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Inledning 
 
Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn.  
Vi betraktar oss som ett mittenalternativ och ett tredje block i svensk politik.  
Vi kombinerar strävandet efter social- och ekonomisk grundtrygghet med 
värdekonservativa idéer. Det övergripande målet med partiets verksamhet är att 
återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, 
demokrati, en stark inre solidaritet och sammanhållning. Vi bejakar lag och ordning, 
gemensamhetsskapande traditioner, samhällsbärande institutioner och bevisat 
välfungerande naturliga gemenskaper i form av familjen och nationen.  
 
Övriga partier driver i dag kommunen in i ett väldigt expansivt läge gällande 
utbyggnad av bostäder. Fram till 2035 planeras byggas 5650 nya bostäder baserat på 
krav från Sverigeförhandlingen. Den stora tillväxten kommer naturligtvis kräva en 
utbyggd kommunal service, ställa krav på infrastrukturen såsom exempelvis vägar, 
infartsparkeringar och kommunala färdmedel. Vi vill att vårt Vallentuna ska växa i sin 
egen takt utan att påskyndas av, som idag, politiska utsvävningar. 
 
Detta sammanknyter till vår syn på kommunens ekonomi. Kommunens kostnader 
förväntas växa kraftigt fram till 2035 samtidigt som kommunsektorn står inför ett 
finansieringsproblem då de demografiska behoven ökar snabbare än intäkterna. Ett 
bevis för det är att trots vår stora inflyttning, bland de största i länet och länets lägsta 
arbetslöshet, så brottas Vallentuna kommun ändå med ekonomin. Vi vill i stället satsa 
på våra kommunala åtaganden med kärnverksamheten i fokus. 
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Förskola och skola  
  

Att investera i skolan är att investera i framtiden. I Vallentuna ska skolan ska 
vara ett prioriterat område och präglas av kvalitet. Sverigedemokraterna vill se 
en förskola där det finns gott om personal som älskar sitt jobb och som hinner 
se de minsta barnen. Där det sociala samspelet är en central del av 
utvecklingen.   
  
Sverigedemokraterna vill ha en skola för de äldre barnen som präglas av lugn 
och ro och som uppmuntrar vetgirighet och inlärning. Där barn- och 
ungdomar visar respekt och hänsynstagande till varandra.   

Vi ser gärna att vår skolutbildning även följer utvecklingen i samhället och 
därigenom erbjuder nya intressanta utbildningar såsom E-sport. E-sport är 
idag en av världens snabbaste växande sporter bland våra ungdomar. 

Vi vill därför kunna erbjuda en e-sportsutbildning som extra tillval på 
befintliga gymnasieutbildningar för att möjliggöra våra ungdomars utveckling 
inom framtidens IT. Då konkurrensen idag är hård för att komma in på en e-
sportsutbildning så krävs det att man studerar för att nå höga betyg. 

 

Detta vill vi  

• Förskolepengen ska höjas för att möjliggöra att kompetens, välutbildad 
och välbetald personal anställs.  

• Svenskundervisning ska prioriteras – inte dyr hemspråksundervisning.  
• Bibehålla en jämn fördelning av skolor över hela kommunen.   
• Införa ett extra tillval på befintliga gymnasieutbildningar med 

inriktning e-sport. 
• Ökade resurser – slut med besparingar som drabbar barnen.  

  

Äldreomsorg  
  

För att finansiera en vidlyftig och missriktad flyktingpolitik har man under 
flera års tid skurit ner anslagen till vård och omsorg. Det har speciellt drabbat 
våra äldre i form av minskad personaltäthet, sämre kosthållning och 
nedskärningar i sjukvården. Anhöriga har tvingats ta ett stort vårdansvar när 
kommunen inte längre säger sig ha resurser att utföra sitt uppdrag. 

Omsorgen ska utformas så att de äldre som har eget boende alltid får den 
hjälp som de behöver. Kvalitetskraven på särskilt boende ska höjas så att de 
äldre tillförsäkras ett så långt och behagligt åldrande som möjligt. Den 
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medicinska omsorgen såväl som den psykiska ska utvecklas. Friskvård och 
förebyggande insatser ska prioriteras.  

Ett system ska införas så att man kan jämföra olika utförare. Det ökar 
tryggheten för såväl de äldre som deras anhöriga samtidigt som det 
stimulerar till förbättringar. Äldreomsorgen är ett prioriterat område för 
Sverigedemokraterna och vi vill att alla äldre i Sverige ska kunna leva ett gott 
liv. Ingen ska behöva känna oro för att bli äldre eller att bli lämnad ensam på 
grund av att den kommunala omsorgen brister.   

