Vi är stolta över Vallentuna. Vår kommun är en bra plats att
växa upp i, leva i och bli gammal i. Vallentunas läge i närhet av
både Stockholm och naturen betyder mycket för oss.
Men viktigast av allt är människorna. Bland kommuninvånarna
finns det en stark gemenskap, tillit och entreprenörsanda att vilja
utveckla Vallentuna. Det ska vi ta vara på. Vallentuna ska vara
en kommun som står för trygghet, solidaritet och möjligheter.
Vi är inte nöjda med hur kommunen har styrts under många år.
Idag begränsas allt för många Vallentunabors möjligheter i livet.
Alla elever får inte samma chans att klara av skolan. Heltidsarbetande har svårt att få livet att gå ihop. Det begränsade och
felbalanserade byggandet hämmar utvecklingen av service,
affärer och kollektivtrafik. Även tillgången till naturen begränsas.
Allt för många äldre kan inte leva ett aktivt, rikt och värdigt liv.
Det vill vi socialdemokrater ändra på!
Därför behövs en ny politisk ledning av kommunen, gärna i
samarbete mellan flera partier som kan prioritera det som skapar
ökade möjligheter för alla i Vallentuna. Satsningar på skolan,
äldres villkor, näringslivet, pendlingsmöjligheter och miljön
behövs. På så vis kan Vallentuna bli en solidarisk, trygg och
dynamisk, kommun att leva i – för alla.

En bostad är grunden för ett självständigt liv. Kommunen ska bidra till
att unga kan bo kvar i sin hembygd och även underlätta för nyanlända
att få ett första boende. Idag är tillgången till hyreslägenheter i Vallentuna
bland de sämsta i landet. När kommunen växer bör det finnas både
hyreslägenheter, bostadsrätter och villor för att locka till sig arbetskraft och
sätta fart på flyttkedjorna. Genom ett ökat byggande kan kommunal
service, kollektivtrafik och handel utvecklas.

Socialdemokraterna vill skapa möjlighet för fler bostäder,
bättre service och kollektivtrafik i Vallentuna genom:
• att kommunen – i egen regi och genom markanvisning –
ser till att det byggs 1000 hyresrätter, samt många villor och
bostadsrätter med målsättning att en tredjedel av bostadsbeståndet ska vara hyresrätter
• att förtäta bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen
• att bygga tillgängliga boenden för alla skeden i livet
• att underlätta för innovativa, yteffektiva och klimatsmarta
bostadslösningar
• att erbjuda snabbare handläggningstider och mer generösa
bygglov för friggebodar, attefallshus samt om- och tillbyggnader som gränsar till kommunägd mark
• att utveckla Vallentuna centrum genom att skapa ökat
underlag för fler butiker och service

Äldre ska känna trygghet i sin vardag och uppleva ett Vallentuna fullt av
möjligheter. Omvårdnad i livets olika skeden ska präglas av delaktighet och
självbestämmande och alla äldre ska i ökad utsträckning kunna påverka
utformning och omfattning av sin omsorg.
Socialdemokraterna vill skapa möjligheter för äldre genom:
• att kunna känna trygghet i en äldreomsorg och hemtjänst av
hög kvalitet
• att utveckla Träffpunktsverksamheten på fler platser
• att få bo kvar i sin hembygd
• att få garanterade promenader inom hemtjänst, vårdoch omsorgsboenden
• att få måltider inom hemtjänst och äldreomsorg som
självklart ska vara goda men även fylla ett socialt behov
• att få gratis friskvård i samarbete mellan kommunen,
friskvårdsaktörer och pensionärsorganisationer
• att få tillgång till harmonisk och inspirerande miljö. Därför
anläggs exempelvis en ”Sinnenas trädgård” på Väsbygården
• att samlas till en lättsam, årlig forumdag med fokus
på seniorfrågor.

Vallentunas vackra natur ska värnas och göras tillgänglig, och det levande
föreningslivet ska stöttas. Därför vill vi ha en fritidspolitik som skapar
förutsättningar för ett sprudlande liv och många människors delaktighet.
Fritiden ger oss nya perspektiv, inspiration och vägledning.
Socialdemokraterna skapar möjligheter till meningsfull
fritid för alla genom:
• att avgiftsfri simskola införs för barn och unga
• att nolltaxa för ungdomsverksamheter i kommunens
lokaler införs
• att Kvarnbadet moderniseras, utvecklas samt tillgängliggörs
för alla
• att bygga en friidrotts- och fotbollshall
• att fritidsgårdarna utökas och utvecklas samt får förlängda
öppettider på loven
• att vandringsleder förbättras och utökas, samt att "Hälsans
stig" skapas
• att strövområden och promenadstråk längs Vallentunasjön
utvecklas
• att Veda-Storsjönområdet utvecklas till bad- och
rekreationsområde
• att anlägga en konstfrusen isbana i Kårsta
• att föreningsbidragen höjs

