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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. 

Detta sammanknyter till vår syn på kommunens tillväxt. Vallentuna 

ska växa i sin egen takt utan att påskyndas av politiska idéer, som i 

dagsläget. De övriga partierna driver istället kommunen in i ett 

väldigt expansivt läge. Fram till 2035 planeras byggas 5650 nya 

bostäder baserat på krav från Sverigeförhandlingen. Den starka 

tillväxten kommer naturligtvis kräva en utbyggd kommunal service 

och kommunens kostnader förväntas växa kraftigt fram till 2035. 

Samtidigt står kommunsektorn 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 bland 

länets lägsta arbetslöshet, så brottas Vallentuna kommun ändå med 

ekonomin. Sverigedemokraterna är det enda partiet som på riktigt 

beaktar detta problem. 

Ett annat skarpt problem som Vallentuna kommun står inför är 

betalningen av lån till banker. Vallentuna kommuns låneskuld 

beräknas passera 800 miljoner under 2021 och ytterligare upplåning 

är att vänta. Räntan är i dagsläget väldigt låg men när den i 



framtiden återigen stiger riskerar Vallentuna kommun hamna i en 

svår ekonomisk situation. 

Kommunens verksamhet ska utgå från självkostnadsprincipen, som 

föreskriver en budget i balans med täckning för kostnader samtidigt 

som kommunen uppnår ett positivt resultat på minst 1,9% under 

2021. För att lyckas med detta och för att klara av de tidigare 

nämnda problemen måste vi prioritera kärnverksamheten, prioritera 

Vallentunaborna och lägga undan dyra och prestigedrivna sidoprojekt 

till dess att problemen är lösta. 



 

Följande är en sammanfattning av Sverigedemokraternas ekonomiska 

prioriteringar för Vallentuna kommun 2021: 

 Avveckla integrationssamordningstjänsterna och onödiga 

kostnader för tolkar som bidrar till ökad segregering. 

 Arbeta för att avtalen/överenskommelser med berörda 

myndigheter omförhandlas för att få en lägre kvot gällande vårt 

mottagande 

 Utreder möjligheten att avsluta samtliga avtal med berörda 

myndigheter 

 Arbeta för att de tillfälliga modulhusprojekten för asylmottagning 

och ensamkommande avbryts och avvecklas 

 Årligen upprättar ett mångkulturellt bokslut 

 Utreder och ta fram ett förslag på hur kommunala hyresrätter kan 

underlätta det framtida behovet och bostadssituationen för 

medborgare (barn, vuxna och äldre) som är skrivna inom 

Vallentuna kommun 
 Utreder och utforma en kommunal bostadskö där medborgare som 

är skrivna inom kommunen främjas och ges prioritet 
 Utreder möjligheten att bygga student- och ungdomslägenheter 

där Vallentunas ungdomar ges prioritet och förtur 
 Arbeta med utgångspunkten att bostäder som köps in till 

kommunens ägo inte ska gå till mottagandet av nyanlända 

migranter, ensamkommande eller asylsökare 
 Gå igenom och granska detaljplaner på Vallentunas lands- och 

glesbygd samt att därefter inkomma med förslag på 

uppskrivningar i rådande begräsningar i bestämda bygglov och 

boytor 
 Utreder möjligheten att höja förskole pengen för att möjliggöra att 

kompetent, välutbildad och välbetald personal anställs 
 Prioriterar svenskundervisning - inte dyr hemspråksundervisning 
 Bibehåller en jämn fördelning av skolor över hela kommunen 
 Arbeta för att ge ökade resurser till skolan – slut med besparingar 

som drabbar barnen 
 Tillgodose möjligheten att bedriva en pedagogik som inkluderar 

alla 
 Kommunen ska verka för möjligheten att få tillbaka en egen 

polisstation och ökad polisiär närvaro i hela kommunen 
 Inför kameraövervakning vid otrygga platser 



 

