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VÄNSTERPARTIET
VALLENTUNA
Vänsterpartiets värdegrund är alla
människors lika värde. Vår syn på
människor, samhälle, jämlikhet och vår
omvärld baseras därför på en socialistisk
grundsyn. Vi tror på människors kreativa
förmåga och vilja att samverka för ett
mänskligt, klokt, rättvist och ekologiskt
hållbart samhälle. Vi ser alla människor,
kvinnor och män, barn och äldre, infödda
och inflyttade som självständiga, förnuftiga och kritiskt tänkande individer
med kraft och rätt att påverka sitt eget nu
och sin framtid tillsammans med andra.
• Vårt mål är ett demokratiskt samhälle,
grundat på solidaritet, jämställdhet och
rättvisa. Ett samhälle befriat från klass-,
köns- och etniskt förtryck, där kvinnor och
män bygger sin framtid i samverkan och
frihet och där barnen är trygga och ges
de bästa förutsättningarna för sin utveckling. Bostad, skola, vård och omsorg
är samhälleliga rättigheter, inte privata
tillval.
• Vi framhärdar i att barnen är vår framtid
och att satsningar på förskola, skola,
fritids, ungdomsidrott och kulturskola är
värdefulla investeringar för vår gemensamma framtid.
• Vi hävdar att en bostad är en mänsklig
rättighet och att det är en av kommunens
huvuduppgifter att planera för och initiera
byggande av ett varierat bostadsbestånd
med betydligt fler hyresrätter än idag.
Hyresrätter ger ungdomar, äldre, funktionshindrade och nyanlända möjlighet till
ett eget boende.
• Vi ska ha ett inkluderande samhälle,
som är tillgängligt för alla och som inte
skapar funktionshinder.
• Vi arbetar för ett ekologiskt hållbart
samhälle och vi är en aktiv del av de
nationella och globala miljö-, freds- och
solidaritetsrörelserna.

Vänsterpartiet är
Ett socialistiskt alternativ som har
grundsynen ”åt var och en efter behov,
från var och en efter förmåga”. Sociala
skyddsnät som A-kassa och sjukförsäkringar är det rättvisa och solidariska
alternativet framför privata lösningar och
egna vårdköer för de som har råd. Vi är
ett alternativ till de partier som säger sig
kämpa för de arbetande människorna
men i själva verket representerar bolagstoppars och stora aktieägares intressen.
Beskattning är ett accepterat verktyg för
att finansiera vår gemensamma välfärd
och att utjämna klyftor. Skatten är en
förutsättning för ett rättvist och
inkluderande samhälle. Vi är emot
marknadisering av välfärden och
motarbetar synsättet att människor ska
vara kunder på en marknad.
Ett feministiskt alternativ som på allvar vill
utplåna de oskäliga löneskillnader och
arbetsvillkor som idag finns på arbetsmarknaden. Vi arbetar aktivt för en jämn
fördelning av föräldraledighet och annan
omsorg om barnen. Jämställdhet, likalön
eller mäns våld mot kvinnor är varken
”kvinnofrågor” eller ”kvinnoproblem”, utan
något vi alla måste arbeta med
tillsammans.
Ett ekologiskt alternativ med ett aktivt
arbete för att direkt vända den negativa
miljö- och klimatutvecklingen, men också
insatser som möjliggör för kommande
generationer att leva på en frisk planet.
Ett samhälle där stora företags kortsiktiga
vinstmaximeringsmål och önskan om en
ständigt ökad konsumtion står i direkt
konflikt med våra medborgares mera
klimatsmarta mål. Vi menar att ett
solidariskt och sammanhållet samhälle är
förutsättningen för en hållbar ekologisk
och social utveckling.
Vårt kommunpolitiska program handlar
om vad vi arbetar för på kort sikt,
medellång sikt och mera långsiktigt.

SKOLA, BOSTAD OCH
ARBETE
SKOLAN – BARNEN, VÅR
FRAMTID
Kraftigt ökad skolpeng för våra
grundskoleelever
Mindre grupper och mer personal i
förskolan och fritidshemmen
Investeringar i ökat underhåll och
modernisering av de kommunala
skolfastigheterna
Ökad lärartäthet i de kommunala
skolorna, i ett första steg till en nivå som
motsvarar medelnivån för landets
kommunala skolor
Extra resurser till skolor utanför
centralorten
Ökade resurser till resursskolorna
En riktad satsning för att göra Vallentuna
gymnasium mer attraktivt för såväl elever
som lärare och övrig skolpersonal så att
skolan kan få ett bredare programutbud

med dem. När det kommer flyktingbarn
och ensamkommande barn ska
Vallentuna kunna ta emot fler.
Fritidshemmen måste få utökade
personalresurser och mindre
barngrupper.
Skolan
Inget barn får misslyckas i grundskolan
och förlora sina möjligheter till ett gott liv
på grund av en skola som drivs enligt
marknadsekonomiska modeller. Principen
där kostnadsökningar inte kompenseras
fullt ut i den årliga budgeten, innebär en
resursminskning med 18 procent på 10
år. Det är ett resurstapp som har täckts
genom inskränkt verksamhet på landsbygdsskolorna, avskaffande av resursskolor, sparbeting på läromedel. Priset
betalas av deprimerade hemmasittande
barn och sjukskrivna föräldrar. Varje år
släpps 10 procent av ungdomarna ut från
Vallentunas skolor utan behörighet ens till
den minsta nödvändiga yrkesutbildningen. Barn lämnar skolan oförberedda
både för ett vuxenliv och för vidare
utbildning.
Högre kvalitet

