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Vallentuna är en kommun med stor potential, vi har nära till natur såväl som stad. Här finns 
goda möjligheter till en hållbar tillväxt av ett samhälle för alla, där trygghet och klasskillnader 
inte behöver vara något att “lösa”. Framtiden för kommunen kan vara ljus, men vi konstaterar 
att det finns moln på horisonten.  
 
De borgerliga partierna  i kommunen har tagit fram en vision med rubriken “Med mod att gå 
före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer”. Det är fina ord och med vissa 
förbehåll kan Vänsterpartiet i Vallentuna sympatisera med en sådan formulering. Vi har 
sedan flera år arbetat för att kommunen ska anta ”en ny framåtsträvande vision, som leder 
till ett harmoniskt växande och ökat gemensamt ansvarstagande mellan kommunen, 
individer, grupper, organisationer och företag” . Utifrån visionen som har antagits ser vi 1

bekymrat att den inte verkar vara en vision för kommunstyret att arbeta efter utan mer 
tomma ord för att maskera samma gamla vanliga skattesänkarpolitik som förts i kommunen i 
mannaminne.  Det är alltför stor diskrepans mellan visionen och möjligheterna att nå fram till 
den. 
 
Det är fullt förståeligt att vilja hålla skatten på en låg nivå genom att inte dra på sig onödiga 
utgifter, men inte på bekostnad av den utbildning, vård och omsorg som hör till kommunens 
kärnuppgifter. Vi ser idag hur kommunens finanser inte går ihop med glädjebudgetar som 
skapar stora underskott och besparingskrav inom kommunens verksamheter, samtidigt som 
kommunskatten är en av landets lägsta och har legat oförändrad i flera år.  
 
Det brukar sägas att ett samhälle bör bedömas efter hur det behandlar sina svagaste 
medlemmar, ur det perspektivet är Vallentuna inte ett bra samhälle idag. För att komma dit 
där vi borde vara behöver kommunen satsa. Vi behöver ha mod att vara impopulära och inte 
ha skattesatsen som rättesnöre för vad verksamheterna får kosta, utan istället låta 
kommunens verksamheter få de resurser de behöver och sedan sätta skattesatsen utifrån 
det. Inom vissa områden behöver kommunen gå före och visa vägen, inte bara peka, utan 
faktiskt vara villiga att göra. 
 
Kommunen har lagstadgad skyldighet att erbjuda invånarna bra bostäder. Variation i 
byggandet är viktigt och antalet hyresbostäder måste öka kraftigt. Genom en blandning av 
hustyper, lägenhetsstorlek och upplåtelseformer kan kommunen främja jämlikhet och 

1 citat ur våra tidigare program 



jämställdhet och motverka segregation. Det innebär verklig valfrihet! Kommunen kan 
stimulera större variation genom en aktiv markpolitik. Vårt bostadsbolag Össebyhus måste 
ges nya ägardirektiv och finansiella resurser när det gäller nyproduktion så att det blir möjligt 
för ungdomar, nyanlända, äldre och ensamstående att stanna kvar i Vallentuna. Äntligen kan 
vi ses en viss ökning av hyresrätter, som dock är alldeles för dyra. Kommunen måste 
fortsätta att köpa lägenheter så länge det inte finns hyreslägenheter till rimliga priser. En 
blandad befolkning befrämjar den kreativitet som de borgerliga partierna vill skapa! Antalet 
äldre kommer att öka och här behövs idéer om flexibel service och nya boendeformer mellan 
villan/radhuset och vårdboendet. Att studentbostäder ska byggas i centralt läge har vi krävt 
länge. All nyproduktion ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. 
 