 Kommunen ska verka för att anställa/anlita ordningsvakter med 

befogenheter att upprätta trygghet och ordning på utsatta platser 
 Satsa på äldreboenden och äldrevård i hela Vallentuna 
 Ge ökade resurser till aktiviteter och social samvaro bland de äldre 
 Arbeta för att våra äldre får aptitlig och näringsnyttig mat 
 Arbeta för att kommunens verksamheter endast ska servera kött 

från djur som slaktats och avblodats efter bedövning i enlighet 

med svenska djurskyddsregler 

 Arbeta för att kommunen skall prioritera närodlat/närproducerat 

och därefter andra svenska produkter i samband med upphandling 

gällande livsmedel till den kommunala verksamheten 

 Inrätta en äldreombudsman 

 Inrätta en konsumentvägledare 

 Inrätta en näringslivssamordnare 

 Säljer de bostadsrätter som köpts in till utländska medborgare 

 Minskar de stödboenden som används till vuxna utländska 

medborgare 

 Prioriterar att våra egna medborgare som är i behov av 

stödboende inte tvingas flytta ut från kommun till förmån för 

utländska medborgare 

 Inte betalar ut ersättning utan krav på återbetalning (s.k. glappet) 

 

Vallentuna 2035 (vår vision) 

Vallentuna är en kommun som präglas av gemenskap och 

samhörighet. Kommunen växer numera i en betydligt mer harmonisk 

takt än under den aggressiva expansionen under de första två 

decennier av 2000-talet. Bevarandet av närheten till naturen och 

grönområden är nyckelord i samband med samhällsbyggandet liksom 

hänsynen till den befintliga arkitekturen. Vi i Vallentuna har varit 

pionjärer i utbyggandet av en fossilfri och självförsörjande vätgas 

infrastruktur som bidragit till att fordonsflottan kunnat överge de 

fossila bränslealternativen. 

Vallentuna är en kommun som lever upp till begreppen tryggt och 

trivsamt, den eskalerande brottsligheten har nu upphört i och med 

att kommunen har valt att lägga mer resurser för invånarnas 

trygghet. Kommunens egna ordningsvakter och frivilligorganisationer 

samt kameraövervakning har lett till att kommunen är tryggare än på 



 

decennium. Det envisa lobbyarbetet som kommunen bedrivit har 

också sedan flera år tillbaka lett till att Vallentuna återigen har en 

egen polisstation som nu är bemannad dygnet runt. 

Skolan är återförstatligad men kompletteras med friskolor med 

distinkta profiler. Det finns en jämn fördelning av skolor över hela 

kommun som bidrar till mindre resande. Möjligheten att bedriva en 

pedagogik som inkluderar alla är tillgodosedd och fångar upp barn 

och ungdomar på glid. Maten som äts i skolor och på äldreboenden är 

närodlat/närproducerat. 

Barnomsorgen har generösa öppettider och sätter barnens naturliga 

utveckling i centrum, fritt från politiserande teorier. Det finns flera 

alternativ för föräldrar att välja mellan och det kommunala 

vårdnadsbidraget gör det möjligt för de som så önskar att istället 

vara hemma med barnen.  

Ett nära samarbete mellan kommunen och näringslivet gör att 

företagsklimatet frodas och att arbetslösheten är låg. Vallentunas 

närhet till naturen och ökad aktivitet runt Vallentuna sjön har lett till 

större turism från grannkommuner. 

En näringslivssamordnare finns som stöd för bland annat nyetablering 

av företagsverksamhet. En näringslivssamordnaren som hjälper till 

med marknadsföring, lagar & förordningar, möjligheter till bidrag osv.  

Kollektivtrafiken är utbyggd med mer och bättre busstrafik vilket 

säkerställer korta restider inom kommunen men även till Stockholm, 

våra grannkommuner såsom Rimbo/Norrtälje och inte minst till 

Arlanda. 

Vi har välfungerande infartsparkeringar där alla boende i kommun 

kan parkera sina bilar när behovet uppstår.  

Generösa parkeringsmöjligheter i centrumdelarna ger närhet till 

handel och nöjda kunder. 

Våra ungdomar uppväxta i Vallentuna kommun kan erbjudas sin 

första bostad och bo kvar i kommunen. 

Kommunen värnar om våra äldre, de som under ett långt arbetsliv 

byggt upp välfärden i kommunen och landet. Äldreombudsmannen 

bevakar deras intressen och rättigheter. 



 

Trygghetslarmen är fortfarande gratis. Standarden på äldreboendena, 

kommunala såväl som privata är mycket bra med hög personaltäthet. 

Den lokala demokratin är stärkt. För alla partier som väljs in i 

kommunfullmäktige är alla dörrar öppna genom att de erbjuds insyn i 

samtliga nämnder och styrelser. Den kommunala 

självbestämmanderätten är återupprättad och Vallentunaborna har 

ett större demokratiskt inflytande över sin egen hemkommun. 