FN:s barnkonvention är svensk lag sedan
2019. Kommunens verksamheter måste
följa den och använda både ett barnperspektiv (det vill säga vuxnas omsorg
om barn) och barns perspektiv (det vill
säga barns egna, uttryckta åsikter). Barns
och ungdomars synpunkter och idéer ska
tas tillvara på ett systematiskt sätt och de
ska ges reella möjligheter att påverka
även större beslut som om miljöfrågor
och samhällsplanering. Barnkonsekvensanalyser och barnbokslut ska göras.
Mindre grupper och mer personal
Mindre barngrupper i förskola och skola,
framförallt för de yngsta barnen, bra
lokaler och stimulerande 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 det att komma till rätta

Vänsterpartiet i Vallentuna vill ändra
fokus för kommunens skolpolitik.
Skolorna ska ha möjlighet att fokusera på
sitt uppdrag som är att fostra trygga,
kreativa och självständiga individer med
grundläggande kunskaper för ett
självständigt vuxenliv. Barnets framgång
ska inte bero på egen begåvning eller
bakgrund utan på skolans förmåga att
tillföra resurser som anpassas till barnens
olikheter i styrkor och förmågor. Kommunen ska rekrytera behöriga lärare och
specialpedagoger och ha fast anställda
skolpsykologer samt ge ett välorganiserat
och effektivt socialt stöd till skolorna.
Vallentunas skolor ska vara attraktiva
arbetsplatser där uppgifterna fördelas på
fler anställda med en realistisk arbetsbelastning. Målet ska vara 100 procent
legitimerade lärare som ska gynnas med
trygga anställningsformer och konkurrenskraftiga löner. Vänsterpartiet
föreslår en höjd skolbudget samt riktade

resurser till skolor utanför centralorten,
där elevunderlaget inte är lika stort.
Dagens friskolor får samma skolpeng
som kommunala skolor, trots ett begränsat uppdrag. En friskola genererar
vinst åt privatägda koncerner genom att
handplocka elever i ett segregerande
kösystem, en stor andel icke-legitimerade
lärare och en låg lärartäthet.
Marknadsskolorna väljer medvetet elever
som inte kräver extra resurser i form av
specialundervisning och individuellt stöd.
Dessutom avlönar både marknadsskolor
och kommunala skolor lärare med utländsk bakgrund lägre än lärare med
svenskt ursprung. En skola kan inte
drivas i ett vinstgenerande syfte – det är
feltänkt. Vänsterpartiet vill motverka
segregering bland barn samt dränering av
samhällsresurserna genom att avskaffa
skolmarknaden.

BOSTÄDER
Det kommunala bostadsbolaget
Össebyhus ska aktiveras och ges nya
ägardirektiv som innebär planering för att
bygga flerbostadshus, framförallt
hyresrätter
Minst 50 procent av nyproduktionen av
bostäder ska vara hyresrätter
Kommunala investeringar i flerbostadshus ska lånefinansieras
Kommunen ska planera för och bygga
kollektivtrafiknära ungdomsbostäder
Bostadsbyggandet i Kårsta, Karby/Brottby
och Lindholmen ska utökas för att ge
underlag för god service
En framsynt samhällsplanering ställer
stora krav. En god bostad till en rimlig
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. Genom en blandning av
hustyper, lägenhetsstorlekar och
upplåtelseformer ska alla miljöer främja

jämställdhet och motverka segregation.
Tillgång och närhet till barnomsorg, skola,
kollektivtrafik och annan service är nödvändig för att vardagslivet ska fungera.
Vi får inte bygga fast ett beroende av
egen bil utan måste prioritera byggande
längs Roslagsbanan. När byggande sker
utanför Roslagsbanans upptagningsområde ska bilberoendet minimeras
genom utbyggnad av infrastruktur för
kollektivtrafiken som bussgator med
hållplatser och pendlingsparkeringar.
Vi anser att de stora bilanläggningarna i
Vallentunas centralort måste flyttas så att
dessa områden kan användas för
bostäder och service av olika slag.
Ekologiskt hållbara och trivsamma
bostadsområden
Material, energisystem, bygg- och förvaltningsmetoder ska garantera långsiktig
ekologisk hållbarhet i kommunens fastighetsbestånd. Kommunen ska installera
solfångare på sina egna fastigheter. Det
kommunala bostadsbolaget Össebyhus
bör vara pådrivande för alternativa
energikällor och satsa på till exempel
passivhus och solhybrider, det vill säga
solceller kopplade till en bergvärmepump,
en hybridlösning som producerar både el
och värme.
Till detta hör också tillgång till öppna
offentliga mötesplatser som trevliga torg,
lekplatser och bibliotek. För att ge möjlighet till motion och rekreation är grönområden nära bostäderna viktiga. Det
behövs parker, näridrottsplatser, badplatser och ”vild” natur. Vi har länge drivit
på för att Snapptunafältet ska utvecklas
till ett attraktivt aktivitets- och rekreationsfält med olika verksamheter för alla
åldrar.
Mera varierat bostadsbestånd
Kommunen ska aktivt medverka till ett
mer varierat bostadsbestånd och till att
nya boendeformer prövas för att tillgodose olika behov. Det behövs bostäder som
ensamstående med och utan barn,
ungdomar, äldre och nyanlända har råd
med. Så länge sådana saknas, måste

