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VALPLATTFORM 2018
Dåliga skolresultat, en ovärdig äldreomsorg och ungdomar
som aldrig kan flytta hemifrån. Det är facit efter 12 år med
Moderaterna. Nu behövs förändring. Värmdö måste bli tryggare
igen så välfärden levererar när du och din familj behöver den.
Tillsammans kan vi göra Värmdö till Sveriges bästa kommun att
leva i, med Stockholmsregionens bästa skolor och tryggaste
äldreomsorg. Med fler prisvärda hyresrätter kan våra unga starta
sina vuxenliv.
Den här valplattformen utgör det kommunalpolitiska
handlingsprogram som Socialdemokraterna i Värmdö går till val
på och verkar för under mandatperioden 2019–2022 i kommunens
olika beslutande organ. Vi söker nu ditt förtroende i valet den 9
september. Värmdö kan bättre!
Mikael Lindström,
oppositionsråd för Socialdemokraterna, och kandidat till
kommunstyrelsens ordförande
Andrine Winther,
ordförande för Socialdemokraterna i Värmdö
Carl Kangas,
oppositionsråd med ansvar för skolfrågor

SKOLA OCH FÖRSKOLA
En bättre framtid för Värmdö börjar i skolan. Vår vision är en
likvärdig och modern förskola och skola som ger barn och elever
goda kunskaper i en trygg miljö, där alla har möjlighet att förverkliga
sina drömmar oavsett bakgrund.

FLER FÖRSLAG FÖR EN BÄTTRE SKOLA

Så är det inte i Värmdö idag. Andelen elever som uppnått
kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 6 har sjunkit rejält. Bara tre av
fem elever kan fokusera på skolarbetet under lektionerna. Alldeles
för många elever på högstadiet känner sig otrygga. Att Värmdö har
en lägre skolpeng, låg lärartäthet och för många obehöriga lärare får
allvarliga konsekvenser.

•

På varje förskoleavdelning ska det finnas minst en utbildad
förskollärare.

•

Säkra ett varierat utbud av pedagogiska metoder och inriktningar i
förskola och skola, valfriheten ska värnas.

•

Utveckla den pedagogiska omsorgen med höjd kvalitet.

•

Slopa 25-timmarsregeln i förskolan på försök. Förskolebarn ska ha
rätt till heltid på förskolan även om en förälder är föräldraledig med
ett syskon.

•

Arbeta med “Stopp min kropp” – utbilda barn i samtliga förskolor
om rätten till kroppslig integritet.

I socialdemokraternas Värmdö finns en valfrihet för eleverna att välja
skola. För oss går elevens rätt till kunskap före företagens rätt att göra
vinst. Vårt mål är att utveckla Värmdö till en attraktiv skolkommun med
regionledande resultat. För det behövs en höjd skolpeng som är mer
kompensatorisk och jämlik. På det sättet lockar vi de bästa lärarna till
en arbetsmiljö med fler kollegor, kontinuerlig kompetensutveckling och
där proffsen får vara proffs.

VÅRA TRE VIKTIGASTE REFORMER:
•
•
•

Mer kunskap med fler utbildade lärare och mindre elevgrupper.
Vi vill utveckla ett tvålärarsystem i Värmdös skolor och anställa
fler förskollärare, lärare och specialpedagoger.
Ökad trygghet och studiero genom fler vuxna och
kompetensutveckling av all skolpersonal i arbetet mot mobbning
och kränkningar.
Höjd skolpeng. Uthålligt arbete för att göra Värmdö till en
mer attraktiv skolkommun genom långsiktig förstärkning av
skolpengen och tilläggsbelopp i Värmdö.

FÖRSKOLA
• Minskade barngrupper i förskolan och mer fast anställd personal för
tryggare barn.

GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM
• Säkerhetsställ en kommunal läsa, skriva, räkna-garanti i åk 1–3 med
rätt till åtgärder.
• Mer resurser till de barn som behöver stöd – utveckla
tilläggsbeloppen.
• Läxhjälp efter skoltid på samtliga skolor som leds av behöriga
lärare.
• Satsning på en central elevhälsa.
• Införa ett mer generöst skolskjutssystem som minskar familjers
stress och gör barnens väg till skolan tryggare. Det skulle samtidigt
minska biltrafiken.
• Öka andelen närproducerad och ekologisk mat i förskola och skola.
• Fritidsreform, med större fokus på lärande och läxhjälp med mer
personal.