Vallentuna kommun prioriterar sina egna invånare och 

kärnverksamheten fungerar i princip felfritt. 

Sammantaget gör allt detta Vallentuna till en av Sveriges mest 

välmående kommuner med några av landets nöjdaste medborgare. 

 

Kommunstyrelse 

Tryggheten i Vallentuna måste återställas 

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.  

Under de senaste åren har Vallentuna fått uppleva oroligheter på 

ungdomsgårdar, upprepade knivdåd, bilbränder, vandalism i form av 

krossade rutor på företagslokaler, busshållplatser och skolor, vilket 

naturligtvis innebär stora extrakostnader för ägarna och en ökad 

otrygghet i kommunen. För en tid sedan skedde en misshandel på 

gymnasiet där flera män misshandlar och sparkar en liggande person. 

Vissa av dessa skulle anses ganska otänkbart för bara 15 år sedan.  

Tryggheten i Vallentuna måste återerövras. Allt för många kommuner 

i Sverige har fallit offer för en ökad kriminalitet så låt oss inte bli ett 

nytt prioriterat område som polisen kallar det.  

Vi Sverigedemokrater vill inte att Vallentuna ska hamna i samma 

situation som exempelvis Tjärna Ängar i Borlänge där migranter tagit 

över och en kraftig ökning av otrygghet i samhället har utvecklats. 

Det är för oss helt uppenbart att kommunen måste utöka sin insats 

gällande det brottsförebyggande arbetet i Vallentuna, samt på alla 



 

möjliga vis assistera den verksamma poliskåren särskilt med tanke 

på att kommunen saknar egen polisstation. 

Sverigedemokraterna föreslår därför ett kraftigt utökat arbete för att 

återställa tryggheten i Vallentuna genom ett flerpunktsprogram: 

 Omfattande införande av trygghetskameror på utsatta och otrygga 

platser i kommunen 

 Införande av trygghetscentral med uppgift att samordna den 

minutoperativa trygghetsverksamheten samt bevaka 

trygghetskameror. 

 Utökad ronderande väktarbevakning i kommunen 

 Införande av ordningsvakter med rätt att ingripa på särskilt 

utsatta områden som kommunen råder över 

 Utökade samarbeten med föräldrar och nattvandrare för att få fler 

vuxna att delta i det trygghetsskapande arbetet 

 Större fokus på brottsförebyggande åtgärder i kommunens alla 

utemiljöer 

 Förstärkt samarbete med polismyndigheten och framtagande av 

långsiktiga trygghetsskapande åtgärder 

 Utökat arbete med att få polismyndigheten att återöppna 

polisstationen i Vallentuna 

 

Bostäder till Vallentunaborna 

Sverigedemokraterna vill se en sund bostadspolitik i Vallentuna där 

hyresrätter blir ett komplement till bostadsbeståndet. Vi tror inte på 

enorma bostadsområden med hyresrätter eller att kommunen ska 

bygga för att täcka upp bostadsbehovet för andra länders 

medborgare eller att boende i Vallentuna utkonkurreras i större läns- 

och landstäckande bostadsköer. Om kommunen ska investera 

skattepengar i att bygga kommunala hyresrätter så ska det främst 

komma Vallentunaborna till gagn. Ett förslag på detta är att 

kommunen utformar en kommunal bostadskö där medborgare i 

Vallentuna ska premieras. Finns det lägenheter över ska de som vill 

flytta till kommunen kunna sätta sig i en särskild kö för dessa 

lägenheter.  

 



 

För att ge stöd till Vallentunas ungdomar och studerande som idag 

saknar egen bostad så anser vi att kommunen ska utreda 

möjligheten att bygga billigare hyresbostäder till dessa grupper. I dag 

kostar ofta en hyreslägenhet närmare 10,000 kr/mån vilket givetvis 

är alldeles för mycket. Vårt förslag och utgångspunkt är att 

ungdomar och studerande som är skrivna i Vallentuna kommun ska 

ges förtur till dessa bostäder. Detta skulle också ge bättre 

förutsättningar att motverka den situation där unga Vallentunabor 

söker sig bort från kommunen på grund av bostadsbrist. 

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. 