kommunen köpa fler lägenheter som kan
hyras ut. Vi vill också att ungdomsbostäder, små radhus och ekobyar byggs
och att kollektiva boendeformer utvecklas.
Våra äldre medborgare ska kunna välja
om de vill bo kvar i sin egen bostad
genom anpassningar eller få en plats i
någon form av bostäder för äldre.
Planering för fler äldreboenden måste
påbörjas. Det måste finnas beredskap att
ta emot flyktingar.
Lägenheter för människor med funktionsvariationer ska finnas i alla bostadsområden. Vid nybyggnation måste vi
kräva tillgänglighet för alla, till exempel
ska flerbostadshus med fler än en våning
ha hiss. Vid renovering av bostäder ska
tillgänglighet för alla beaktas så långt det
är möjligt.
Fler hyresrätter
Andelen hyresrätter behöver utgöra ca 30
procent av bostadsbeståndet för en
bostadsmarknad i balans. I Vallentuna är
bara ca 6,5 procent av bostäderna
hyresrätter. Det är en del småhus som
hyrs ut, så andelen hyresrätter i flerbostadshus utgör knappt 5 procent av
bostadsbeståndet. Kommunen måste
bedriva en mer aktiv bostadspolitik och
inte förlita sig på att ”marknaden” löser
problemet med alltför få hyresbostäder.
Vårt eget bostadsbolag Össebyhus har
en viktig roll när det gäller nyproduktion,
vid sidan av privata byggbolag, och
måste aktiveras genom nya ägardirektiv.
Kommunen kan stödja byggandet av
flerfamiljshus genom en aktiv markpolitik,
det vill säga att sälja mark till lågt pris när
det är lämpligt och att samarbeta med
små byggföretag, som vill pressa byggkostnaderna. Vänsterpartiet har tidigare
fått igenom ett nationellt investeringsstöd
för hyresrätter och det måste återinföras.
Vi kräver minst 50 procent hyresrätter i all
nyproduktion, så att vi kan börja närma
oss målet med 30 procent hyresrätter och
ungdomsbostäder.

ARBETE OCH
FÖRETAGANDE
Vallentuna ska skrota Lagen om Valfrihet
(LOV) och istället upphandla tjänster som
uppfyller konkreta skall-krav
Kommunen ska i möjligaste mån upphandla lokalt producerade livsmedel till
skola, vård och omsorg
Av kommunen kontrakterade företag ska
kunna visa att de har kollektivavtal eller
kollektivavtalsliknande villkor
Kommunen ska aktivt initiera och samfinansiera ett branschöverskridande
innovationscenter för kommunens små
och medelstora företag
Vänsterpartiets mål är full sysselsättning.
När alla människor har möjlighet att ha ett
arbete fungerar samhället som bäst. Jobb
skapas när innovationer och nytänkande
omsätts i nya produkter och tjänster, inte
genom att konkurrera med lägre löner
och sämre villkor.
Vår politik för små och medelstora företag
handlar om att skapa långsiktighet och
goda förutsättningar för tillväxt. Det är
viktigt att hitta lösningar där egna företagare är lika bra försäkrade som anställda. För mindre företag kan sjuklöneansvaret vara betungande. Vänsterpartiet
arbetar nationellt för att företag med upp
till 10 anställda helt ska slippa betala 14
dagars sjuklön.
Lokalt anser Vänsterpartiet att alla företag
som anlitas i kommunala verksamheter
ska visa att de har kollektivavtal. Lagen
Om Valfrihet (LOV) innebär att vilka
näringsidkare som helst, oberoende om
de har rätt kompetens eller inte, har rätt
att starta en verksamhet inom till exempel
inom hemtjänst och äldreboende. De har
fri dragningsrätt ur kommunens kassakista.
Vi menar även att lokala livsmedelsproducenter och små producenter av
halv- och helfabrikat har en stor roll att
spela för en bra miljö (öppna landskap)
och ett hållbart klimat (minskade

transporter). Kommunala verksamheter
som skola, vård och omsorg bör ges
direktiv att upphandla lokala livsmedel
och halvfabrikat så mycket som det är
realistiskt möjligt.

Avgörande för att invånarnas vardagsliv
ska fungera är tillgång till bra kommunikationer, digital infrastruktur, skola,
omsorg för barn och äldre samt kommersiell och kommunal service.

Mindre företag är de som säkrar möjligheten till full sysselsättning och står för
nyskapande lösningar. Men de företag
och entreprenörer som kommer på bra
idéer blir ofta överkörda av större multinationella företag. Mindre företag bedriver
även en mycket liten del av den forskning
och utveckling (FoU) som utförs.

Bättre livsvillkor

Vänsterpartiet menar att Vallentuna
kommun bör initiera och även samfinansiera ett fysiskt innovationscenter för
kommunens företag. Där ska företagen
ges en naturlig träffpunkt för samarbeten,
idéutbyten och även ges visst resursstöd
för att kunna utveckla produkt- och
tjänsteidéer till kommersiella produkter.

HELA VALLENTUNA SKA
LEVA, MILJÖ, KLIMAT OCH
TRAFIK
HELA VALLENTUNA SKA LEVA
Digital infrastruktur av hög kvalitet i hela
kommunen
Särskilt stöd till skolorna i Karby, Kårsta
och Lindholmen
Äldreboenden i Karby/Brottby och Kårsta
En automatbutik i Kårsta
Ett välutrustat bibliotek med generöst
öppethållande i Karby/Brottby
En större samlingssal i Karby/Brottby
Bygg gång- och cykelväg längs väg 268
Snabbare utbyggnad av cykelbanenätet
Tätorterna utanför centrala Vallentuna har
sina egna identiteter som ska tas tillvara,
men de måste få förutsättningar att utvecklas.

