palmstierna,
Miljöpartiet i Järfällas förstanamn 
på kommunlistan och kandidat 
till riksdagen. 



Klimatförändringarna är vår tids 
stora ödesfråga, såväl för kom-
munen som för hela planeten. 
Järfälla har som första kommun i 
Sverige tagit fram en koldioxid-
budget utifrån det globala klima-
tavtal som skrevs under i Paris 
år 2015.

Vi vill att kommunen antar 
koldioxidbudgeten och agerar 
som ett gott föredöme i klimat-
frågorna. Vi vill också göra det 
enklare och smidigare för de 
som bor och verkar i Järfälla att 
göra hållbara val i sin vardag. 

Bygga klimatsmarta, miljövänliga, hus gärna med 
trästomme och nära kollektivtrafik

Bygga ut Järfällas gång- och cykelbanor och se till att 
det är möjligt att gå och cykla året runt

Verka för fler laddstolpar, bilpooler och lånecyklar
samt driva på för bättre busstrafik

Driva på utbyggnaden av solceller på kommunens
tak och i hela kommunen

Minimera användningen av plast som är baserad på 
fossila produkter

Öka trafiksäkerheten i hela kommunen och öka 
framkomligheten för fotgängare och cyklister vid 
byggavstängningar

Nästa mandatperiod vill vi

Storsatsa 
på klimatet1



Naturen är viktig för hälsa och 
välbefinnande. Att vistas i naturen 
gör att stressnivåerna sjunker i 
kroppen. Vi vill fortsätta att 
skydda värdefull natur så att nuva-
rande och framtida Järfällabor ska 
kunna njuta av den. Vi vill också 
satsa på skolskogar och parker.

Kemikalier finns i allt fler produk-
ter i vår vardag. Skadliga ämnen 
påverkar miljö och människor, 
särskilt barn. Vi vill arbeta för en 
giftfri vardag genom att fasa ut 
farliga ämnen med fokus på 
miljöer där barn vistas, samt 
rena våra vattendrag

Skydda områden med höga naturvärden, till 
exempel Ängsjö och Hästa klack

Värna och utveckla en stor stadspark och skapa 
minst en så kallad finpark i varje kommundel

Förbättra tillgängligheten till naturområden och 
stärka naturguidning

Se till att Mälarens vatten hålls rent och rena 
Bällstaån och Igelbäcken

Öronmärka pengar för att uppnå en giftfri 
förskola och skola

Minimera användningen och spridningen av
mikroplaster

Nästa mandatperiod vill vi

 Värna natur
och giftfri vardag2
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Satsa på barn- och elevhälsan och se till att den
finns på varje skola 

Utveckla familjecentralerna och 
ungdomsmottagningarna

Stärka arbetet med äldres psykiska hälsa och verka för 
fler tillgänglighetsanpassade boenden med möjlighet 
till service och samvaro
Erbjuda äldre plats efter behov och bredda utbudet 
av boendeformer
Bevaka lagen om särskilt stöd (LSS) så att assistans ges 
utifrån behov (förslaget är lagt tillsammans med 
Miljöpartiet på nationell nivå)
Ekonomiskt stödja TBE-vaccinering (förslaget är lagt 
tillsammans med Miljöpartiet i Stockholms läns landsting)
Stärka samverkan mellan skola, föräldrar, socialtjänst
och landsting vad gäller elevernas psykiska hälsa och 
skolnärvaro

Nästa mandatperiod vill vi

Hälsa är en förutsättning för ett gott 
liv. I vårt samhälle lider allt fler av 
psykisk ohälsa och en tredjedel av 
alla som söker vård gör det för 
stress, ångest eller liknande. Vi vill 
vända trenden genom att stärka 
tidiga insatser inom ramen för elev- 
hälsan och förbättra situationen för 
de äldre. Samarbetet med lands- 
tinget behöver förbättras så att 
ingen ska riskera att falla mellan 
stolarna.

Vi vill också ekonomiskt stödja 
TBE-vaccinering eftersom stora 
delar av Järfälla kommun tillhör 
riskområden för fästingar med 
TBE-smitta. Vi vill även bevaka 
LSS-lagstiftningen så att assistans 
ges utifrån behov. Alla människor 
ska ha rätt till ett självständigt liv. 

