Vänsterpartiet
behövs i
Vallentuna
– om sanningen
ska fram!

F oto: Mb ongo

Vänsterpartiet Vallentuna
vallentuna.vansterpartiet.se

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och
feministiskt parti på ekologisk grund
• Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, i Vallentuna, i Stockholms län, i Sverige
och internationellt.
• Vi är också en aktiv del av freds- och solidaritetsarbetet och det lokala, regionala och globala
miljöarbetet.  
• Basen i vår ideologi, i vårt feministiska och
socialistiska tankesätt, är övertygelsen om alla
människors lika värde.
• Vi tror på människors kreativa förmåga och
vilja att samverka för ett mänskligt, hållbart,
klokt och rättvist samhälle.
• Vi ska ha ett samhälle som är tillgängligt för
alla och som inte skapar funktionshinder.

• Vi ser alla människor, kvinnor och män,
barn och äldre, infödda och hitflyttade
som självständiga förnuftiga och kritiskt
tänkande individer med kraft och rätt att
påverka sitt eget nu och sin framtid till
sammans med andra.
• Vårt mål är ett demokratiskt samhälle, grundat
på solidaritet, jämställdhet och rättvisa. Ett
samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt
förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart
samhälle där kvinnor och män bygger sin egen
framtid i samverkan och frihet och där barnen
är trygga och får de bästa förutsättningarna för
sin utveckling.

Vänsterpartiet är:
Ett socialistiskt alternativ som (till
skillnad från Alliansen) menar att den som har
mest också ska betala mest. Att sociala skyddsnät
som A-kassa och sjukförsäkringar är det rättvisa
alternativet framför privata lösningar och egna
vårdköer för dem som har råd. Vi är ett alternativ
till de partier som säger sig kämpa för löntagarna
men i själva verket representerar bolagstoppar
och aktieägare.
I vår värld betyder inte ordet skatt bestraffning
eller att ta maten ur munnen på folk. Skatt är ett
sätt att finansiera vår gemensamma välfärd och att
utjämna klyftorna och en förutsättning för ett
rättvist samhälle.
Vi arbetar mot privatisering av välfärden och
anser att våra skattemedel inte ska gå rakt ner i
privata ägares fickor utan användas för att höja
kvaliteten och utveckla verksamheten.   
Ett feministiskt alternativ som på allvar
vill utplåna de osakliga löneskillnader som finns

på arbetsmarknaden. Vi arbetar aktivt för en
jämnare fördelning av föräldraledighet och annan
omsorg om barnen. Vänsterpartiet har inget
separat kvinnoförbund. Jämställdhet eller mäns
våld mot kvinnor är inte ”kvinnofrågor”, eller
ännu värre, ”kvinnoproblem”, utan något vi måste
arbeta med, alla tillsammans.  
Ett ekologiskt alternativ med ett aktivt
miljöarbete för att direkt bromsa den negativa
miljöutvecklingen, men också på längre sikt
insatser för att garantera kommande generationers
möjlighet att leva på en frisk planet. Ett samhälle
där företagens vinstmaximering och en ständigt
ökad konsumtion är främsta målet skapar inte
klimatsmarta medborgare. Vi menar att en hållbar
ekologisk utveckling är intimt förknippad med en
hållbar social utveckling och ett solidariskt och
sammanhållet samhälle.
Vårt kommunalpolitiska program handlar om
vad vi arbetar för, nu och mera långsiktigt.
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BO & LEVA
SOLIDARITET – Ett aktivt kommunalt
bostadsbolag utan vinstkrav!
JÄMSTÄLLDHET – Samhällsplanera för att
minska bilberoendet, förhindra segregation och
för att underlätta vardagslivet!
RÄTTVISA – Bygg fler små och billiga
bostäder och fler hyresrätter!
En framsynt bostadspolitik
En god bostad till en skälig kostnad är en social
och mänsklig rättighet och grundläggande för
välfärden. Trygghet i bostadsområdet är väsentlig
för trivsel och gemenskap. Samtidigt är det
viktigt att bevara öppenhet och tillgänglighet.
Tillgång och närhet till barnsomsorg, skola,
kollektivtrafik och annan service är nödvändig för
att livet ska fungera. För att ge möjlighet till
motion och rekreation är grönområden nära
bostäderna viktiga. Det behövs både parker,
lekplatser, näridrottsplatser och ”vild natur”.
Ekologiskt hållbara, vackra och
trivsamma bostadsområden
Genom en blandning av hustyper, lägenhetsstor
lekar och upplåtelseformer ska alla miljöer främja
jämställdhet och motverka segregation. Material,
energisystem, bygg- och förvaltningsmetoder ska
garantera långsiktig ekologisk hållbarhet med
hänsyn till och varsam vård av kulturarvet. Till
detta hör också tillgång till gratis offentliga
mötesplatser, både utomhus och inomhus, till
exempel trevliga torg, lekplatser och bibliotek.

