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Alla elever ska nå kunskapsmålen. 
Det ger ungdomar möjlighet att för-
verkliga sina drömmar. En trygg och 
modern undervisningsmiljö med kom-
petenta och engagerade pedagoger är 
en förutsättning för goda skolresultat. 
Elever måste få nya utmaningar, stimu-
lans och stöd tidigt för att kunna utveck-
las maximalt. Barn i behov av särskilt 
stöd ska få den hjälp de behöver.

Vi betraktar lärarna som skolans vik-
tigaste resurs och därför låter vi lärare 
vara lärare och minskar deras adminis-
trativa börda. Skolan ska vara gratis och 
det ska råda nolltolerans mot mobbning 
och kränkande behandling.

SÅ HÄR BYGGER VI FRAMTIDENS  
VALLENTUNA: 

•	 Vi	anställer	fler	lärare,	förskollärare,	
fritidspedagoger och administrativ 

personal. Mindre grupper redan 
i förskolan ger mer vuxentid för 
varje barn.

•	 Vi skapar förutsättningar att höja 
kunskapsresultaten för alla bl.a. 
genom kontinuerlig kompetensut-
veckling av lärare och med hjälp av 
ny teknik.

•	 Vi rustar upp de nergångna skol-
lokalerna och skolgårdarna.  

•	 Vi verkar för att varje skola har till-
gång till speciallärare/-pedagoger 
och elevhälsa.

•	 Vi skapar möjlighet för barn att del-
ta i förskolans verksamhet upp till 
30 timmar/vecka även vid föräldra-
ledighet eller arbetslöshet. 

•	 Vi ordnar barnomsorg på obekväm 
arbetstid utifrån behov.

•	 Vi ser till att elever har tillgång till 
gratis läxhjälp.

BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN

Socialdemokraterna bygger fram-
tidens Vallentuna. Speciellt ungdo-
marnas framtid kräver att vi börjar 
bygga hyresrätter efter 20 års stiltje. 
Det duger inte att Vallentuna är en 
ständig medelmåtta i olika jämförel-
ser. Vallentuna ska vara en ledande 
kommun exempelvis inom utbild-
ning, äldreomsorg och hållbar ut-
veckling. 

Idag har eleverna i Vallentuna för dåli-
ga förutsättningar att nå bra kunskapsre-
sultat. Skollokalerna är nedgångna. Det 
förekommer mobbning. Klasserna är 
för stora och lärarna för få. Det saknas 
behöriga lärare och förskollärare. Lärar-
na får inte möjlighet att utföra sitt arbete 
så bra som de kan och vill. Det här kan vi 
inte acceptera.

Barnen och ungdomarna är vår fram-
tid. De ska få de allra bästa förutsättning-
arna att möta framtidens utmaningar. 
Föräldrarnas utbildningsbakgrund eller 
ekonomi ska inte få bestämma hur deras 
barn ska lyckas med sin utbildning. Alla 
elever ska uppnå skolans kunskapsmål.

Vi är stolta över Vallentuna men för 
att bli en riktig framgångskommun be-
hövs en tydlig förändring. Vi sätter sats-
ningar på barnen och skolan främst!

Vårt mål är att Vallentuna senast år 
2020 ska vara Stockholmsregionens 
 bästa skolkommun.

SÅ HÄR BYGGER VI FRAMTIDENS  
VALLENTUNA.

FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA
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Vallentunas rika föreningsliv drivs till 
största delen av ideella krafter. Kom-
munen måste vara mer engagerad i 
att förbättra föreningslivets villkor. 
Det krävs regelbunden dialog mellan 
kommunen och föreningslivet så att för-
eningarna kan vidareutvecklas och locka 
flera	medlemmar.	Varje	barn	och	ung-
dom som hittar sin fritidssysselsättning 
i föreningslivet är ett lyft för individen. 
Det är samtidigt en investering för kom-
munen.

SÅ HÄR BYGGER VI FRAMTIDENS  
VALLENTUNA: 

•	 Vi ger särskilt stöd till föreningar 
som satsar på bredd i sin ungdoms-
verksamhet.

•	 Vi tar ansvar för att hallar och an-
läggningar håller hög standard.

•	 Vi höjer föreningsstödet och inför 
nolltaxa i kommunens lokaler för 
föreningar.

•	 Vi inför en avgiftsfri simskola för 
alla barn.

•	 Vi bygger ut och utvecklar fritids-
gårdarnas verksamhet och utökar 
öppettider på lov och helger.

•	 Vi rustar upp Kvarnbadet.