Vår samhällsplanering bygger på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Vi strävar efter en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser
mellan könen för ett mer jämställt Vallentuna. En bred satsning inom
miljöområdet ska genomföras och sätta Vallentuna på kartan som verklig
föregångskommun. Kommunen ska ta ansvar för miljön och förvalta den väl
för kommande generationer och öka tillgängligheten till naturen för alla.
Socialdemokraterna vill skapa hållbarhet genom:
• att öka användningen av alternativa energikällor inom
byggnation, uppvärmning och transporter
• att utveckla effektivare bostadsnära avfallshantering och
sortering
• att underlätta hämtning av grovsopor och trädgårdsavfall
• att främja användandet av ekosystemtjänster, exempelvis
bi-hotell
• att storsatsa på Vallentunasjöns vattenkvalitet
• att påbörja och färdigställa våtmarksparken
• att lyfta fram miljöns roll i samhällsplaneringen
• att inrätta en mobil naturskola (exempelvis en buss) som stöd
till skolornas ordinarie fältundervisning

Arbete utgör grunden för välfärden. Det skapar tillväxt och ett hållbart
samhälle. Ett aktivt samarbete mellan kommunen och näringslivet skapar
en positiv utveckling och underlättar tillkomsten av nya arbetstillfällen. Mer
industrimark ger fler arbetstillfällen till kommunen. Vallentuna kommun
ska vara en attraktiv arbetsgivare och heltid ska gälla som norm.
Roslagsbanans framtida utveckling är en förutsättning för att hela
kommunen ska leva.
Socialdemokraterna skapar utvecklingsmöjlighet för företag, anställda och alla som bor i Vallentuna genom:
• att utveckla området vid Lindholmens station till ett centrum,
med fler butiker och samhällsservice
• att erbjuda flera kontorshotell och genom företagarrådgivning
skapa bättre förutsättningar för egenföretagare
• att bygga ut och anlägga fler infartsparkeringar och cykelställ
vid Roslagsbanans stationer
• att årligen utöka sträckan trygga och sammanhängande gång-,
cykel-, och ridvägar
• att initiera arbetet med att bredda Lindholmsvägen och göra
den mer trafiksäker
• att verka för bussfil (kollektivkörfält) på Arningeleden
• att ta initiativ för att stärka besöks- och hästnäring
• att inrätta en bussringlinje som ökar tillgänglighet till service
och handel

Barn har rätt till studiero och en trygg skoldag. Det bidrar till positiv syn
på bildning och höjer kunskapsresultaten. Arbetsmiljön för lärare ska
förbättras och den administrativa bördan måste minska. Alla lärare ska
ges ökade möjligheter till kompetensutveckling.
Så blir kommunen en attraktiv arbetsgivare.
Socialdemokraterna stärker barn och ungas
möjligheter genom:
• att öka andelen förskollärare i förskolan till minst en
förskollärare på varje avdelning
• att lokaler och utemiljö i skolan och förskolan ska upprustas
• att ha mindre barngrupper i förskolan
• att utveckla alla skolorna, även på landsbygden
• att utöka andelen legitimerade lärare
• att öka andelen elever som går ut gymnasiet med fullständiga
betyg - så skapas bättre förutsättningar till arbete och vidare
studier
• att lärarassistenter anställs för att avlasta lärare med arbetsuppgifter som inte ingår i kärnuppdraget
• att stärka elevhälsan och ta krafttag mot psykisk ohälsa
bland unga
• att fler speciallärare anställs
• att elever i behov av särskilt stöd ges tidiga insatser
• att 16-18 åringar erbjuds sommarjobb av kommunen
• att utveckla och utöka vuxenutbildningen

Lust att uppleva konst och kultur är något vi bär med oss genom hela livet.
Kulturupplevelser och personlig kreativ utveckling är en förutsättning för
samhället i stort. Viljan att utvecklas inom olika yrken stärks av eget
skapande och det banar samtidigt väg för nya jobb i de konstnärliga
yrkesfälten.
Socialdemokraterna ger möjlighet till mer kultur genom:
• att halvera kulturskolans avgifter med målet en avgiftsfri
kulturskola
• att utöka kulturskolans kursutbud med spelutveckling
och slöjd
• att stärka det ekonomiska stödet till föreningslivets
kulturverksamhet
• att lyfta fram offentlig utsmyckning vid infrastruktur- och
samhällsbyggnadsprojekt
• att värna kulturhistoriska värden vid nybyggnation
• att införa kulturgaranti för äldre som säkerställer kulturupplevelser även på äldreboenden