 

Detta vill vi  

• Satsning på äldreboende och äldreomsorg i hela Vallentuna.  
• Ökade resurser till aktiviteter och social samvaro.  
• Rätt till aptitlig och näringsnyttig mat.  
• All personal inom omsorgen ska kunna läsa, prata och förstå svenska. 
• Dela upp socialnämnden i två delar, socialnämnd och 

äldreomsorgsnämnd, för att tydligare kunna fördela budget och 
ekonomiska satsningar. Det måste bli ett slut på besparingar inom 
äldreomsorgen. 
  
  

Trygghet  
  

Sverigedemokraterna vill att Vallentunabor ska känna sig trygga på alla 
platser under dygnets alla timmar. Otryggheten och kriminaliteten ska 
bekämpas. Brottsbekämpning är i första hand statens och regeringens ansvar, 
men vi kan inte vänta på en regering och statsmakt som inte tar sitt fulla 
ansvar. På kommunal nivå vill vi göra allt vi kan för att Vallentunaborna ska 
känna trygghet i sin vardag.  
 

Detta vill vi  

• Egen polisstation i Vallentuna och ökad polisiär närvaro i hela 
kommunen.  

• Inför kameraövervakning vid otrygga platser.  
• Anlita ordningsvakter och väktare som upprätthåller tryggheten i 

kommun.   
• Det organiserade tiggeriet ska motverkas. 
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Bostäder  
  

För att ge stöd till Vallentunas ungdomar och studerande som idag saknar 
egen bostad anser Sverigedemokraterna att kommunen ska utreda 
möjligheten att bygga enklare hyresbostäder som våra ungdomar och 
studerande som är skrivna i Vallentuna kommun har råd att bo i. 
Kommunala hyresrätter ska främst komma Vallentunaborna till del. Ett 
förslag är att kommunen utformar en kommunal bostadskö där medborgare i 
Vallentuna gynnas.   
Inköp av bostäder ska inte gå till att hantera mottagandet av 
ensamkommande, asylsökare eller nyanlända migranter. Vi anser att det är 
principiellt fel att kommunen ska konkurrera på Vallentunas redan 
upphettade bostadsmarknad där vanliga privatpersoner tvingas ta miljonlån 
för att själva kunna köpa sig en lägenhet.  
  

Detta vill vi  

• Vallentunaborna går först – egen kommunal bostadskö   
• Uppmuntra till byggnation av ungdoms- och studentbostäder där 

Vallentunas ungdomar ges företräde.   
• Kommunägda bostadsrätter ska inte gå till mottagandet av nyanlända 

migranter eller ensamkommande.  

 

Samhällsbyggnad 
 
Vi Sverigedemokrater vill att bostadsutbyggnaden i Vallentuna ska ske 
varsamt och inte med syfte att enbart öka antalet boende i kommunen. 
Infrastrukturen måste fungera och vara anpassad för vårt dagliga behov av 
att få ihop livspusslet.  
I dag har vi en situation där kommunen planerar stora satsningar på en 
laddinfrastruktur baserat på publika laddstolpar.  
Vi anser att laddinfrastruktur idag är en ineffektiv och dyr lösning. Rena 
elbilar nyttjas huvudsakligen av elbilsägare boende i villor- och fristående 
hus. Vi tror i stället att de boende i kommunen i framtiden kommer nyttja en 
lösning baserad på exempelvis vätgas i övergången till fossilfria drivmedel.  
Sverigedemokraterna anser att Vallentunas unika läge med närheten till 
Europaväg 18 är en outnyttjad resurs för kommunen. Med E18 som bland 
annat kopplar marknaderna i Finland och Baltikum med hamnen i Kapellskär 
och vidare genom Sverige. Det bör vara en prioriterad fråga för kommunen 
att eftersträva utveckling utefter europavägen. Vi vill att Vallentuna påbörjar 
arbetet med att möjliggöra utbyggnaden av bostäder och företagsområden 
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utefter E18 samt att kommunen initierar samtal med Trafikverket om att öka 
kapaciteten och trafiksäkerheten av motortrafikleden genom att bygga 
ytterligare körfält så att sträckan blir fyrfältsväg och därmed uppnår 
motorvägsstandard.   
 

Detta vill vi: 
• Satsningar på infrastrukturen ska spegla bostadsutbyggnaden i 

kommunen. 

• Stoppa bygghetsen. 
• Vi vill att även glesbygden ska utvecklas, inte bara tätorten. 