•
•
•
•
•
•

Mer rörelse i skolan och på fritids – minst en timmes rörelse per dag.
Alla barn ska ha råd att följa med på utflykter, stopp för dolda
avgifter i Värmdös skolor.
Förstärk resurserna till fjärrundervisning för likvärdig utbildning i
skärgården.
Utökad satsning på lovskola och särskild satsning för förbättring av
studieresultat för elever som halkat efter.
Inför enhetliga riktlinjer kring mobilanvändning under skoldagen,
privata mobiler ska inte störa undervisningen.
Nolltolerans mot kränkande behandling.

GYMNASIUM
• Stoppa hemmasitteriet, förbättra uppföljningen av elever på
individnivå på gymnasiet vid oroväckande frånvaro.
• En handlingsplan behöver tas fram för att öka andelen som slutför
gymnasiestudierna under tre år.
• Stärk möjligheten till jobb, utforma fler gymnasieprogram med
inriktning utifrån lokala arbetsmarknadens kompetensbehov.
• Öka tillgängligheten till elevhälsan. Ungas psykiska ohälsa måste
identifieras tidigare för att rätt insatser ska kunna sättas in.
GE VÄRMDÖS SKOLPERSONAL RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR ATT LYCKAS
• Inrätta utvecklings- och kompetensnavet Pedagog Värmdö för
förbättrad och systematisk kompetensutveckling, kollegialt lärande
och undervisningsutveckling för såväl kommunala som fristående
verksamheter.
• Erbjud möjlighet till vidareutbildning på betald arbetstid för befintlig
personal för att öka andelen behörig personal.
• Inför fler karriärtjänster som möjliggör förskollärares och lärares
yrkesutveckling.
• Kompetensutveckling för lärare och resurspersoner i arbetet mot
mobbning och kränkningar.
• Kompetensutveckling för skolpersonal i NPF (neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar), särbegåvning och undervisning av
nyanlända.
• Fria arbetskläder och skor till personalen på förskola och fritids.

ÄLDREOMSORG
Tillsammans ska vi göra omsorgen om våra äldre tryggare och
värdigare. Nu får det vara slut på äldreskandaler i Värmdö där
de som jobbat ett helt liv isoleras i containers, med larm om
undernäring, hotad patientsäkerhet och stressiga måltider i
hemtjänsten.
En väl fungerande hemtjänst är en viktig trygghets- och frihetsfråga.
De flesta uppskattar att bo hemma så länge hälsan tillåter. Därför
måste minuthetsen i hemtjänsten stoppas. Den som får bistånd ska
också ha inflytande över detta. Värmdöbor med hemtjänst ska möta
bekanta ansikten varje dag genom mer fast anställd personal. Det
ska finnas tid för omtanke och rofyllda måltider och maten ska vara
omsorgsfullt lagad. Ensamheten ska brytas med fler boenden för äldre
och fördubblat stöd till äldreorganisationerna. Så lyder vår plan för att
utveckla regionens tryggaste äldreomsorg. Det gör att både äldre och
anhöriga kan leva ett rikare liv.

VÅRA TRE VIKTIGASTE REFORMER:
•
•

•

Bryt ensamheten. Fler särskilda boenden, trygghetsboenden och
servicehus.
Inled ett lokalt utvecklingsarbete ”Matlust” för att lyfta fram
måltidernas betydelse inom äldreomsorgen. Våra äldre är värda
god och näringsriktig hemlagad mat och slopad minuthets för
personalen inom hemtjänsten så det finns tid att äta den.
Rätt till heltid, i huvudsak tillsvidareanställningar och vikariepool
med fast anställd personal införs i egen regi-verksamheter inom
äldreomsorgen som en viktig jämställdhets-, arbetsmiljö- och
friskvårdsreform.