Vi vill främja den privata äganderätten och ge kommunen i uppdrag 

att gå igenom detaljplaner på lands- och glesbygden i Vallentuna och 

återkomma med förslag på uppskrivningar i rådande begräsningar av 

bestämda bygglov och boytor. Vallentuna, Stockholm och Sverige har 

fortfarande en hård bostadssituation och därför ska kommunen 

uppmuntra till att mark- och fastighetsägare förbättrar och bygger ut 

sina bostadshus, både i tätort, på landsbygd och på platser som idag 

klassas som fritidshusområden. 

 

Bostäder för migranter (Staffanstorpsmodellen) 

Det är helt oacceptabelt att kommunen bygger dyra modulbostäder 

och avsätter delar av Vallentunas bostadsrätter och få hyresrätter till 

nyanlända migranter. Vallentuna kommun bör därför ta efter 

Staffanstorpsmodellen. Detta innebär att enklare men godkända 

husvagnar för 40 - 50 TKR med åretruntstandard köps in, detta 

minimerar kostnaden samt vagnarna går att sälja igen efter att syftet 

för inköpet är slutfört. Idag river man modulbostäderna efter att de 

brukats och man får ingenting tillbaka. 

Placeringen av dessa bostäder bör undersökas, då de inte ska 

påverka den naturliga skönheten i Vallentuna, ej heller ska det bli för 



 

många människor inom samma område då dagis, sjukvård och andra 

nödvändigheter riskerar att överbelastas. 

Det finns heller ingen anledning till att ställa grupper mot grupper 

genom att avsätta delar av Vallentunas bostäder och lägenheter till 

nyanlända. Detta är diskriminerande mot våra unga och äldre som i 

åratal har stått i kö men nu hamnar ännu längre bak i kön till förmån 

för personer som inte har någon anknytning till Vallentuna. 

Lägenheterna skall prioriteras till befintliga Vallentunabor och därefter 

svenska medborgare som stått i särskild kö om det finns några 

lägenheter över. 

 

Avveckla modulbostäderna i Vallentuna 

Modulbostäderna som har byggts är något som Vallentunaborna 

generellt sett inte önskar ha i sin kommun och framförallt inte i sina 

bostadsområden. Dessa kostar idag våra skattebetalare närmare 5 

miljoner kronor per år i form av hyreskostnad och med kvarvarande 

kapitalkostnader på 7,7 miljoner kronor så inser nog vem som helst 

att detta kunnat prioriteras annorlunda. Dessutom sticker dessa Ut 

från kommunens estetiska stil och används ofta som en nödlösning 

för ett ohållbart migrantmottagande. Sverigedemokraterna i 

Vallentuna vill att kommunen ska växa i varsam takt och med hänsyn 

till estetik och invånaropinion. Därför anser vi att modulbostäderna 

inom Vallentuna kommun ska avvecklas och inga nya byggas upp. 

 

Medel för starkare grannsamverkan 

Växande otrygghet är ett inslag i vardagen för många Vallentunabor. 

Det kan vara en otrygghet när man vistas i det offentliga rummet 

eller när man vistas i sin hemmiljö. 

Många upplever också att polisen inte kan bistå med den hjälp som 

ofta behövs för att kunna upprätta en god trygghet för kommunens 

invånare. 

Grannsamverkan är något som kan bistå polisen i deras arbete. 

Boende i ett bostadsområde hjälps åt att hålla uppsikt över sina 



 

grannars bostäder och är uppmärksamma på personer som rör sig i 

området. Ett bostadsområde, en bostadsrättsförening och så vidare 

kan idag starta upp den sortens verksamhet. Att boende är 

uppmärksamma på vilka det är som rör sig i kvarteret har en 

påverkan på brottsligheten, det handlar främst om att förhindra 

bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder. 

Den forskning som finns visar att grannsamverkan påverkar och att 

brottsligheten minskar. Enligt en genomgång av internationell 

forskning som Brottsförebyggande rådet (BRÅ) gjort minskar 

brottsligheten med i genomsnitt 26 % där man har grannsamverkan. 

Grannsamverkan bygger mycket på samarbete. Samarbete mellan 

grannar, ordningsvakter och poliser. Engagemanget finns där, dock 

så kan det ibland vara brist med resurser för att kunna upprätthålla 

en god grannsamverkan. Det förekommer idag samarbete med andra 

aktörer i samhället som försäkringsbolag och lokala 

brottsförebyggande organisationer. Polisen bistår idag med 

utbildning, detta är bra. Idag är oftast utbildningsmaterial dekaler 

och skyltar gratis för en nystartad grupp. 