Nya planer behövs både för Karby/
Brottby och Kårsta. Bostadsbyggandet
måste planeras så att det finns underlag
för service även i de mindre tätorterna.
Mellanformer av bostäder som små radhus och olika slag av kollektivhus ska
kunna byggas av det kommunala bostadsbolaget Össebyhus. Äldreboenden
måste finnas på fler ställen än i Vallentuna tätort.
Skolorna i Karby, Kårsta och Lindholmen
ska kunna utveckla sin kvalitet och
attraktivitet genom stöd av olika slag.
Föreningslivet i Karby/Brottby är livligt
och en större samlingssal behövs. Biblioteket måste få en lokallösning med hög
kvalitet och generöst öppethållande.
En automatbutik för det dagliga behovet
av livsmedel ska finnas i Kårsta.
Det är orimligt att vi som bor bara några
mil utanför Sveriges huvudstad ska ha så
dålig digital infrastruktur. Pandemin har
visat bristerna och det har blivit tydligt att
både distansarbete och egenföretagande
som bygger på god uppkoppling fungerar
dåligt för många utanför tätorterna. Kommunledningen måste ta initiativ så att god
internettäckning garanteras på hela
Vallentunas landsbygd.
Trafiken på de mindre vägarna behöver
regleras så att de som inte är avsedda för
tung trafik inte belastas. Utbyggnaden av
cykelbanenätet ska påskyndas och fler
cykelparkeringar anläggas. Den sedan
många år planerade gång- och cykelvägen mellan Vallentuna centrum och
Karby/Brottby måste äntligen byggas!

MILJÖ OCH HÅLLBAR
UTVECKLING
Konkretisera miljö- och klimatstrategin
Spara tillräckligt stora naturområden nära
bostadsområdena
Skapa ett promenadstråk runt Vallentunasjön
Underhåll naturreservat som BjörkbyKyrkviken, bevaka att Angarnssjöängen
hålls i gott skick och upprätta restaureringsplaner för småsjöarna
Servera närproducerad och ekologisk mat
i kommunens verksamheter
Kräv KRAV- och rättvisemärkning vid
upphandlingar
I Vallentuna har vi förmånen att ha stora
naturområden nära tätorterna. Dessa
måste vi bevara och planera utbyggnaden, så att tillräckligt stora områden
sparas och så att människor har nära till
naturen. Vi behöver också spara de så
kallade gröna kilarna, detta är både en
miljö- och en folkhälsofråga.
Det var Vänsterpartiet som tog initiativet
till restaureringen av Vallentunasjön; nu
är det dags att gå vidare med detta
arbete och skapa promenadstråk med
tillgängliga rastplatser längs sjön. Björkby-Kyrkvikens naturreservat är ett
värdefullt rekreations- och friluftsområde,
som dessutom ligger nära både kollektivtrafik och Vallentuna centrum. Våtmarksparken ska nu äntligen bli av, men resten
av reservatet måste skötas bättre och
tillgänglighetsanpassas.
Angarnssjöängen måste kontinuerligt
underhållas och de mindre sjöarna i
kommunen ska få restaureringsplaner.
Viktiga miljöfrågor
Kommunen har antagit en miljö- och
klimatstrategi, vilket är utmärkt, men
arbetet med att konkretisera strategin
måste skyndas på. Avloppsvatten och
dagvatten ska separeras så att avloppsvatten inte behöver bräddas i Vallentunasjön när det regnar. Vallentuna kommun

måste skyndsamt se till att PEAB sanerar
föroreningarna vid Karby industriområde,
det vill säga resterna av det saltlager som
genom urlakning har orsakat träddöd i
området och dessutom kan hota vattenkvaliteten i naturklenoden Angarnssjöängen.
Kommunen ska vara ett föredöme vad
gäller användande av ekologiska produkter och hållbara system. KRAV- och
rättvisemärkning måste finnas med i
upphandlingar och anbudsförfaranden. All
mat som lagas i kommunens regi ska i så
hög grad som möjligt vara närproducerad
och ekologisk. KRAV-märkta förskolor är
en målsättning. Vi kräver lättförståeliga
sopsorteringssystem med bland annat
ökad sortering av matavfall. Vi måste
också få fler mindre, snygga, väl upplysta
och lättillgängliga återvinningsstationer.

KLIMATET
Tydliga och mätbara årliga etappmål ska
skyndsamt arbetas fram utifrån den
formulerade miljö- och klimatstrategin
Vallentuna ska söka medlemskap i
Sveriges klimatkommuner, som är en
nationell förening för kommuner och
regioner som arbetar aktivt med
kunskapsutbyte och inspiration om lokalt
klimatarbete
Kommunen ska utföra klimatkonsekvensanalyser, inklusive koldioxidbudget, för
alla sina investeringar och lokala satsningar samt årligen rapportera utfallet
Kommunen ska aktivt främja gång-,
kollektiv- och cykeltrafik samt erbjuda
publika laddplatser för eldrivna fordon på
infartsparkeringarna
Kommunens fordonsflotta ska vara helt
eldriven senast 2030
I Parisavtalet 2015 beslutade världens
nationer att den globala temperaturökningen bör begränsas till 1,5 grader.
Allt tyder på att vi i stället är på väg mot
en uppvärmning på 3 till 5 grader. Redan
idag möter vi konsekvenserna i form av

mer extrema väderförhållanden, svältkatastrofer, klimatflyktingar. Stora områden i världen hotar att bli obeboeliga på
grund av de klimatförändringar som till
stor del orsakas av vår förbrukning av
fossila bränslen och rovdrift av vår planet.
Många experter ser ökad risk för framtida
väpnade konflikter i kampen om jordbruksmark och vatten.
Idag bedöms Sverige förbruka fyra
gånger så stora resurser i förhållande till
vår befolkning, som planeten långsiktigt
klarar av. Torkan, bränderna och de
massiva översvämningarna i stora delar
av Europa och även Sverige sommaren
2021 visar allvaret i klimathotet. Den
senaste rapporten från IPCC, FN:s
klimatpanel, understryker vikten av att
agera kraftfullt och att göra det nu.
I miljö- och klimatstrategin hänvisar
kommunen till länsstyrelsens mål om 16
procents årlig minskning av länets
klimatpåverkan för att kunna nå Parisavtalets mål. Vad detta konkret innebär
för Vallentuna är dock oklart.
Dagens globala klimatnödläge ställer
stora krav på helhetssyn och en långsiktig
samhälls-planering. Vi ska tänka globalt
men måste agera lokalt och basera alla
våra större beslut på grundliga miljö- och
klimat-analyser. Kommunen ska i sitt
klimatarbete, i likhet med hundratals
städer och länder, utgå ifrån att vi
befinner oss i ett klimatnödläge.