UTVECKLA IDROTT OCH FÖRENINGSLIV
Ett ansvarsfullt och hållbart byg-
gande kräver en aktiv bostadspolitik.  
Alla ska ha rätt till bostad i alla skeden 
i	livet.	Boenden	i	kollektivtrafiknära	lä-
gen, främst längs Roslagsbanan, kan 
hjälpa till att spara tätortsnära skogar 
och grönområden samtidigt som vi 
minskar bilberoendet och stärker kollek-
tivtrafiken.	

Hänsyn till befolkningsstruktur, hus-
hållssammansättning och arbetsmark-
nadsbehov måste vägas in för att skapa 
valfrihet med olika boendeformer. 
Ett särskilt ansvar gäller för de grup-
per som har svårast att få bostad idag. 
Kommunen ska kunna erbjuda särskilda 
boendeformer för äldre, personer med 
funktionsnedsättningar samt gruppbo-
stad för personer med långvarig psykisk 
ohälsa.

SÅ HÄR BYGGER VI FRAMTIDENS  
VALLENTUNA: 

•	 Vi	bygger	fler	hyresrätter.	Andelen	
ska vara en tredjedel vid nyproduk-
tion.

•	 Vi använder det kommunala bo-
stadsbolaget Össebyhus AB, teck-
nar markanvisningsavtal och hyr ut 
mark till bostadsbolag som är villiga 
att bygga och långsiktigt förvalta 
hyresrätter i Vallentuna.

•	 Vi erbjuder möjligheten till kompis-
boende i kommunens egna hyreslä-
genheter.

•	 Vi verkar aktivt för en Roslagsbana 
till Arlanda.

•	 Vi ökar årligen sträckan samman-
hängande gång-, cykel- och ridvä-
gar.

HÅLLBART BOENDE FÖR ALLA
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Kulturen är en viktig del av vår iden-
titet. Alla ska kunna ta del av Vallen-
tunas kulturella rikedom, vackra na-
tur och aktiva föreningsliv. Kulturen 
och kulturlandskapet är viktiga även för 
besöksnäringen. 

SÅ HÄR BYGGER VI FRAMTIDENS  
VALLENTUNA: 

•	 Vi gör kulturen till ett naturligt in-
slag i vård- och omsorgsboenden, 
skolor och förskolor.

•	 Vi verkar för att kommunala lokaler 
används	mer	flexibelt.	Det	kan	gälla	
allt från konst till politik.

•	 Vi gör Kulturskolans verksamhet 
tillgänglig	för	fler	barn	och	ungdo-

mar. Kulturskolans avgifter halveras 
med målet en avgiftsfri kulturskola.

•	 Vi gör Vallentunas unika kultur-
bygd med dess intressanta fornläm-
ningar	tillgänglig	för	fler.

•	 Vi öppnar en ny mötesplats, en bib-
lioteksfilial	i	södra	Vallentuna.

•	 Vi stärker stödet till föreningslivets 
kulturverksamhet.

MER KULTUR FÖR FLER
Seniorernas erfarenheter och kun-
skaper ska tas tillvara. De ska ha rejäl 
möjlighet till delaktighet och infly-
tande. Vi ska utgå från varje persons 
behov och därför ska omsorgen vara 
individuellt	anpassad.	Det	ska	finnas	
boendeformer för alla eftersom önskan 
och behovet av social gemenskap och 
trygghet varierar.

SÅ HÄR BYGGER VI FRAMTIDENS  
VALLENTUNA: 

•	 Vi tillsätter en äldreombudsman.
•	 Vi planerar för seniorbostäder och 

trygghetsboenden både som bo-
stadsrätter	och	hyresrätter	på	flera	
orter i kommunen.

•	 Vi skapar förutsättningar för höjd 

kvalitet inom äldreomsorgen bl.a. 
genom  kompetensutveckling för 
personalen.

•	 Vi inför kulturgaranti och dagverk-
samhet för seniorer på äldreboende. 

•	 Vi skapar nya mötesplatser för äldre.
•	 Vi ger möjlighet att välja god och 

näringsriktig mat och att äta tillsam-
mans med andra. 

•	 Vi följer upp och utvärderar konti-
nuerligt	skattefinansierad	verksam-
het såväl kommunal som enskild för 
att vi ska kunna garantera vård och 
omsorg på hög nivå.

•	 Vi stödjer anhörigvården i kommu-
nen. Anhörigvårdare ska få bättre 
stöd, hjälp och avlastning av kom-
munen. 

BÄTTRE LIVSKVALITET FÖR SENIORER
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Våra två viktigaste principer är rättvi-
sa och demokrati. De gemensamma 
tillgångarna ska fördelas utifrån be-
hoven i hela kommunen. Kommunin-
vånarna ska i olika forum kunna påverka 
och vara delaktiga även mellan valen ex-
empelvis med hjälp av modern teknologi 
via kommunens hemsida eller via sociala 
medier. Avståndet mellan väljare och 
valda ska minska. 