FLER FÖRSLAG FÖR EN TRYGGARE ÄLDREOMSORG
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Motverka ensamhet hos äldre. Fördubblat grundbidrag till
pensionärsorganisationerna för att underlätta deras arbete med
aktiviteter för äldre.
Biståndsbedömning för plats på särskilt boende ska bli mer rättvis.
Ökad frihet för brukare av hemtjänst att själva få välja hur de
använder delar av sin biståndsbedömda tid. De som vill ska kunna få
sällskap till affären och hjälp att handla och laga sin mat.
Såväl den egna verksamheten som fristående utförare ska öka
kontinuiteten bland personal som besöker brukarna.
Trygghetslarmen ska vara avgiftsfria.
Inrätta fler demensteam i kommunens egen hemtjänst och ställa
krav på fristående utförare att ha demensutbildad personal.
Dagverksamheten för personer med demensdiagnos är en viktig
del i många personers vardag – därför ska den utvecklas, inte
avvecklas.
Äldres fysiska aktivitet ska underlättas.
Satsning på friskvårdsarbetet för personalen för ökad kontinuitet
och bättre kvalitet i omsorgen för de äldre.
Arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetskläder och skor för all vårdoch omsorgspersonal inom äldreomsorgen.
Investera i vidareutbildning för kommunens undersköterskor i
äldreomsorgen inom bland annat demensvård.

BOSTÄDER
Bostad är en social rättighet. Ingen ska sakna tak över huvudet. När
våra unga Värmdöbor tvingas flytta på grund av bostadsbrist förlorar
vi välutbildad arbetskraft och skatteintäkter som finansierar den
gemensamma välfärden.

FLER FÖRSLAG FÖR FLER OCH BÄTTRE BOSTÄDER

Det måste finnas tillräckligt med bostäder i alla delar av kommunen
och med olika upplåtelseformer. Det har byggts för få hyresrätter
under de senaste tolv åren. Därför vill vi öka byggtakten när det
gäller hyresrätter. Varannan nybyggd lägenhet ska vara en hyresrätt
som vanligt folk, unga och äldre har råd att bo i. De lägenheter som
Värmdö Bostäder bygger ska främst gå till Värmdöbor. Därför ska
Värmdökön utvecklas, inte avvecklas. Vi vill införa ett nytt bostadsmål
för kommunen. Alla Värmdöbor under 25 år ska ha en bostad inom 5 år.

•
•
•

Men inga bostäder kan byggas utan en fungerande infrastruktur.
Framkomliga vägar, utbyggd kollektivtrafik och hållbara vatten- och
avloppslösningar är en förutsättning.

•

VÅRA TRE VIKTIGASTE REFORMER:

•
•

•
•
•

Ungdomsgaranti. Alla under 25 ska ha en bostad inom 5 år för att
kunna bo kvar på Värmdö.
Uppgradera Värmdökön. Värmdö Bostäders lägenheter ska i
första hand gå till Värmdöbor.
Varannan lägenhet som byggs ska vara en hyreslägenhet.

•
•

•

•

•
•
•
•
•

Minska tiden i bostadskön. Bygg fler hyresrätter.
Bygg områden med blandade upplåtelseformer (bostadsrätter,
hyresrätter och äganderätter) och varierande hustyper.
Sätt krav på hyrestak för nya hyresrätter.
Stoppa utförsäljningen av hyresrätter.
Införa kompiskontrakt som gör att ungdomar kan hyra lägenheter
tillsammans med sina vänner. Detta underlättar för fler unga att ha
råd att flytta hemifrån.
Ge ägardirektiv till Värmdö Bostäder att ha en ambition att
hyresgäster inte ska behöva lämna sina hem på grund av social
omvandling och kostnadsökningar.
Pröva ”Örebromodellen” med hyresrabatt under tio år i vissa
nyproducerade hyreshus.
Kommunens medborgardialoger behöver bli bättre. Det leder till
färre överklaganden av nya detaljplaner och större förankring hos
medborgarna.
Förtäta bebyggelsen i befintliga bostadsområden.
Utreda möjligheten att bygga ytterligare lägenheter ovanpå
befintliga flerbostadshus.
Stoppa spekulationen vid nyproduktion av bostadsrätter.
För att fler ska ha råd att köpa en bostadsrätt så införs
hyrköpsmodellen som möjlighet i exploateringsavtal.
Utveckla program för Egna hems-modellen för att Värmdöbor ska
kunna bygga sitt drömhus.
Uppmuntra kreativa lösningar där Värmdöbor får möjlighet att
hjälpa till med bostadsförsörjningen.
Pröva möjligheten att bygga hus på vatten.