TRAFIK
Trafikplanering i samverkan med
Trafikverket och Länsstyrelsen
Bussringlinje i Vallentuna tätort
Servicetaxi ska prövas i glesbygden
Utbyggda infartsparkeringar med
laddstolpar
Krav ska ställas på ägarna av
flerfamiljshus att ordna laddstolpar
En kommunal bilpool
Kommunikationerna inom kommunen
måste bli bättre. För att minska biltrafiken
måste tvärförbindelserna förbättras och
en bussringlinje som förenar bostadsområdena. Servicetaxi i glesbygden ska
prövas, om nödvändigt med stöd av
kommunen. Infartsparkeringarna ska
byggas ut. Samråd måste inledas med
Trafikverket och Länsstyrelsen om
reglering av den tunga trafiken, som
belastar småvägarna.
Kommunen bör ta initiativ till en bilpool
där även privatpersoner kan vara delägare. Att ingå i en bilpool blir billigare
och enklare än att äga en bil och gör så
att man inte tar bilen i onödan.
Vi vill på sikt ha avgiftsfri kollektivtrafik,
det vill säga att den ska vara skattefinansierad. Som steg på vägen arbetar vi
för att pensionärer, liksom i en del andra
regioner, ska få åka gratis i hela regionen
mellan kl. 10 och 15 på vardagarna och
under helgerna. Barn och unga ska åka
gratis under hela året.

DEMOKRATI, KULTUR OCH
FRITID, JÄMSTÄLLDHET
OCH INTEGRATION
DEMOKRATI – LYSSNA PÅ
MEDBORGARNA
Medborgarförslag till Kommunfullmäktige
ska införas
Barnkonsekvensanalyser och barnbokslut
ska göras konsekvent
Fler metoder för att ta tillvara barns
perspektiv ska prövas
Öppna nya kanaler för information till och
samråd med medborgarna
Stöd föreningslivet och använd det för att
förbättra närdemokratin
Att bo och leva innebär mer än att ha en
bostad och att arbeta. Det innebär också
att kunna påverka det samhälle man lever
i och sin närmiljö, att ha möjlighet till samvaro med andra och till en rik fritid. Samhället ska vara inkluderande och i alla
delar tillgängligt och funktions-hindrades
rättigheter ska garanteras.
Vänsterpartiet vill öka människors inflytande i samhället. 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. Vi ser också Vallentunas rika föreningsliv som en viktig
resurs för inflytande och en meningsfull
fritid. Här ger satsade kronor mångfalt
igen och föreningsstödet ska därför
höjas.
Barnkonsekvensanalyser har börjat
användas av nämnder och förvaltningar,
men mer utbildning behövs. Metoder för
att barn och unga i förväg ska kunna
påverka besluten måste också prövas.
Det gäller både i aktuella frågor och i
planeringen på längre sikt. Barnbokslut,
det vill säga att fattade beslut prövas ur
ett barnperspektiv, ska införas.

Den representativa demokratin är
grunden men den kan kompletteras med
medborgarinitiativ, öppet hus med
politiker i Kulturhuset, fler brukarråd,
”öppen kanal” på kommunens olika
plattformar och andra former för närdemokrati. Kulturhuset och biblioteken
kan användas mera aktivt som en arena
för samhällsinformation och opinionsyttringar.

KULTUR OCH FRITID
Renovera runstenar och ristningar och
förbättra marknadsföringen
Bättre och högre stöd till kulturföreningarna
Välutrustade biblioteksfilialer i Karby/
Brottby och södra Vallentuna
Mer offentlig konst
En avgiftsfri Kulturskola
Ändamålsenliga och tillgängliga lokaler
för Kulturskolan
Utökat föreningsstöd
Snapptunafältet ska fungera för rekreation för alla
Vallentunas naturtillgångar ska vårdas
och göras tillgängliga för alla
Kulturen är en del av välfärden, en förutsättning för demokratin och ett fungerande, välmående och trivsamt samhälle.
Kulturen kan motverka isolering och
utanförskap, beröra, uppröra och hålla
dialogen i samhället levande. Kulturföreningarna gör ett viktigt arbete och måste
få bättre stöd.
Vallentuna är känt för sina många
runstenar och ristningar. Vänsterpartiet
har motionerat om att det är dags för en
översyn och renovering av stenar och
ristningar och att marknadsföringen
måste bli bättre.
Södra Vallentuna behöver en biblioteksfilial och Karby/Brottby ett välutrustat
bibliotek med generöst öppethållande.

Mera offentlig konst berikar vår gemensamma miljö. Ett livligt och mångsidigt
kulturliv gör kommunen attraktiv.
Kultur med och för barn är särskilt viktigt
både för att ge barnen stimulerande
fritidsintressen och för att stärka kulturlivet i kommunen. Den mycket
uppskattade Kulturskolan ska kunna
användas av alla barn, varken ekonomi
eller funktionshinder får försvåra deltagandet. Vi arbetar för att avgifterna ska
halveras genast och avskaffas på sikt.
Kulturskolan måste få permanenta,
välbelägna och ändamålsenliga lokaler
som är tillgängliga för alla barn.