• Utbyggnad av bostäder och företagsområden utefter E18. 
• Öka kapaciteten och trafiksäkerheten genom utbyggnad av ytterligare 

körfält på E18 till motorvägsstandard.  

  

Integration  
  

Sveriges kommuner tvingas ta ett stort ansvar för statens misslyckade 
invandrings- och integrationspolitik. De senaste åren har trycket ökat 
ytterligare i takt med att migranterna blivit fler, vilket också blivit tydligt i 
Vallentuna. Både Vallentunabor och migranter påverkas negativt av att 
kommunens budget ska räcka till mer service och tjänster för fler personer. 
Staten kräver idag att samtliga kommuner har beredskap för att ta emot 
nyanlända oavsett kommunens förutsättningar.  
Till dess att en ny ansvarsfull invandringspolitik på riksnivå har 
implementerats, är det vår inställning att samtliga kommuner aktivt bör 
bedriva opinionsarbete för att få till stånd en förändring och ett återtagande 
av det kommunala självbestämmandet. 
  

Detta vill vi  

• Vi vill pröva lagen för att återta det kommunala självbestämmandet 

• Inga kommunala bostäder till nyanlända migranter eller 
ensamkommande.  

• Vallentuna kommun ska tydligt redovisa samtliga kostnader för asyl- 
och flyktingmottagningen, på samma sätt som kommunen är tydlig 
med vilka kostnaderna är för äldreomsorg, förskola och skola etcetera.   

• Avskaffandet av integrationssamordnare och annan verksamhet som 
är kopplade till mottagande av asylsökare och nyanlända, som inte är 
kommunens ansvar. 
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Kultur 
 

Det är viktigt att värna och vårda det svenska kulturarvet, både för nationens 
sammanhållning och för att öka kunskaperna om svensk historia och svensk 
identitet, både i Sverige och utomlands. Vi vill att Vallentuna med sina 
historiska händelser och sitt historiska arv enkelt ska kunna tillgås. Vår 
kulturskola följer den svenska modellen av musik/kulturskola och är kort 
beskrivet en verksamhet för alla ungdomar till ett överkomligt pris.  
 

Detta vill vi  

• Värna och vårda Vallentunas fornminnen och historiska arv 

• Införa besöksinformation vid Brottby trafikplats 

• Bedriva kulturskolans verksamhet med fortsatt hög kvalitet som 
stimulerar till  
kreativitet, nyfikenhet och lust till lärande. 

 

Fritid 
 
Sverigedemokraterna i Vallentuna sätter stort värde på friluftsliv, bland annat 
för att det ökar människors medvetenhet om naturen i vårt land samtidigt 
som friluftsaktiviteter genererar positiva hälsoeffekter.  
Människan behöver fritid i olika former eftersom dess innehåll och kvalitet 
påverkar vårt välbefinnande och vår livskvalitet  
Idrott och friluftsliv ger oss även trygghet och gemenskap i mötet med andra 
människor. 
Det formar våra barns och ungdomars identitet och självförtroende samt 
hjälper dem att ta avstånd från missbruk och brottslighet.  
 

Detta vill vi 
 

• Värna och vårda Vallentunas frilufts- och naturområden. 

• Prioritera barn och ungdomars idrott och föreningsengagemang.  

• Fortsätta stötta kommunens föreningar att erbjuda kommuninvånarna 
en meningsfull fritid. 

 

Demokrati 
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Sverigedemokraterna ser positivt på de insatser som Vallentuna kommun har 
gjort för att stärka medborgardialog och transparens i den kommunala 
politiken.  
Däremot anser vi att det finns stort utrymme för förbättringar. Efter många 
år i den politiska periferin har Sverigedemokraterna blivit väl medvetna om 
att det råder demokratiska missförhållanden i det svenska samhället. 
För demokratins skull och för ett sundare, livskraftigare och tryggare Sverige 
måste det kommunala självstyret försvaras, breddas och fördjupas. En 
kommun är inte och bör inte vara en rent administrativ yta. Därför bör 
beslutanderätten i lokala frågor ligga så nära medborgarna som möjligt.  
En lösning som Sverigedemokraterna ser positivt på, för att involvera 
invånarna i lokalpolitiken, är införandet av medborgarförslag. Konceptet e-
demokrati öppnar för nya möjligheter till medborgarinflytande genom olika 
IT-lösningar för tillgänglighet och diskussion. 
 

Detta vill vi  

• Vi vill införa ett motionsregister så att medborgarna i Vallentuna 
lättare kan ta del av de förslag som politiken tar upp. 

• Öka beslutanderätten i lokala frågor via medborgarförslag. 
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