SAMHÄLLSBYGGET
OCH VÅR MILJÖ
Vi vill värna Värmdös unika skärgårds- och naturmiljöer. Vår kommun
ska inte reduceras till en förort till Stockholm. Därför måste Värmdö
utvecklas på ett mer hållbart sätt än hittills. Med mer genomtänkt
samhällsplanering kan vi skapa möjligheter till rikare liv för alla oss
som bor här och de som ska leva här under kommande decennier.
Våra bostadsområden ska vara trygga och levande. Vi vill ha blandade
upplåtelseformer och funktioner. Förtätning ska ske på lämpliga platser
i centralorterna med bra tillgänglighet till kollektivtrafik. Hemmesta
storskog och Ekedalsskogen ska fredas från storskalig exploatering.
Vi behöver fler infartsparkeringar och fler parkeringar i hamnområdet
i Gustavsberg. För att balansera tillväxt med bevarande av unik
skärgårdsmiljö behövs en stadsarkitekt som tar ett helhetsansvar.
Bygglov ska kosta mindre, gå snabbare och vara enklare.
För ett hållbart samhälle med en växande befolkning måste fler ta
bussen. Därför kräver vi en mer attraktiv kollektivtrafik. Vi vill att SL
inför “Värmdöexpressen” med sittplatsgaranti, wifi och ladduttag för
ökad trygghet och bekvämlighet. Kommunen ska fortsatt vara drivande
för Östlig förbindelse.

FLER FÖRSLAG FÖR BÄTTRE KOLLEKTIVTRAFIK
•
•
•
•

FLER FÖRSLAG FÖR BÄTTRE INFRASTRUKTUR
•
•

•
•
•

VÅRA TRE VIKTIGASTE REFORMER:
•

•
•

Värna skärgårdskänslan när Värmdö växer in mot stan. Förtäta
med levande och trygga bostadsområden i anslutning till god
kollektivtrafik. Stopp för nya storskaliga exploateringar öster om
Ålstäket.
Enklare vardag för Värmdöborna. Fler infartsparkeringar och
parkeringar där behoven är störst.
Superbussen till Slussen. Vi kräver att SL inför snabbussar,
”Värmdöexpressen”, från våra centralorter Gustavsberg,
Hemmesta och Brunn – med sittplatsgaranti, wifi och ladduttag.

Ställ krav på landstinget för ökad turtäthet och fler direktbussar från
centralorterna till Stockholm.
Fler nattbussar med trygghetsvärdar.
Undersöka möjligheten att etablera pendelbåtlinjer.
Inför papperskorgar med fungerande sophämtning vid samtliga
hållplatser och ställ krav på SL om att hållplatserna ska bli tryggare
och mer välskötta.

Nya byggplaner måste åtföljas av fungerande trafiklösningar.
Wifi förenklar vardagen för Värmdöbor och ökar attraktiviteten
för turister, därför ska vi inrätta öppet wifi på centrala platser i
kommunen.
Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar.
Utveckla projektet med säkra skolvägar. Värmdös unga ska kunna ta
sig säkert till och från skolan och fritidsaktiviteter.
Cykelsatsning med tydligare skyltning på cykelbanor,
servicestationer för cyklar och laddningsstationer för
elcykelbatterier.

FLER FÖRSLAG FÖR BÄTTRE PARKERINGSMÖJLIGHETER
•
•
•

Bygg fler infartsparkeringar i lägen där behoven är som störst,
bland annat i hamnområdet i Gustavsberg.
I samband med utbyggnaden ska också laddstolpar för elfordon
planeras.
Nej till avgifter på infartsparkeringar.