aktiv markpolitik, d.v.s. att sälja till lågt pris när
det är lämpligt och samarbeta med små byggföretag, som vill pressa byggkostnaderna. Vänsterpartiet arbetar i riksdagen för ett investeringsstöd för
hyresrätter. Kravet är: minst 50 % hyresrätter i all
nyproduktion!
Varierat bostadsbestånd
Vi vill att kommunen medverkar till ett mera
varierat bostadsbestånd och att nya boendeformer
prövas för att tillgodose olika behov. Till exempel
vill vi att studentbostäder och ekobyar byggs och
att kollektiva boendeformer utvecklas. Lägenheter för människor med funktionshinder ska finnas
i alla bostadsområden. All nybyggnation ska vara
tillgänglig för personer med funktionsnedsättning
och vid renovering av bostäder ska tillgänglighet
för personer med funktionsnedsättning beaktas så
långt som möjligt.
Våra äldre medborgare ska få möjlighet att
välja om de vill bo kvar i sin egen bostad genom
anpassningar, eller att få en plats i någon form av
bostäder för äldre. Vi måste kunna ta emot fler
flyktingar och det förutsätter att det finns hyresrätter och kommunalt ägda bostäder. Össebyhus
bör också vara pådrivande för alternativa energikällor och satsa på t.ex. passivhus och solhybrider
och ha solfångare på sina fastigheter. Vänsterpartiet anser att en kommunal bostadsförmedling ska
inrättas igen.

Tillgänglighet för alla
Nya bostäder bör ligga i anslutning till kollektivtrafiken. Vi får inte bygga fast ett beroende av
egen bil utan måste pioritera byggande längs
Roslagsbanan. Vid nybyggnation ska vi sträva
efter tillgänglighet för alla, t.ex. ska flerbostadshus med fler än en våning ha hiss.

Bygg för service
även utanför tätorten
I Vallentuna bor en fjärdedel av invånarna utanför
tätorten. Dessa måste också få goda kommunikationer och del av kommunal och kommersiell
service. Bostadsbyggandet måste planeras så att
det finns underlag för service även i Lindholmen,
Karby och Kårsta. Äldreboenden ska byggas i de
mindre tätorterna.

Fler hyresrätter
Kommunen måste bedriva en mera aktiv bostadspolitik. Kvalitet, nytänkande och större variation i
byggandet är viktigare än en uppdriven utbyggnadstakt. Vårt eget bostadsbolag Össebyhus har
en viktig roll, vid sidan av privata byggbolag, när
det gäller nyproduktion. Össebyhus måste
aktiveras genom nya ägardirektiv. Kommunen
kan stödja byggandet av flerfamiljshus genom en

Bostad är en rättighet
Vänsterpartiet vill driva en social bostadspolitik.
Vi tror på den så kallade ”Bostad först”-modellen
som går ut på, att bara om du har en ordnad
bostad kan du komma till rätta med andra
problem. Att lyckas bygga upp sitt liv med ett
hem som bas förutsätter stöd och hjälp. Detta
kräver att kommunen har lägenheter att erbjuda
och naturligtvis också ett gott samarbete mellan
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socialtjänsten, Össebyhus och hälso- och sjukvården. Missbruk är ett stort socialt handikapp som
ofta skapar utslagning med hemlöshet m.m. För
psykiskt funktionshindrade är det ofta svårt, för
att inte säga omöjligt att hitta en bostad. På
samma sätt som medborgare med andra funktionsnedsättningar och/eller sjukdomar ska ha rätt
till stöd för att klara sig i eget boende menar vi att
även dessa grupper självklart ska ges den
möjligheten.