Sverigedemokraterna vill gå ett steg längre och vill låta boende efter 

fullgjord utbildning hos polisen ansöka om ekonomiska medel för 

inköp av utrustning och material kopplat till att kunna driva en 

effektivare grannsamverkan som bidrar till att öka tryggheten i det 

aktuella bostadsområdet. Bondeorganisationer som är godkända för 

grannsamverkan ska få stöd till inköp av bevakningsutrustning som 

detektorer och kameror, utbildning och så vidare. 

 

Mångkulturellt bokslut 

Invandringen till Sverige i den form som huvudsakligen förekommer 

idag drabbar samhället både kulturellt och ekonomisk. 

Sverigedemokraterna anser därför att migrationsverksamheten i 

Vallentuna framöver ska redovisas separat i kommunens bokslut, i ett 

så kallat mångkulturellt bokslut. Detta för att öka transparensen i 

verksamheten och ge en mer konkret bild av vilken täckning de 

statliga ersättningarna ger och därmed även huruvida kommunala 

skattemedel subventionerar verksamheten. 



 

Sverigedemokraterna i Vallentuna vill också se en uppdelning på 

Socialnämnden, där en del arbetar med vård-och omsorgsfrågor och 

den andra delen arbetar med försörjningsstödsfrågor. 

 

Politik på lika villkor 

Sverigedemokraterna ser positivt på de insatser som Vallentuna 

kommun har gjorts 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. Trots att vi idag är ett stort parti, förekommer 

ofta ohederliga allianser och kompromisspolitik mellan politiska 

motståndare endast i syfte att utesluta våra väljare från inflytande. 

Oavsett vilket parti det gäller ska demokratin fungera väl och vi anser 

därför att alla folkvalda partier som har representation i 

kommunfullmäktige även ska ha rätt till insynsplatser i styrelser, 

nämnder och beredningar. 

Detta utgör ingen större kostnad (endast mötesarvode vid 

medverkan) för kommunen och det möjliggör för partier att bättre 

uppfylla sina politiska uppdrag och ta sitt ansvar inför sina väljare. 

 

Förskola och skola  

Att investera i skolan är att investera i framtiden. 

Sverigedemokraterna vill se en förskola där det finns gott om 

personal som älskar sitt jobb och som hinner se de minsta barnen, 

prata med dem och läsa för dem.  

Sverigedemokraterna vill ha en skola för de äldre barnen som präglas 

av lugn och ro och som uppmuntrar vetgirighet och inlärning, som 

tränar barnen i det sociala samspelet, i respekt och hänsynstagande 

till andra. 



 

 

Äldrevård 

Vi Sverigedemokrater vill även att de äldre i Sverige ska kunna leva 

ett bra liv. De ska inte tvingas att leva i ensamhet och isolering. 

Anhöriga ska inte tvingas ta ett stort vårdansvar på grund av att 

kommunen inte längre säger sig ha råd att utföra sitt uppdrag. 

Kraven för att erhålla plats på särskilt boende måste bli humanare. 

Sverigedemokraterna kan aldrig acceptera att äldre tvingas dö 

ensamma och slutar sina liv i social isolering, eller att människor 

känner stor oro för att bli äldre på grund av att den kommunala 

omsorg en brister. Äldre i Sverige förtjänar att få tillgång till det stöd 

som de är i behov av för att kunna leva ett bra liv, det måste därför 

vara anpassat till äldres- faktiska behov. 

 

Kost 

Vallentuna kommun har idag inga begränsningar gällande inköp och 

servering av halal- eller koscherslaktat kött i sina verksamheter. 

Slaktmetoderna innebär kortfattat att djuren slaktas och avblodas 

helt utan bedövning, vilket innebär ett utdraget dödsförlopp med 

onödigt lidande, smärta och ångest.  Eftersom det verkar finnas en 

marknad för dessa produkter, och därmed också ekonomiska 

incitament, börjar allt fler köttproducenter övergå till dessa 

slaktmetoder. Andelen kött som slaktats med dessa båda 

slaktmetoder är växande. 