FLER FÖRSLAG FÖR BYGGANDE OCH VA
•
•
•
•
•
•
•

Vattentillgången för ett växande Värmdö måste utredas.
Bräddningar ska undvikas och allmänheten informeras via webb och
sms när det sker.
Utveckla rådgivningen för medborgare som behöver byta sitt
enskilda avlopp.
Stötta lokala VA-lösningar i skärgården och områden där kommunalt
VA och PFO-förändring inte sker inom överskådlig framtid.
Håll nere avgifter för bygglov och korta handläggningstiderna.
Värna allmänhetens tillgång till skärgården och stränder.
Anställ en stadsarkitekt för en hållbar utveckling och bättre
uppföljning av detaljplaner.

FLER FÖRSLAG FÖR BÄTTRE MILJÖ OCH KLIMAT
•
•
•
•
•
•
•
•

Bättre uppföljning och kontroll av föroreningar i och hantering av
dagvatten.
Placera återvinningscentralen i Ekobacken och inte i Kil.
Inför en träbyggnadsstrategi.
Ta fram en lokal handlingsplan för giftfri vardag i Värmdö.
Pröva återbruksverksamhet på utvalda återvinningscentraler.
Nej till Horstensleden.
Nej till förbifart Hemmesta och Ekedal. Utred utvidgad
naturreservatsbildning i Hemmesta storskog.
Stoppa utsläppen av tungmetaller i Farstaviken och tillsätt en
haverikommission för att reda ut ansvaret.

STARKARE NÄRINGSLIV FÖR
FLER JOBB
Värmdös framtid kan inte stavas sovstad. I dag tvingas för många
Värmdöbor pendla ifrån kommunen. Värmdö behöver fler stora
arbetsgivare för fler kvalificerade jobb på hemmaplan.

FLER FÖRSLAG FÖR STARKARE NÄRINGSLIV OCH FLER JOBB

Vi socialdemokrater vill kraftsamla för fler jobb på hemmaplan. Starta
en Värmdöoffensiv för att få större arbetsgivare till kommunen. Inför
ett näringslivsråd med verkligt inflytande. Vi vill se nya arenor för
samverkan, ökad kunskap och utveckling. Främja det lokala näringslivet
i kommunens upphandlingar och ställ tydliga sociala krav på de som vill
ta del av skattebetalarnas pengar. Värmdö kommun ska ha en enkel och
kundfokuserad myndighetsutövning som möter företagens behov. Vi
inför utökade öppettider för kommunen. Tjänstemän och beslutsfattare
i Värmdö ska få en större förståelse för småföretagares villkor. Så får vi
Värmdös många små företag att växa och också kunna anställa fler.

•

•

•
•
•
•
•

VÅRA TRE VIKTIGASTE REFORMER:
•

•
•

Värmdökontraktet – alla som kan jobba ska jobba. Den
som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet
eller funktionsnedsättning ska kunna matchas till ett jobb
inom kommun, näringsliv eller ideell förening med delvis
subventionerad tjänst.
Fler arbetsplatsområden så att Värmdöföretag kan växa och
Värmdöbor slipper pendla.
Sommarjobbsgaranti för unga i åldrarna 15–17 år.

•

Bygg ut vuxenutbildningen och skapa fler utbildningsplatser och
lärlingsutbildningar inom bristyrken.
Mobilisera kompetens- och utbildningssatsningar kring strategiska
branscher, till exempel via branschråd.
Utöka arbetsplatsområdet i Kil i stället för att bygga
kretsloppscentral åt Nacka kommun.
Använd innovationsupphandling för att främja det lokala
näringslivets innovatörer.
Stötta näringslivet i skärgården genom ökad digitalisering i
kommunen och underlätta för fysiska mötesplatser.
Enkel, och kundfokuserad myndighetsutövning som möter
företagens behov.
Öka turismen genom destinationsutveckling i samverkan med
besöksnäringen. Säkra en permanent turistbyrå i Gustavsbergs
hamn för bättre guidning och stöd för näringslivet.
Satsa på det lokala näringslivet och ökad turism genom samarbete
med ateljéverksamheten och de kreativa näringarna i Gustavsbergs
hamn.