Att bo och leva innebär mer än att ha en bostad
och arbeta. Det innebär också att ha möjlighet att
påverka det samhälle man lever i och sin närmiljö, att ha möjlighet till samvaro med andra och till
en rik fritid. Vänsterpartiet vill verka för att öka
människors möjlighet till inflytande i samhället.
Vi ser också Vallentunas rika föreningsliv som en
viktig resurs för att ge inflytande och en meningsfull fritid. Här ger satsade kronor mångfalt igen
och föreningsstödet ska därför höjas.

Arbete, företagande
& trygghet
SOLIDARITET – Vid upphandling, kräv
kollektivavtal och ställ samma krav som på
kommunal verksamhet!
JÄMSTÄLLDHET – Lika lön – sluta snacka
– dags att agera!
RÄTTVISA – Meddelarfrihet för alla anställda,
även för anställda i företag, vars verksamhet
finansieras av skattemedel!

Satsa på vår
gemensamma välfärd
Vänsterpartiet vill satsa på den offentliga sektorn
och Vallentuna kommun ska vara den bästa
arbetsgivaren, som tar täten för att utjämna
löneskillnader och arbetsvillkor.
Vård, skola och omsorg är verksamheter där
kvalitet hänger nära samman med att personalen
har tillräcklig tid att utföra sina arbetsuppgifter på
ett bra sätt. Fler anställda behövs i skola, vård och
omsorg. Vänsterpartiet tycker att heltidsanställning ska vara en rättighet inom den offentliga
sektorn, att ingen ska behöva slita ut sig på grund
av att de måste ha fler jobb eller leva i otrygga
timanställningar. Att gå ner i tid ska självklart
vara möjligt för den som vill och kan, men
heltiden måste vara utgångspunkten.
Stoppa
privatiseringarna
Privatiseringarna har redan ställt till problem för
kommunen och lett till ökade kostnader, pengar
som kunde ha använts till höjd kvalitet i
kommunens egen verksamhet.
Undersökningar har visat att verksamheter i

privat regi har lägre personaltäthet och lägre
andel anställda med adekvat utbildning. Många
anställda som fått ny arbetsgivare har fått
betydligt sämre avtal och villkor. Dessutom har
inflytandet på arbetsplatserna generellt minskat
och meddelarskyddet, alltså möjligheten att
ifrågasätta, finns inte för privatanställda. Företagen är också ansvarsbefriade när de upphör, t.ex.
vid en konkurs, och kommunen måste då ta över
verksamheten.
Ta vara på personalens
kunskaper och erfarenheter
Personalen är en stor resurs och kunskapskälla.
Många års utbildning och erfarenhet finns samlad
här, den måste tas tillvara bättre för att utveckla
verksamheten. Inom vård och omsorg utförs ett
svårt och ofta tungt arbete. Vänsterpartiet vill
satsa på dessa kvinnodominerade yrkesgrupper
som fortfarande är lönemässigt missgynnade.
Ställ höga krav på
kommunens entreprenörer
I de fall när kommunala verksamheter läggs ut på
entreprenad vill vi i upphandlingarna ha med krav
på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande
anställningsvillkor, jämställdhetsperspektiv,
tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv,
krav på miljövänliga lösningar och
meddelarfrihet.
Underlätta
för småföretag
Att vi i Vänsterpartiet skulle vara ett
företagarfientligt parti är nonsens. Vallentuna är
beroende av sina företagare och självklart vill vi
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att dessa ska uppleva företagsklimatet som bra. Vi
vill på olika sätt underlätta för de små företagen
bland annat genom att företag med upp till tio
anställda inte ska behöva ta kostnaden för de
anställdas sjuklöner. Nattis, d.v.s. barnomsorg på
kvällar, nätter och helger är en viktig fråga även
arbetsmarknadspolitiskt. Mycket arbete, både
inom turistnäring, restauranger och omsorg/vård
m.m. sker utanför vanlig kontorstid, vilket
innebär problem för många, särskilt för
ensamstående föräldrar.
Turismen som arbetsmarknad går att utveckla
mer utifrån Vallentunas tillgångar i form av natur
och kulturarv. Roslagsleden kan tas tillvara bättre
och utvecklas.