Vi är emot vinster i välfärden. Vi är inte emot valfrihet i den offentliga verksamheten, men 
den ska innebära verklig valfrihet. Kommunalt driven verksamhet ska vara basen. Privata 
företag kan komplettera men måste då tillföra nya metoder och högre kvalitet. Däremot vill vi 
stänga dörren för de företag som enbart hungrar efter vinster, stoppar våra skattepengar i 
sina egna fickor och i vissa fall också skadeslösa går i konkurs och låter kommunerna ta de 
ekonomiska konsekvenserna. Skattepengarna ska stanna inom välfärden. Vi kräver att 
kommunen ställer tydligare krav på de aktörer som vill verka inom välfärden, t.ex. genom 
kontroll av att brukarna får en bra omsorg, att personalen får kollektivavtalsliknande villkor 
och att vi använder våra gemensamma resurser till att höja kvaliteten. Kommunen ska vara 
en arbetsgivare med goda omdömen. Alla kommunanställda ska ha rätt till heltid och försök 
med 6 timmars arbetsdag ska genomföras inom kommunala verksamheter. 
 
Förebyggande arbete sparar resurser och förbättrar kvaliteten, det är viktigt att vi värnar om 
arbetssituationen för de som arbetar med de som har hamnat utanför i samhället. Vi behöver 
rekrytera och behålla socialsekreterare, så att vi kan hjälpa fler bidragstagande till att klara 
sig utan försörjningsstöd när så är möjligt. För att förebygga hemmasittande behöver vi i 
kommunen fler mötesplatser för alla åldrar, både utomhus och inomhus. Träffpunkten i 
Vallentuna är en sådan verksamhet som vi vill utöka så att den finns på fler platser i 
kommunen, vi vill starta upp motsvarande verksamhet i Karby/Brottby, Lindholmen och södra 
Vallentuna tätort. Kommunens Arbetsmarknadsavdelning har en verksamhet som bör 
fortsätta, det finns idag inte någon annan verksamhet som täcker det behov vi har i 
kommunen utan snarare kompletterar de varandra. 
 
Ungdomens hus ska i dagsläget byta lokaler, för att främja den verksamhet som bedrivs 
behöver de nya lokalerna i centrum anpassas, på sikt vill vi även att verksamheten finns på 
fler platser i kommunen. Fritidsgårdar behövs i kommunens alla skolor.  
 
Vi föreslår en föreningsgård där ideella organisationer i kommunen kan nyttja lokaler för 
arrangemang, möten mm. Vi vill satsa på ett idrottens hus, där kommunens idrottsföreningar 
har en större och bredare möjlighet att genomföra sin verksamhet. För att främja 
utomhusaktiviteter vill vi även satsa på anläggningarna vid Angarnssjöängen. 
Vi noterar med glädje att vår motion om Snapptunafältet, som avslogs av fullmäktige, nu 
ändå har tagits upp av de borgerliga partierna och lagts in i deras kommunplan. 
 



I samband med senaste valen har Vänsterpartiet undersökt vallokalerna i kommunen ur 
tillgänglighetsperspektiv och konstaterat att de kommunala fastigheterna inte håller måttet ur 
ett tillgänglighetsperspektiv, en kommunövergripande satsning för tillgänglighetsanpassning 
är nödvändig. 
 
Vallentuna bör bli en mönsterkommun när det gäller miljön. En miljöpolicy är antagen men 
behöver fortfarande konkretiseras. Här finns mycket att lära av de kommuner som har 
kommit längre och utvecklat sitt miljöarbete mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Material, 
energisystem, bygg- och förvaltningsmetoder ska garantera ekologisk hållbarhet. Solceller 
bör sättas upp på alla kommunala byggnader där möjligheten finns. Krav ska ställas på att 
upphandlade företag har miljöprogram. Bättre kommunikationer som inte kräver fossilt driven 
personbilstrafik behövs inom kommunen, fler och bättre cykelvägar krävs. Det behövs fler 
återvinningsanläggningar i tätorterna så att biltransporter inte är en nödvändighet för de som 
sopsorterar. 
  
Kultur är oerhört viktig för kunskapsinhämtning och växande och utveckling. Forskningen har 
också fastlagt sambandet mellan kultur och välbefinnande. Kulturupplevelser är efterfrågade 
och betydelsefulla för hur människor trivs i kommunen. En lustfylld skola med sång, musik 
och konst på schemat och en aktiv, kulturskola skapar balans mellan energi och 
återhämtning och främjar kreativitet. För att alla kommuninvånare ska kunna ta del av detta 
ska avgifterna till kulturskolan halveras för att på sikt helt tas bort. Det behövs ett bibliotek i 
södra Vallentuna och stärkt skolbiblioteksverksamhet på kommunens alla skolor.  
  