ETABLERING OCH
INTEGRATION
Vi tar integrationsutmaningen på allvar. Socialdemokraternas mål
är att Värmdö ska vara bäst i Sverige på etablering. Här ska vägen
till egen försörjning och frihet vara snabbast i landet. Så är det inte
idag.
Vi vet att ett sammanhang på en arbetsplats ökar motivationen
och påskyndar språkinlärningen. Därför vill vi ge alla nyanlända
som studerar SFI en praktikplats från dag ett. Värmdö kan också
arbeta mer strategiskt med matchning av det lokala näringslivets
personalförsörjnings behov och därmed utbilda våra nya Värmdöbor i
bristyrken.
Blandade bostadsområden påskyndar integrationen och gör samhället
starkare och tryggare. Isolerade områden med modulbostäder är fel
väg att gå. Det finns en enorm kraft i civilsamhället för att påskynda
etableringen, vi socialdemokrater vill avsätta mer pengar och ingå fler
partnerskap med föreningslivet och civilsamhället. Värmdö blir rikare
och varmare när vi jobbar tillsammans.

VÅRA TRE VIKTIGASTE REFORMER:
•
•
•

Ge nyanlända som studerar SFI en praktikplats från dag ett. Det
påskyndar språkinlärningen.
Tydlig plan för egen försörjning för varje individ, öka matchningen
med det lokala näringslivets kompetensförsörjningsbehov.
Bygg blandade bostadsområden, modulområden riskerar att leda
till segregation.

FLER FÖRSLAG FÖR SNABBARE ETABLERING OCH INTEGRATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Kartlägg lokala näringslivets kompetensbehov och matcha
nyanlända mot bristyrken.
Utveckla nätverk mellan näringslivet och nyanlända.
Förstärk samhällsintroduktionen.
Ökat stöd till och stärkt samarbete med civilsamhället genom
exempelvis ideburet offentligt partnerskap, så kallade IOP-avtal.
Mentorsprogram – nyanlända ska få en annan Värmdöbo som
mentor.
Ställ krav i samband med upphandlingar att större företag ska ta
emot nyanlända på praktikplatser
När nya bostäder byggs ska arbetslösa unga och nyanlända få jobb/
praktik.
Rätt att bo kvar i Värmdö efter 18 år för den som vill slutföra sina
gymnasiestudier.
Utveckla SFI-utbildningen (svenska för invandrare) så Värmdö kan
erbjuda SFI med förberedelse för yrkesutbildning och svenska för
yrkesutbildade. Dessa utbildningar ger även yrkeskunskaper.
Minska risken för utanförskap genom att stärka barnomsorgen och
utbildningen för nyanlända.
Uppmuntra kreativa lösningar där Värmdöbor får möjlighet att
hjälpa till med bostadsförsörjningen.
Utred möjligheten att lämna ekonomiskt bistånd till frivilliga
familjehem.

FUNKTIONSVARIATION
I VÄRMDÖ
I vårt Värmdö är det en självklarhet att alla människor har samma
rättigheter att delta i samhället på lika villkor. Tyvärr är det inte så i
dag. Neddragningar på LSS-området (Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade) har de senaste åren gjort det allt svårare för
personer med funktionsvariation att få det stöd de har rätt till för att
kunna leva som andra. Detta måste upphöra. Det drabbar inte bara
individen utan också deras närstående. Vi vill göra om riktlinjerna
för LSS-bedömning så att lagstiftarens intentioner med lagen tydligt
framgår.
Vi socialdemokrater i Värmdö vill utveckla stödet till personer med
funktionsvariation. Individerna ska få ökat självbestämmande. Vi vill öka
möjligheten till deltagande i samhället och särskilt fokusera på ungas
möjlighet till en meningsfull fritid. Ett eget jobb och egen försörjning är
den främsta frihetsfaktorn. För det jobb man gör behöver man en skälig
lön. Vi vill erbjuda fler möjligheter till egen bostad och den bostaden
ska helst finnas i Värmdö.