JÄMSTÄLLDHET
Arbetsmiljön i hemtjänsten ska ses över,
så att de anställda kan utföra sina
arbetsuppgifter utan risk för skador
Färre timanställningar och rätt till heltidsanställning inom omsorgen
Anställda på socialtjänsten ska utbildas
om hedersvåld
Bättre stöd till Kvinnojouren
Kommunen ska erbjuda bostäder för
utsatta kvinnor
Jämställdheten förbättras alldeles för
långsamt. Kvinnor har i genomsnitt 77
procent av mäns disponibla inkomst,
vilket gör att mäns livsinkomst uppgår i
snitt till 6,3 miljoner kronor mer än
kvinnors (källa: Akademikerförbundet
SSR). Här går utvecklingen framåt
alldeles för långsamt.
Jämställda villkor i arbetslivet
Det är fortfarande ojämförligt flest kvinnor
som jobbar i omsorgsyrken. Kvinnor har i
genomsnitt lägre lön än män och arbetar i
högre utsträckning deltid för att ta hand
om barnen. Alla klarar inte av att arbeta
heltid och timanställning är vanligt.
Många blir utslitna av tunga lyft och dålig
arbetsmiljö i exempelvis hemtjänsten.

Arbets- och lönevillkoren i omsorgsyrken
resulterar i att människor, som slitit för att
hjälpa andra människor i hela sitt yrkesverksamma liv, tackas med en usel
pension och en ofta utsliten kropp när de
blir äldre. Det är bland dagens pensionärer drygt fyra gånger fler kvinnor än
män som får garantipension till någon del.
Av alla kvinnor som går i pension idag är
det drygt hälften som får garantipension
(källa: PRO).
Mäns våld mot kvinnor
Antal anmälda misshandelsfall av en
kvinna i nära relation uppgick år 2020 till
13 616 i hela Sverige. Brottsförebyggande rådet uppskattar dock att endast
omkring 4 procent av brotten polisanmäls.
Det skulle innebära att de 30 fall av misshandel mot kvinnor i nära relation som
anmäldes i Vallentuna 2020 skulle kunna
vara 750.
Vallentuna kvinnojour arbetar för att stötta
våldsutsatta kvinnor. De har även ett
skyddat boende där de tar emot kvinnor
och deras barn när de väl tagit steget att
lämna relationen. Här får de en fristad
och stöd i den fortsatta processen. Utan
denna ideellt drivna organisation skulle
färre kvinnor kunna och våga lämna en
våldsam relation.
Kvinnojouren gör ett svårt men viktigt och
nödvändigt arbete och måste få bidrag så
att de kan planera verksamheten långsiktigt. Det är viktigt att Kvinnojouren
även arbetar med kvinnor som utsätts för
hedersförtryck och får resurser att
anpassa sina insatser även till denna
grupp. Vallentuna kvinnojour stöds idag
av kommunen med 75 000 kr/år. Av detta
stöd är 25 000 kr öronmärkt för tjejjoursverksamhet. I övrigt är jouren, med ett
skyddsboende, beroende av medlemsavgifter och bidrag från huvudorganisationen för att få ekonomin att gå ihop.
Kommunen måste kunna erbjuda hyreslägenheter för utsatta kvinnor.

INTEGRATION
En beredskapsplan ska finnas för att ta
emot flyktingar med boenden, social
samvaro, arbete och språkstudier
Kommunen ska köpa fler bostäder som
kan hyras ut till bland andra flyktingar.
Det ska finnas möjlighet att studera SFI i
Vallentuna
Stoppa elevflykten till Täbyskolor genom
att göra Vallentuna gymnasium mer
attraktivt
Den ryska invasionen av Ukraina gör att
människors utsatthet i krig kommer
närmare oss och blir mer begriplig. Vi får
dock aldrig göra skillnad på människor.
Alla flyktingar, oberoende av vart de
kommer ifrån, är skyddsberättigade. Vi
ser redan en tillströmning av ukrainska
flyktingar och kommunen kommer att
behöva ställa upp med boenden för en
del av dessa. Men integration är så
mycket mer än bara boende. Vi måste
vara beredda att stötta flyktingar på flera
sätt. Språkstudier, skola, arbete, vård,
omsorg, social inkludering och ekonomiskt stöd är också delar som måste
finnas för att integrationen ska lyckas.
Segregerat boende

nödvändighet för de flesta utan eller med
liten kunskap i svenska språket. Som
relativt nykommen till Sverige är det
viktigt att lära känna och skapa relationer
i sitt närområde. Det bör därför finnas
möjlighet att läsa SFI i Vallentuna.
Gemensam skola – ökad förståelse
Då och då uppstår motsättningar mellan
invandrade och svenskfödda ungdomar i
kommunen, vilket bidrar till ökad främlingsfientlighet. Att göra Vallentuna
gymnasium attraktivt för alla ungdomar
och därigenom minska den nuvarande
flykten till Täbyskolor, skulle öka
gemenskapen och förståelsen mellan
ungdomarna och därmed minska
klyftorna mellan olika grupperingar.

VÄLFÄRD, TRYGGHET,
HÄLSA OCH OMSORG
VÅR GEMENSAMMA VÄLFÄRD
Stoppa marknadiseringen - vi är
medborgare, inte kunder
Heltidsanställning ska vara en rättighet
Försök med 6 timmars arbetsdag med full
lön inom äldreomsorgen och hemtjänsten
ska inledas

Det har växt upp flera områden i Vallentuna, där höga huspriser skapar ett
segregerat boende. I ett samhälle med
ökande klassklyftor skapas grogrund för
rasism och främlingsfientlighet. Vallentuna behöver betydligt fler hyresrätter
med rimliga hyror insprängda bland
bostadsrätterna i centrumnära läge för att
minska segregationen.

Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande
anställningsvillkor vid upphandlingar

Men integration är så mycket mer än bara
boende. Vi måste vara beredda att stötta
flyktingar på flera sätt. Språkstudier,
skola, arbete, vård, omsorg, social
inkludering och ekonomiskt stöd är också
viktiga delar för en lyckad integration.