Att förbättra den lokala demokratin är angeläget. Här måste tas nya initiativ för att skapa 
flera kanaler för kommunens invånare som medborgarinitiativ, öppet hus med politiker i 
Kulturhuset och ”öppen kanal” på kommunens hemsida, för att bara nämna några 
möjligheter. Barnperspektivet måste också få större genomslag med barnkonsekvensanalys 
av besluten och barnbokslut. Våra ungdomar måste ges större inflytande i kommunen.  
  
Med tanke på de stora investeringar som krävs och den höga kvalitet på kommunens service 
som invånarna förväntar sig, anser vi att kommunalskatten behöver höjas progressivt  till 
1,60 kr. Det är en stor höjning från nuvarande läge, även om det fortfarande är en krona 
lägre än den genomsnittliga kommunalskatten i landet. Vi politiker måste ha mod att göra 
detta för att bygga en kommun vi kan vara stolta över. Till 2019 föreslår vi en höjning på 1 kr, 
det ger 84 mkr mer i kommunbudgeten och därmed utrymme för nödvändiga satsningar. De 
besparingar som har aviserats för att lösa Vallentuna kommuns digra ekonomiska nuläge 
kan i stort sett undvikas. En låg skattesats kanske ger kommuninvånarna kortsiktigt mera 
pengar i plånboken, men gör det långsiktigt dyrare att skapa sig ett bra liv med den 
nödvändiga dagliga servicen.  
 
Vallentuna ska vara en kommun för alla, inte bara de rika! 
 
Vallentuna 30/10-2018 
 
 
Johan Fagerhem  



 

Budgetändringar: 
 
 2019 2020 2021 

Investeringar    

Solceller, fastigheter 5 5 5 

Tillgänglighetssatsning, fastigheter 2 2 2 

Cykelvägar 10 10 10 

Lekplats i Karby 1   

Återvinningscentraler utan bilkrav 1 1 2 

Träffpunkt Karby/Brottby 2   

Träffpunkt Lindholmen 2   

Träffpunkt Södra Vallentuna  2  

Naturskola 1 1 1 

Angarnssjöängen 2   

Föreningsgård 1 2  

Fritidsgårdar varje F-9-skola 1 1 1 

Ungdomens Hus 5 3 2 

Idrottens hus 1 15  

    

Kapitaltillskott Össebyhus    

Inköp av bostäder 25 25 25 

Nyproduktion 1 20 70 

    

Driftplan    

Avgiftsfri simskola 0,2 0,2 0,2 

Ekologisk mat i skola och omsorg 0,4 0,4 0,4 

Kommunekolog 1 tjänst 0,8 0,8 0,8 

Konsumentvägledare ½tjänst 0,4 0,4 0,4 

Skolpeng, utökning av ramen 3 3 3 

Olycksfallsförsäkring för barn dygnet 
runt 0,5 0,5 0,5 

Särskild satsning på socialsekreterare 2 2 2 

Lönesatsning på kulturpersonal 0,5 0,5 0,5 

Träffpunkt Karby 0,6 0,6 0,6 

Träffpunkt Lindholmen 0,6 0,6 0,6 



Träffpunkt södra  0,6 0,6 

Skolbiblioteken 0,6 0,6 0,6 

Återtag av komvux,SFI 1,5 1,5 1,5 

Försöksverksamhet 6h arbetsdag 1 1 1 

AMA 3 3 3 

Naturskola 1 1 1 

Kulturskola 1 1 1 

Fältperson, förebyggande 0,5 0,5 0,5 

Slopad Besparing Kulturnämnden 1 1 1 

Slopad Besparing Fritidsnämnden 1 1 1 

Slopad Besparing BuN 2 2 2 

Slopad Besparing KS 2,4 2,4 2,4 

    

    

    

Skattesats 20 20,3 20,6 

Total ökad skatteintäkt 84 111,8 142,4 

    

Kostnader 84 111,6 142,6 

    

Resultat 0 0,2 −0,2 

 