Utbilda för lärande och nya jobb
Lärande är en del av livet. Hela livet. Vi förändras
och så kanske även vår arbetssituation.
Föränderligt är också samhället och
arbetsmarknaden. Därför behövs Komvux, nu
mer än någonsin! Vänsterpartiet arbetar även
nationellt för en förstärkning av Komvux.
Vi tar bestämt avstånd från alla främlingsfientliga yttringar. Vallentuna är en välmående
kommun som skulle kunna ta emot fler flyktingar.
Det handlar dels om solidaritet med utsatta
människor, dels om att mångfald berikar samhället. Vi anser att kommunen snarast ska köpa in
fler lägenheter och hus som kan erbjudas flyktingar och ensamkommande flyktingbarn.

NATUR & MILJÖ
SOLIDARITET – Våra resurser ska räcka till
alla och för framtiden!
JÄMSTÄLLDHET – Satsa mer på allmänna
kommunikationer!
RÄTTVISA – Det ska vara enkelt och lätt att
handla rätt!

och cykelvägarna ska byggas ut i tätorten och
längs de större lokala vägarna och länsvägarna till
ett sammanhängande nät. Vallentuna ska vara
”kommunen där vi cyklar”! Det s.k. sportfältet i
södra Snapptuna kan utvecklas till ett
fritidsområde för hela familjen med en större
lekplats och utomhusgym.

Resa tillsammans
Kommunikationerna inom kommunen måste blir
bättre. Vi vill ha gratis kollektivtrafik inom
kommunen, vilket har prövats framgångsrikt i
flera kommuner. Vi arbetar också för
bussringlinjer, matartrafik till Roslagsbanan och
servicetaxi i glesbygden. Bättre förbindelser
behövs på tvären inom kommunen och med
grannkommunerna. Infartsparkeringarna behöver
också byggas ut. Roslagsbanan bör förlängas till
Arlanda enligt alternativ 3 (det norra alternativet).
Vi anser att pensionärer ska få åka gratis med
allmänna kommunikationer mellan kl 10 och 15
på vardagarna och under helgerna och att barn
och unga ska åka gratis under hela året inom hela
länet.
Kommunen bör ta initiativ till en bilpool
(gemensamt ägda bilar) där även privatpersoner
kan vara delägare. Ett delägarskap i en bilpool
blir billigare och på fler sätt enklare än att äga en
bil och gör så att man inte tar bilen i onödan. Det
är bra både för miljön och den egna hälsan.

Värna naturen
I Vallentuna har vi förmånen att ha stora
naturområden nära tätorterna. Dessa måste vi
bevara och planera bostadsutbyggnaden så att
tillräckligt stora områden sparas och att
människor har nära till naturen. Spara också de
s.k. gröna kilarna. Detta är både en miljö- och
folkhälsofråga.
Vi är därför också emot exploateringen av
Kristinebergsskogen. Vi kräver att den görs till ett
ströv- och friluftsområde enligt tidigare förslag
från V, S och MP! Det var Vänsterpartiet som tog
initiativet till restaureringen av Vallentunasjön.
Det är dags gå vidare med att skapa ett promenadstråk med rastplatser längs sjön! Nu måste också
Angarnsjöängen underhållas och de mindre
sjöarna i kommunen få restaureringsplaner.

Vi cyklar och motionerar
Vi i Vänsterpartiet har i många år krävt att gång-

Viktiga miljöfrågor
Kommunen har långt om länge antagit en
miljöpolicy. Vi kräver att den snarast
konkretiseras så att den får effekt i den
kommunala verksamheten. Avloppsvatten och
dagvatten måste separeras i Vallentuna så att
avloppsvatten inte behöver bräddas i
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Vallentunasjön när det regnar.
Kommunen ska med sin storlek naturligtvis
föregå med gott exempel och vara ett föredöme
vad gäller användande av ekologiska produkter
och hållbara system. Krav- och rättvisemärkning
måste finnas med i upphandlingar och anbudsförfaranden, liksom närproducerat i mån av tillgång.
All mat som lagas i kommunens regi ska i så hög

grad det är möjligt vara närproducerad och
ekologisk.
Vi kräver lättförståeliga sopsorteringssystem
med bl.a. sortering av matavfall. Vi måste också
få fler, mindre och mera lättillgängliga återvinningsstationer och en större återvinningscentral,
som ligger nära allmänna kommunikationer, som
ett komplement till Hagby och Löt.