VÅRA TRE VIKTIGASTE REFORMER:
•
•
•

Låt brukarna själva bestämma över sin ledsagningstid.
Fler boendelösningar för funktionsnedsatta i Värmdö.
Kommunen garanterar sommarjobb för ungdomar med
funktionsnedsättning upp till 21 års ålder.

FLER FÖRSLAG FÖR EN BÄTTRE POLITIK FÖR FUNKTIONSVARIATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sluta spara! Skattesänkningarna går ut över funktionsnedsatta
personer som enligt LSS har rätt till insatser.
Riktlinjerna för LSS-området ska göras om för mer rättssäker
biståndsbedömning.
Rätt till skolskjuts för de som inte går i sin hemskola på grund av
särskilda behov.
Fler gruppbostäder och bostäder för personer med assistans eller
boendestöd.
Politiska företrädare ska utbildas i LSS.
Utred dagverksamheten och hur vägen ut i arbete och utbildning
kan utvecklas och förbättras samt höj ersättningen.
Särskild satsning på ledsagning för barn och ungdomar till kulturoch fritidsaktiviteter.
Nya anpassade och lämpliga lokaler för Värmdös unga som har KTT
(korttidstillsyn). Alla har rätt till en meningsfull fritid.
Ökad tillgänglighet i det offentliga rummet genom minskning av
fysiska och psykiska hinder.
Kompetensutveckling av skolpersonal i NPF (neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar).
Utred Värmdös bidrag till det statliga LSS-utjämningssystemet.

SOCIAL OMSORG
Social trygghet och fungerande skyddsnät skapar modiga människor.
I Värmdö har socialtjänsten underfinansierats i flera år. Det har
gått ut över samhället svagaste, exempelvis barn och hemlösa.
Det är ovärdigt Värmdö och måste få en ändring. Många av de
som faller utanför samhällsgemenskapen och hamnar i exempelvis
missbruk lider ofta av psykisk ohälsa. För att långsiktigt kunna bryta
missbruket behövs ett helhetsgrepp om rehabiliteringen.
Enligt Rädda Barnen växer hundratals barn i Värmdö upp i fattiga
familjer. Det handlar ofta om att föräldrarna fastnat i ett långvarigt
utanförskap med beroende av försörjningsstöd. Alla som kan jobba ska
jobba och vi vill därför erbjuda jobb inom kommunen, föreningsliv eller
det lokala näringslivet istället för bidrag.
En av de grundläggande förutsättningarna för människors delaktighet i
samhället är ett värdigt boende. Vi vill garantera allas rätt till bostad.

VÅRA TRE VIKTIGASTE REFORMER:
•
•
•

Tak över huvudet-garanti, ingen hemlös Värmdöbo ska tvingas
sova på gatan.
Ge människor som varit i långvarigt behov av försörjningsstöd ett
jobb i stället för bidrag.
Inget barns framtid ska krossas av sina föräldrars fattigdom.

FLER FÖRSLAG FÖR EN BÄTTRE SOCIAL OMSORG
•
•

•
•
•

•

Alla ska ha en värdig bostad. Värmdö behöver säkerställa sin
tillgång till bostäder för att täcka behoven. Satsa på familjehem.
Ökad effektivitetet och samverkan mellan kommunens olika berörda
avdelningar och politiker, både när det gäller förebyggande arbete
och i individärenden.
Öka det förebyggande arbetet i skolorna mot alkohol och narkotika
i lägre årskurser.
Satsa på fler hemmaplanslösningar och HVB-hem (hem för vård eller
boende) i egen regi för ökad kontroll och lägre kostnader.
Mer resurser och en bättre arbetsmiljö behövs för att behålla och
attrahera socialsekreterare som är ett bristyrke i hela Sverige. Låt
proffsen vara proffs och minska den administrativa bördan så att
fokus kan läggas på rätt saker.
Ökat stöd till och stärkt samarbete med civilsamhället genom
exempelvis idéburet offentligt partnerskap, så kallade IOP.