Vänsterpartiet vill satsa på den offentliga
sektorn och att Vallentuna kommun ska
vara den bästa arbetsgivaren, som tar
täten för att utjämna löneskillnader och
förbättra arbetsvillkor. Att gå ner i

Språkstudier i närområdet
Idag måste SFI-studerande åka till
Sollentuna eller Upplands Väsby för att
delta i klassrumsledda studier, vilket är en

Utbildning på arbetstid ska erbjudas såväl
den anställda personalen som
timanställda och vid rekrytering
Högre personaltäthet inom vård och
omsorg

arbetstid ska självklart vara möjligt för
den som vill och kan. Men en heltidsanställning med rimlig arbetsomfattning
ska vara en rättighet inom den gemensamma sektorn. Försök med att införa 6

timmars arbetsdag med full lön ska
genast påbörjas! Vård, skola och omsorg
är verksamheter där kvaliteten är
beroende av att personalen har tillräcklig
tid att utföra sina arbetsuppgifter på ett
bra sätt. Fler anställda behövs i skola,
vård och omsorg.

TRYGGHET

Stoppa marknadiseringen

Höj bidragen till föreningslivet och inför
hyresfrihet för de ideella föreningarna

Undersökningar har visat att verksamheter i privat regi har lägre personaltäthet
och lägre andel anställda med adekvat
utbildning. Många anställda med 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 alla privatanställda. Företag inom skola och omsorg
är också ansvarsbefriade när de upphör,
till exempel vid en konkurs, och kommunen tvingas då ta över verksamheten.
Detta är oacceptabelt!
Ta vara på personalens kunskaper och
erfarenheter
Personalen är en stor resurs och kunskapskälla. Många års utbildning och
erfarenhet finns samlad och den måste
tas tillvara bättre för att utveckla verksamheten. Inom vård och omsorg utförs
ett svårt och ofta tungt arbete. Vi vill satsa
på dessa kvinnodominerade yrkesgrupper som fortfarande är lönemässigt
missgynnade. Ingen ska behöva slita ut
sig på grund av att en måste ha fler jobb
eller leva i otrygga timanställningar. Kompetensutveckling och utbildning på
arbetstid, exempelvis språkkurser, ska
erbjudas personalen.
Ställ höga krav på kommunens
entreprenörer
I de fall när kommunala verksamheter
läggs ut på entreprenad vill vi i upphandlingarna ställa krav på kollektivavtal
eller kollektivavtalsliknande anställningsvillkor, jämställdhetsinriktning,
tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv, krav på miljövänliga lösningar
och meddelarfrihet.

Öka bemanningen inom socialtjänsten
Tidiga och kraftfullare insatser för de
elever som har svårt att klara skolan
Satsa på fritidsgårdarna

Inför programmet Communities That Care
Människors trygghet är politikens ansvar.
Vallentuna kommun är i huvudsak en
trygg kommun att bo och vistas i. Men
många upplever en otrygghet i samhället i
stort utifrån en grov kriminalitet med
skjutningar i olika förorter. Några allvarliga våldsbrott har också ägt rum i Vallentuna. Detta har spätt på en oro som bland
annat tar sig uttryck i en tveksamhet för
att röra sig i centrum och en misstänksamhet mot polis och annan uniformerad
personal.
Arbetet för trygghet brukar delas upp i
kortsiktiga åtgärder, medellånga insatser
och ett långsiktigt förebyggande arbete.
Kortsiktigt föreslår Vänsterpartiet en
förstärkt finansiering av socialtjänsten och
fritidsgårdarna så att fler personer kan
bidra i arbetet med unga på glid. Föreningarna spelar också en viktig roll i det
förebyggande arbetet och ska få ett bättre
stöd. En del andra kortsiktiga åtgärder
som krävs ligger inte på kommunens bord
utan handlar om förändringar av lagar
och praxis på nationell nivå, till exempel
med en nationell policy för så kallade
avhoppare, vilket saknas idag. Samhällets insatser för unga kommer ofta för
sent och där krävs en offensivare
inställning.
På medellång sikt krävs en stor satsning
på skolan så att ungdomar inte hamnar
utanför i unga år. Vi kräver ökade resurser till skolan som är underfinansierad i
Vallentuna.
På lång sikt behövs ett genomtänkt
förebyggande arbete som gör att
problemen inte hinner uppstå. Vi har
därför föreslagit en satsning på ett

forskningsbaserat program som heter
Communities That Care (CTC) och som
har dokumenterade goda resultat.

HÄLSA OCH OMSORG
Anta FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning
Utbildning för all personal om FN-konventionen och i genus- och barnperspektiv
Satsa mera på förebyggande och
hälsofrämjande insatser
Ersätt LOV (lagen om valfrihet) med LOU
(lagen om offentlig upphandling)
Medborgare med funktionsvariationer
och/eller sjukdomar ska erbjudas stöd för
att klara ett eget boende – bostad är en
rättighet
Patientombud för personer med funktionshinder
Höj kvaliteten i dagverksamheterna
Habiliteringsersättningen ska höjas från 6
till 14 kronor per timme.
Utred den verkliga hemlösheten i
Vallentuna
Flyktingar och andra nyanlända ska ha
samma rättigheter som övriga invånare.
Vänsterpartiet 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
Vi vill att kommunen 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 samverkan och
samordnade insatser från olika verksamheter. Vänsterpartiet har därför drivit
på för att Vallentuna ska införa det omfattande förebyggande programmet