Barn & unga
SOLIDARITET – Inga fler privata skolor eller
förskolor!
JÄMSTÄLLDHET – Medveten pedagogik
mot förtryckande könsroller!
RÄTTVISA – Barnomsorg till alla som behöver
det, även för helg- och nattarbetande!

Kommunens verksamheter måste åläggas att
använda ett barnperspektiv. Beslutsfattare och
tjänstemän ska självklart agera enligt FN:s
barnkonvention. Barns och ungdomars
synpunkter och idéer ska tas tillvara och de ska
ges reella möjligheter att påverka även större
frågor t.ex. inom miljö- och samhällsplanering.
Barnkonsekvensanalyser och barnbokslut ska
göras. Många goda exempel finns på
Barnombudsmannens hemsida. Vänsterpartiet har
motionerat om att ungdomar ska få större
möjligheter till inflytande men det förslaget
avslogs i kommunfullmäktige. Nu har alliansen
ändå ansett att det var ett bra förslag och infört ett
ungdomsråd!
Mindre grupper, mer personal
i förskola och fritidshem
Mindre barngrupper, framförallt för de yngsta
barnen, bra lokaler och väl fungerande
utomhusmiljöer gynnar både barn och personal.
För många barn är det sociala skyddsnät som
förskolan och skolan kan utgöra en helt
avgörande faktor för framtiden. Ju tidigare
eventuella svårigheter eller missförhållanden kan
fångas upp i barns liv desto lättare är de att
komma till rätta med. Fler ensamkommande
flyktingbarn måste kunna tas emot.
Fritidshemmen måste få utökade personalresurser.

Likvärdig skola –
skattepengar ska inte gå till vinst
Den borgerliga politikens skola verkar mer och
mer segregerande och nationella skillnader
mellan skolors resultat ökar. Vänsterpartiet värnar
den kommunala skolan. Vi är motståndare till att
förskolor och skolor drivs i vinstsyfte, och till den
lagstiftning vi nu har som ger friskolor bättre
ekonomiska villkor än kommunala skolor.
Friskolor dränerar de kommunala skolorna på
deras resurser och hotar en god geografisk
spridning av skolorna.
Satsa på skolan
för bättre resultat
Högre lärartäthet och bättre löner till lärarna är
satsningar som höjer kvaliteten på skolorna.
Alltför få söker sig till lärarutbildningarna idag.
Med bättre löner och arbetsvillkor får vi fler
lämpliga sökande och fler som vill stanna i yrket.
Lärarna måste få tid för att förbereda och
efterarbeta sina lektioner och resurser att anpassa
undervisningen efter olika behov.
Elevhälsovården måste ha goda resurser, stor
kompetens och tydliga uppdrag. Skolorna ska
erbjuda flickorna feministiskt självförsvar.
Meningsfull och
utvecklande fritid
Vi i Vänsterpartiet tycker att fritidsgårdarna i
Vallentuna spelar en mycket viktig roll och att fler
ska inrättas. Kommunen måste se till att de får
tillräckliga resurser för att fortsätta och utveckla
sin verksamhet. Det är ett förebyggande arbete
med många goda effekter. Vi vill också stötta
idrottsrörelsen och andra organisationer som på
olika sätt arbetar för och med barn och unga.
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Hälsa & omsorg
SOLIDARITET – Stoppa privatiseringarna,
skattepengarna ska gå till omsorgen!
JÄMSTÄLLDHET – Högre löner och bättre
arbetsmiljö för anställda inom vård och omsorg!
RÄTTVISA – Störst behov ska gå först!