Det är svårt att exakt säga hur man bäst angriper detta växande 

fenomen, men Sverigedemokraterna tror att problematiken behöver 

angripas ur flera vinklar. Ett steg är att Vallentuna kommun ska 

kräva att all mat som upphandlas via offentlig upphandling och som 

serveras i kommunala verksamheter garanteras vara från djur som 

slaktats och avblodats efter bedövning samt i enlighet med svenska 

djurskyddsregler. 

Sverigedemokraterna anser att kommunen skall prioritera närodlat 

och närproducerat. För att säkerställa denna prioriteringsordning så 



 

skall viktningsförfarandet i offentlig upphandling ses över. Ambitionen 

är att så mycket kost som möjligt skall vara närodlat och 

närproducerat. 

 

Integration och Asylmottagning 

Sveriges kommuner har tvingats ta ett orimligt tungt ansvar för 

statens misslyckade invandrings- och integrationspolitik. På senare år 

har trycket ökat ytterligare, även tydligt för oss i Vallentuna, i takt 
med att migranterna blir fler. Sverigedemokraterna menar att 

kommunerna gemensamt måste sätta ned foten för att få till stånd en 

förändring.  

Efter år av felprioriteringar och ansvarslös asyl- och flyktingpolitik så 

har vi idag en situation där kommunerna har tappat sin 
självbestämmande rätt i sådana viktiga samhällsavgörande frågor att 

kommuner inte längre kan neka staten utplaceringar av nyanlända 
migranter. Likaså måste samtliga kommuner idag ha en beredskap 

för att ta emot nyanlända. Sverigedemokraterna är starkt kritiska till 
att så är fallet då det naturliga bör vara att kommunerna själva har 

bäst insikt i om huruvida flyktingmottagning är möjlig utefter 

tillgängliga 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 komma tillstånd en förändring och 

ett återtagande av det kommunala självbestämmandet.  

Vi anser att den vidlyftiga satsningen med att bygga tillfälliga 

modulhus för nyanlända och ensamkommande i hela kommunen är 

fel och att projektet ska avbrytas och avvecklas.  

Rapporter gör gällande att det statliga bidraget till kommunernas 

invandrarmottagning inte är tillräckligt. Invandringen innebär dock 
inte bara ekonomiska bekymmer för kommunerna. Segregation, 

kulturkrockar och ökad brottslighet är andra följder. För att öka 
transparensen i den förda politiken menar Sverigedemokraterna att 

varje kommun årligen bör upprätta mångkulturellt bokslut, där 
invandrings- och integrationspolitikens konsekvenser för kommunens 

ekonomi, verksamhet och trygghet belyses samt vilka 

samhällsvinster detta eventuellt har gett. 

Det ska heller inte ses som någon självklarhet att de nyanlända som 

utgör en del av befolkningsökningen kommer att bidra till ökade 

skatteintäkter. Tvärtom har Sveriges moderna migrationspolitiska 



 

historia visat på motsatsen. Kommunens ekonomi, välfärd och 

trygghet står på spel och med övriga kommuner i landet som 

exempel är det tydligt att Vallentuna kommun bör stoppa allt 

mottagande av nyanlända migranter. 

 

Äldreombudsman 

Sverigedemokraterna vill att det skall bli lättare för alla pensionärer 

att få kontakt med kommunen för att få svar på sina frågor eller 

lämna synpunkter på hur äldreomsorgen skall bli bättre. Våra äldre 

utgör en svag grupp i samhället, vilka har svårt att hävda sin rätt 

gentemot myndigheter och andra. De blir lätt bortglömda och i syfte 

att stärka denna grupps ställning anser vi att en tjänst som 

kommunal äldreombudsman ska inrättas.  
 

Konsumentvägledare 

Sverigedemokraterna vill också se att Vallentuna kommun ska ha en 
egen konsumentvägledare. Vi anser att det är viktigt med tjänsten då 

många inte har kunskap kring konsumentköplagen och 
konsumenttjänstlagen eller vilka rättigheter man som konsument har 

jämte företag och försäljare. 

 

Näringslivssamordnare 

Vi Sverigedemokrater vill se ett nära samarbete mellan kommunen 

och näringslivet där företagsklimatet kan frodas och där en hjälpande 

hand finns för de som vill starta och etablera företag i kommun.  

Vi vill införa en näringslivssamordnare som stöd för bland annat 

nyetablering av företagsverksamhet. En näringslivssamordnaren som 

hjälper till med marknadsföring, lagar & förordningar, möjligheter till 

bidrag osv.  
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