Communities That Care (CTC) i
Vallentuna.
Vård och långsiktigt stöd för människor
att ta sig ur missbruk av narkotika,
alkohol, spel, sex, mat eller vad det än
handlar om, är en viktig del av hälso- och
sjukvårdens uppgifter. Dessa sjukdomstillstånd påverkar inte bara den som är
sjuk utan även många i dennes närhet.
De som drabbas av dessa olika beroendesjukdomar har rätt att kräva en
behandling med kvalitet. De behöver
också ofta en bostad – en rättighet som
även gäller missbrukare och andra
beroendesjuka.
Vård efter behov
De som har de största behoven av hälsooch 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 ha samma
rättigheter.
Det är också viktigt att hälso- och
sjukvården utgår från genus- och
barnperspektiv och att personalen får
kompetensutveckling i detta.
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 ska
kunna delta aktivt i samhället. En rik och
stimulerande miljö är viktig för livskvaliteten. När behovet av omsorg växer
ska det finnas särskilda boenden tillgängliga, spridda över kommunen.
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!
Tillgänglighet för alla
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska
antas och få genomslag i all skatte-

finansierad verksamhet. Vallentuna
kommun behöver forma och samordna
stödinsatser och vårdbehov utifrån de
behov och önskemål som unga och
vuxna med funktionsnedsättningar har. Vi
kan inte fortsätta att exportera våra
problem till andra kommuner, exempelvis
med hänvisning till brist på hyresbostäder. Vård- och rehabiliteringskedjan
måste vara genomtänkt och väl förankrad
i nätverk med socialförvaltning, arbetsförmedling med flera. Denna grupps
rättigheter ska säkras och belysas genom
ett eget patientombud.
Lika villkor för att kunna delta i
samhällslivet
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. Alla
måste få stöd och hjälpmedel för att
kunna delta i samhället på lika villkor.
Kommunens verksamhet ska vara
tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar, även när det gäller
kommunen som arbetsgivare. Anpassad
skolundervisning och fritidsaktiviteter är
en självklar rätt för barn och unga. 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 i stödinsatserna och
olika typer av brukarkooperativ.
Vallentunabor som 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 dessa till de lagstadgade
meningsfulla verksamheter deltagarna
har rätt till. Timersättningen ska höjas
från 6 till 14 kr.

DET RÄCKER MED
BORGERLIGT STYRE NU!
Vi är glada över att Vallentunas borgerliga majoritet äntligen har insett att
Vallentuna inte längre är en liten kommun
och att det inte duger med kortsiktiga,
enkla, billiga lösningar. Men den borgerliga majoriteten ser budgeten som ett mål
och inte som ett medel för att utveckla
kommunen. Det faktum att kostnadsökningar inte fullt ut kompenseras i
kommunbudgeten innebär faktiska
nedskärningar – varje år. Det är då inte
så märkligt att skolorna, som exempel,
har en låg personaltäthet, bland de lägsta
bland Sveriges kommuner, och tvingas till
sparbeting varje år.
För Vänsterpartiet är skatt och övriga
finansieringsmetoder medel och inte mål
– vi eftersträvar alltid sparsamhet och en
budget i balans. För att säkra skola, vård
och omsorg med god kvalitet behöver vi
alltid se över vilka insatser som är tvingande (av lagar), vilka som är nödvändiga
och vilka som är önskvärda. Och där
behöver vi ofta välja mellan att höja
skatten och att dra ned på kvaliteten på
skolan för våra barn och/eller vård och
omsorg för våra sköraste medborgare.
I den borgerliga visionen talas det om
kvalitet och ”mod att gå före” och om ett
aktivt arbete för att motverka klimatförändringarna, men det tillförs inte
tillräckliga resurser. Det är vackert prat
men mycket lite verkstad. Som exempel
är Vallentunas plan för att minska CO2utsläppen väldigt långt ifrån vad som
krävs för att nå Parisavtalets mål. Vallentuna intar den mindre hedrande platsen
272 bland Sveriges 290 kommuner.
Kommunens anställda ges inte heller
förutsättningar att göra ett bra jobb och
de svagaste och de människor som har
sämst förutsättningar får inte det stöd
som de behöver. Det krävs satsningar i
alla led, i kapacitet och kvalitet.
Det är dags att bli av med det
borgerliga styret, det som skapar
utanförskap och handlingsförlamning!

Vänsterpartiet Vallentuna samlar
samhällsintresserade individer som av
egen vilja och intresse ägnar sin lediga tid
åt kommunpolitik och ideellt arbete inom
olika lokala föreningar. Vi vill förändra och
förbättra tillvaron för invånarna i Vallentuna, men självklart också i resten av
Sverige. Vi har en ansvarsfull och framtidsinriktad politik och vi kan och vill vara
med och styra utvecklingen i såväl
kommunen som regionen och i riket. Vi är
målinriktade och arbetar för förändring
med utökad och långsiktigt hållbar samhällsservice och höjd kvalitet.
Alla kommer inte att tjäna ekonomiskt på
en vänsterpartistisk politik, men var och
en bör bidra efter förmåga. 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 gentemot sina anställda, de
kommer förmodligen inte att älska oss.
Men det gör ingenting – vi för de mångas
talan!
Vänsterpartiet arbetar för en hållbar
miljö, en ansvarsfull klimatpolitik, och
goda levnadsvillkor och ett rikt liv för
vanliga människor. Barnen ska få de
bästa tänkbara förutsättningar. Alla tjänar
på det, nu och i framtiden! Våra självklara
ledord är solidaritet, jämlikhet, jämställdhet och rättvisa.
Kom med och hjälp oss att förändra och
förbättra Vallentuna och därmed också
göra Sverige lite bättre!

Mer information om Vänsterpartiet
Vallentuna finns på vår hemsida:
vallentuna.vansterpartiet.se
Kontakta oss
vallentuna@vansterpartiet.se
eller 070–512 94 86
Följ Vänsterpartiet Vallentuna på
Facebook och på Instagram