Vänsterpartiets vill ha en etisk och demokratiskt
styrd vård av hög kvalitet utan vinstintressen. En
vård som i högre grad arbetar förebyggande och
hälsofrämjande.
Tidiga insatser för
att förebygga ohälsa
Det förebyggande hälsoarbetet är av stor
betydelse. Främst för den enskilda
Vallentunabons välbefinnande och liv men även
på sikt för hela sjukvårdens ekonomi. En väl
fungerande friskvård minskar det kommande
behovet av sjukvård. Vård och långsiktigt stöd för
människor att ta sig ur missbruk av narkotika,
alkohol, spel, sex, mat eller vad det än må handla
om, är en viktig del av hälso- och sjukvårdens
uppgifter. Dessa sjukdomstillstånd drabbar i de
allra flesta fall inte bara den som är sjuk utan
även många i dennes närhet.
Vård efter behov
De som har de största behoven av hälso- och
sjukvård ska ges företräde. Rätten till bästa
möjliga hälsa måste gälla alla, oberoende av kön,
samhällsklass, etnisk tillhörighet, sexuell
läggning och funktionsnedsättning. Självklart ska
asylsökande och papperslösa erbjudas vård i
Vallentuna kommun. Det är också viktigt att
hälso- och sjukvården utgår från genus- och
barnperspektiv och att personalen får
kompetensutveckling i detta.
Stöd Kvinnojouren
Kvinnojouren gör ett viktigt, svårt och
nödvändigt arbete och måste få kommunala
bidrag så att de kan planera verksamheten
långsiktigt. Även för utsatta kvinnor måste
kommunen kunna erbjuda hyreslägenheter.
Omsorg i stället för vinst
Att alla människor har samma värde, är grunden i
Vänsterpartiets humanistiska människosyn och
utifrån den vill vi självklart forma även

äldreomsorgen. Alla människor, oavsett ålder, ska
kunna delta aktivt i samhället. Äldres erfarenheter
ska tas tillvara på ett bättre sätt och
åldersdiskriminering måste aktivt motverkas. De
äldre ska ha rätt att bo kvar hemma så länge de
själva vill och ha inflytande över sina stödinsatser.
En rik och stimulerande miljö är viktig för
livskvaliteten. När behovet av omsorg växer ska
det finnas särskilt boende tillgängligt. Särskilda
boenden ska finnas spridda över hela kommunen.
Gör realistiska beräkningar av hur lång tid olika
vårdinsatser tar och lämna tid för det oförutsedda.
Personalen ska ha möjlighet att arbeta i enlighet
med sina kunskaper om hur god omsorg bedrivs
och kunna känna sig stolta över sitt arbete. Den
enskildes behov ska styra. Socialtjänstlagens
honnörsord om flexibilitet måste gälla!
   
Möjlighet att bo kvar i Vallentuna –
även för den med funktionshinder
Vallentuna kommun behöver forma och samordna
stödinsatser och vårdbehov utifrån de behov och
önskemål unga vuxna med funktionsnedsättningar
har. Vi kan inte fortsätta att exportera våra
problem till andra kommuner, exempelvis med
hänvisning till brist på hyresbostäder. Vård och
rehabiliteringskedja måste vara genomtänkt och
välförankrad i nätverk med socialförvaltning,
arbetsförmedling m.m. Denna grupps rättigheter
bör säkras och belysas genom ett eget
patientombud.
Möjlighet att delta i
samhällslivet på lika villkor
Funktionshinder uppstår först vid mötet mellan
individen och resten av samhället. All omsorg för
personer med funktionsnedsättning, såväl boende,
personlig assistans, vård och daglig verksamhet
ska bygga på grundläggande respekt för var och
ens person, behov och vilja. Människor med olika
funktionsnedsättningar måste kunna få stöd och
hjälpmedel för att kunna delta i samhället på lika
villkor. All kommunens verksamhet ska vara
tillgänglig för personer med funktionsned
sättningar, även när det gäller kommunen som
arbetsgivare. Det är alla nämnders och
förvaltningars ansvar att ytterligare utveckla
förändringsarbetet kring dessa frågor utifrån FN:s
konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning (se www.handisam.se).
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Anpassad skolundervisning och fritidsaktiviteter
är en självklar rätt för barn och unga med
funktionsnedsättningar. Lika självklart har vuxna
med funktionsnedsättningar rätt till en anpassad
arbetsplats och anpassat boende om så krävs.
Verklig valfrihet
och kvalitet
Vänsterpartiet vill inte att omsorgen om
människor med funktionsnedsättningar
upphandlas i konkurrens, men är positiva till
valmöjligheter och olika typer av
brukarkooperativ.  
Vallentunabor som på grund av olika funk-