Stärka vård 
och psykisk hälsa3



Öka personaltätheten och minska storleken på 
barngrupperna i förskolan 

Göra en ordentlig satsning på elever i behov av 
särskilt stöd 

Förbättra förskollärarnas och lärarnas arbetsmiljö 
och satsa på kompetensutveckling

Planera för rymliga förskolegårdar och skolgårdar 
med närhet till natur

Satsa på trygga skolvägar vid låg- och 
mellanstadieskolor

Arbeta för en jämställd förskola, grundskola och 
gymnasieskola med nolltolerans mot sexuella 
trakasserier

Nästa mandatperiod vill vi

Alla barn och ungdomar har rätt till 
en god start i livet med trygghet, 
omsorg och en bra utbildning. Vi 
vill öka resurserna till skolan för att 
ge bättre förutsättningar för 
välmående elever och förbättrade 
skolresultat. Storleken på barn-
grupperna i förskolan behöver 
minskas.

Vi vill också stärka stödet till barn 
med särskilda behov, exempelvis 
barn med neuropsykiatriska funk-
tionshinder. Vi vill även att barn och 
unga ska kunna ta sig till skolan på 
ett tryggt sätt och att såväl skolor 
som förskolor ska ha rymliga 
utemiljöer med närhet till natur.

Utveckla förskola, grund-
och gymnasieskola4



Höja HBTQ-kompetensen i kommunens 
samtliga verksamheter

Motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat 
våld och förtryck

Stärka stödet till kvinnojouren och se till att det blir 
en långsiktigt stabil finansiering 

Se till att ensamkommande får bo kvar under hela 
sin asylprocess

Öka tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättning i kommunens lokaler, 
utemiljöer och gångstråk

Kraftigt stärka medborgarinflytande och 
medborgardialog

Stärka kommunens insatser för nyanlända med boende, 
arbete, praktik, samhällsorientering samt utbildning 
i samverkan med näringsliv och civilsamhälle

För oss är det självklart att stå upp 
för öppenhet och tolerans, i 
motsats till ett allt mer stängt och 
kallt samhällsklimat. Vi vill arbeta 
för att bryta mönster av segrega-
tion och nå en hållbar gemenskap. 
Vi vill också ta ett helhetsgrepp 
kring den problematik som 
#metoo-rörelsen visat på.

Det som 2017 började som en 
enskild #metoo-berättelse växte till 
ett globalt vrål som kräver respekt 
och handling. Järfälla ska vara en 
kommun där alla har samma 
möjligheter oavsett kön, könsiden-
titet- eller uttryck, ålder, ursprung, 
religion, sexuell läggning eller funk-
tionsnedsättning. Alla ska kunna 
känna sig trygga, välkomna och 
delaktiga.

Nästa mandatperiod vill vi

Stå upp för jämlikhet
och öppenhet5
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Amanda Palmstierna, miljösamordnare, 41 år

Mikael Jämtsved, kommunalråd, 32 år

Jiang Millington, kommunikatör, 47 år

Patric Andersson, lärare, 55 år

Pamela Coronado Navarra, skådespelerska, 
zumbainstruktör, coach, 45 år

Thommy Tasakis, lärare, 46 år

Agnita Wärn, arbetsinspektör (pensionerad), 70 år

Salih Sabah, leg. arbetsterapeut, 48 år

Sara Stenhammar, civilingenjör, 66 år

Christer Lindblad, fil. kand. statsvetare, 57 år

Aurora Echeverria, lärare (pensionerad), 70 år

Sune Fredenberg, leg. läkare (pensionerad), 71 år

Evy Kornberg, advokat, 61 år

Shamsedin Dawody, tolk och översättare, 57 år

Jonatan Sjö Jerling, utvecklare, 29 år

Katja Gómez Castellanos, stadsplanerare, 42 år

Nasiba Daytabar, modersmålslärare, 36 år

Henning Eriksen, it-chef, 52 år

Rösta på oss i september!

Följ oss på 

@amanda.palmstierna
@mpjarfalla
@miljopartiet_i_jarfalla
www.mp.se/jarfalla