Kommunala skattemedel ska använ-
das effektivt och till rätt ändamål. Pro-
fessionellt bemötande och hög kvalitet 
ska prägla kommunens verksamheter.  

SÅ HÄR BYGGER VI FRAMTIDENS  
VALLENTUNA: 

•	 Vi inför dialogmöten och utvecklar 
samverkan och samråd.

•	 Vi inför möjligheten att lägga med-
borgarförslag.

•	 Vi utvecklar kommunens hemsida 
för att öka öppenhet och insyn till 
kommunal verksamhet och hur 
skattepengarna används.

•	 Vi tydliggör och utvecklar ung-
doms-, pensionärs-, näringslivsrå-
dens – och funktionshinderrådets 
roll.

•	 Vi kvalitetsgranskar all kommunal 
verksamhet	 för	 att	 identifiera	 nya	
utvecklingsområden.

•	 Vi inför rätten till heltid för kom-
munens anställda.

•	 Vi ställer krav på villkor i enlighet 
med svenskt kollektivavtal vid all 
skattefinansierad	verksamhet.

DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET FÖRBÄTTRAR
Kommunen ska i samarbete med nä-
ringslivet aktivt skapa en positiv ut-
veckling i Vallentuna. Vallentuna ska 
vara en livlig, sprudlande kommun 
där nya arbetstillfällen och företag 
ständigt växer fram. Här	ska	finnas	en	
varierad lokal arbetsmarknad som bi-
drar till Vallentunas och Storstockholms 
utveckling. I gymnasiet ska entrepre-
nörskapet utvecklas och samverka med 
näringslivet. 

SÅ HÄR BYGGER VI FRAMTIDENS  
VALLENTUNA: 

•	 Vi förbättrar kommunens bemö-
tande och service.

•	 Vi har ett öppet, tydligt och konti-
nuerligt samarbete med det lokala 
näringslivet.

•	 Vi garanterar en bra skola och 
förskola och ser till att det byggs 
hyresrätter så att företagen har 
lättare att rekrytera personal.

•	 Vi använder den offentliga upp-
handlingen så att även de små- och 
medelstora företagen får möjlig-
heten att vara med.

•	 Vi verkar aktivt för en bättre kol-
lektivtrafik	och	infrastruktur	i	kom-
munen.

•	 Vi startar ett nytt kommunalt bolag, 
Destination Vallentuna som har till 
uppgift att marknadsföra och pake-
tera Vallentunas besöksnäring.

•	 Vi tillhandahåller rådgivning till fö-
retagare, inför ett mentorprogram 
mellan nya och mer etablerade 
före tag och uppmuntrar kvinnligt 
företagande.

JOBB OCH FÖRETAGANDE UTVECKLAR
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Vallentuna är en attraktiv kommun 
tack vare sina natur- och kulturvär-
den. Det här vill vi vidareutveckla. 
Vallentuna ska bli en föregångskommun 
när det gäller energianvändning och 
klimat, vilket kräver tydliga mål.

SÅ HÄR BYGGER VI FRAMTIDENS  
VALLENTUNA: 

•	 Vi tar fram en genomarbetad hand-
lingsplan så att Vallentuna kan klara 
infrastruktur, energiförsörjning, 
vattenhantering, avlopp, avfall, 
uppvärmning, naturvård, transpor-
ter etc. på ett hållbart sätt. 

•	 Vi tar initiativ till att Vallentuna blir 
en Fairtrade-kommun.

•	 Vi miljöanpassar kommunens 
bilpark. 

•	 Vi anlägger en Hälsans stig, skapar 
en friluftsgård vid Olhamra nära 
Roslagsleden och  Angarnsjö-
ängen, snitslar en skyltad naturstig 
i Kristineberg och utvecklar Veda-
Storsjöområdet till en bad- och 
rekreationsplats.

•	 Vi skapar en ny kommunal lek-
park/lekmiljö som är tillgänglig 
för alla.

ETT GRÖNT VALLENTUNA
Har du frågor? Vill du veta mer om vår politik, eller bli medlem?  
Välkommen!

Läs mer och bli medlem på webben:  
Socialdemokraterna i Vallentuna
www.socialdemokraterna.se/vallentuna

•	 E-post socialdemokraterna.vallentuna@telia.com
•	 Tel 08-511 715 14
•	 Adress Folkets Hus, Hövdingav. 1, 186 32 Vallentuna      

HÖR AV DIG!

Fo
to

: J
oh

an
 O

kk
er

, S
he

id
a T

ill
es

, I
ng

-M
ar

ie
 E

lfs
trö

m
, P

är
 E

lfs
trö

m
, D

aw
n 

M
ill

s, 
So

ci
al

de
m

ok
ra

te
rn

as
 m

ed
ia

ba
nk

.