tionsnedsättningar deltar i kommunens olika
former av daglig verksamhet måste erbjudas
verksamhet av hög kvalitet. Dagverksamheterna
är deras arbetsplatser. Vi vill att kommunen rustar
upp och förstärker dagverksamheterna till de
lagstadgade meningsfulla verksamheter deltagarna har rätt till.
Vänsterpartiet vill att Vallentuna kommun
satsar mer på förebyggande och hälsofrämjande
insatser främst för barn och unga. Att tidigt ge
stöd till dem som har svårigheter att klara skolan
eller livet är både positivt för den enskilde och
lönsamt för samhället. Detta fordrar i många fall
samordnade insatser från olika verksamheter.

DEMOKRATI & KULTUR
Lyssna på
medborgarna
Vänsterpartiet vill att fler kanaler mellan politiker
och medborgare ska öppnas. Insynen och
tillgängligheten måste förbättras och kommunen
måste skapa forum och rutiner för att ta tillvara
medborgarnas åsikter. Den representativa
demokratin är grunden men den kan kompletteras
med medborgarinitiativ, öppet hus med politiker i
Kulturhuset, fler brukarråd, öppen kanal på
kommunens hemsida och andra former för
närdemokrati. Biblioteket kan användas mera
aktivt som en plattform för samhällsinformation
och opinionsyttringar.
Öka stödet till kulturen
Kulturen är en del av välfärden, en förutsättning
för demokratin och ett välmående och fungerande
samhälle. Kulturföreningarna gör ett viktigt
arbete och måste få bättre stöd. Kultur är både
folkhälsoarbete och utbildning, den kan motverka
isolering och utanförskap, beröra, uppröra och

hålla dialogen i samhället levande. Därför måste
kultur också få kosta.
Utveckla Kulturhuset
Det nya kulturhuset var ett första steg i
upprustningen av de kommunala kulturinsatserna.
Kommunen behöver också en välutrustad biograf
med teknik för att även kunna utnyttja alla de
digitala utsändningar som erbjuds exempelvis
från världens operascener. Södra Vallentuna
måste få en biblioteksfilial. Mera konst berikar
den offentliga miljön.
Kulturskolan
Avgifterna i Kulturskolan ska halveras nu och
avskaffas på sikt. Kulturskolan spelar en viktig
roll både för att ge barnen stimulerande
fritidsintressen och för att stärka kulturlivet i
kommunen. Alla barn som vill ska ha möjlighet
att delta i detta. Ett mångsidigt och livligt
kulturliv kan vara en avgörande faktor för
människors val av bostadsort.
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DET RÄCKER NU!
Alliansen har monterat ner välfärden i hög
hastighet under de senaste mandatperioderna, och
nu får det vara nog! Det är dags att bli av med
dem som skapar utanförskap!
Vi i Vänsterpartiet Vallentuna, är ett antal
samhällsintresserade personer som av vilja och
intresse ägnar vår lediga tid åt kommunalpolitik.
Vi vill förändra och förbättra tillvaron för
invånarna i Vallentuna, men självklart också i
resten av Sverige.
Vi har en bra politik och vi kan vara med och
ta ansvaret i såväl kommunen som landstinget
och i riket. Vi arbetar för förändring. De senaste
skattesänkningarna gynnar oförtjänt dem som
redan en god ekonomi. Alla kommer inte att tjäna
ekonomiskt på en vänsterpartistisk politik. De

som tjänar allra mest, de som äger de största och
dyraste fastigheterna, de som skatteplanerar och
som för ut sina vinster till skatteparadis, de som
letar kryphål i lagarna för att slippa undan sina
skyldigheter inför sina anställda, de kommer inte
att älska oss. Men det gör ingenting. Vi för inte
deras talan! Vi bedriver inte deras politik!
Vi arbetar för en god miljö, rimliga levnadsvillkor och ett rikt liv för vanliga människor. Våra
självklara ledord är solidaritet, jämlikhet,
jämställdhet och rättvisa. Kom gärna med, hjälp
oss att förändra och förbättra Vallentuna, Sverige
och resten av världen!

2014–05–23

Kontakta oss!
Vänsterpartiet Vallentuna
Kontaktperson: Fredrik Ahlkvist
vallentuna@vansterpartiet.se
Telefon 070–512 94 86
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