TRYGGHET PÅ GATOR OCH
TORG
Brottsligheten i Värmdö är låg. Ändå upplever många ökad
otrygghet på vissa platser. De flesta i Värmdö drabbas aldrig
av hot eller våld. Men det är också i högsta grad en klass- och
jämställdhetsfråga. Unga och kvinnor är särskilt utsatta.
Unga som inte fångas upp med tidiga insatser och där skolans stöd
inte räcker till, löper högre risk att dras med i kriminell verksamhet och
att själva bli offer. Därför är vi socialdemokrater tuffa mot brottslighet
och mot brottens orsaker. Med tidiga insatser och rätt stöd i skolan,
mer resurser till Polarna, fler fältassistenter, med införandet av
trygghetsvakter och trygghetsvärdar, med bättre belysning, nolltolerans
mot nedskräpning och klotter och ökat stöd till nattvandringar och
kvinnojourer vill vi knäcka otryggheten och skapa ett starkare samhälle.
Vi välkomnar regeringens satsning på 10 000 nya poliser. Det ger chans
till ökad polisnärvaro i Värmdö och vi vill erbjuda lokaler i Mölnvik för
att skapa ett blåljuscenter.

VÅRA TRE VIKTIGASTE REFORMER ÄR:
•
•
•

Mer pengar till det trygghetsskapande arbetet med fler Polare,
fältassistenter, nattvandrare och kvinnojourer.
Inför trygghetsvakter nu och vi kommer också fortsätta kräva
ökad polisnärvaro i Värmdö.
Genomföra trygghetsvandringar för att identifiera otrygga
områden och genomföra åtgärder.

FLER FÖRSLAG FÖR ÖKAD TRYGGHET PÅ GATOR OCH TORG
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

Inför kommunala trygghetsvakter i samverkan med polisen för att
öka medborgarnas trygghet på lämpliga platser.
Extra bil och ytterligare arbetsledare till Polarna Värmdö.
Utökat stöd till kvinnojourerna.
Ökad vuxennärvaro och höjt stöd till nattvandringar.
Ökad samverkan mellan föreningslivet och kommunen för
ökad trygghet, integration, kvällsöppna hallar och idrotts- och
kulturfritids till exempel i form av idéburet offentligt partnerskap, så
kallade IOP.
Förbättra offentlig ljussättning. Klok ljussättning åstadkommer
många mervärden, bl.a. ökad trygghet och trivsel, bättre
trafiksäkerhet och minskad energiförbrukning. Vi vill höja
takten i omställningen till mer kostnads- och klimateffektiva
belysningsarmaturer.
Ta fram en utvecklingsplan för motorintresserad ungdom.
Sätt igång omvandlingen i Gustavsbergs centrum och
Vattentornsberget för ett tryggare och mer levande område.
När vi bygger vårt samhälle ska våra bostadsområden vara trygga
och levande. Samhällsplanering är ett viktigt verktyg för arbetet
med att göra Värmdö tryggare.
Alkohol är den största riskfaktorn när det kommer till att utsätta
och utsättas för våld. Värmdöborna ska kunna känna sig trygga från
alkoholrelaterat våld, därför arbetar vi aktivt med förebyggande
åtgärder mot alkoholmissbruk.
Verka för inrättandet av en dagligen bemannad polisstation i
Gustavsbergsområdet.

IDROTT OCH FRILUFTSLIV
Idrotten berör alla. Närmare 10 000 av Värmdös 43 000 invånare
är med i någon av kommunens 57 idrottsföreningar. Värmdös
föreningsliv gör en hjälteinsats som förtjänar ett starkare stöd.
Samhällsnyttan av idrotten är glasklar. Därför är det viktigt att det ska
finnas god tillgång till vardagsmotion, näridrott och spontanidrott.
Det är också viktigt att det finns många olika former av organiserad
idrott, för både de som ser idrott som motion och de som satsar på
tävlingsverksamhet, som lockar tjejer och killar, kvinnor som män till
aktivitet och engagemang. Alla barn oavsett funktionsnedsättning,
ekonomiska förutsättningar, bakgrund eller kön ska ges goda
förutsättningar att få tillgång till ett aktivt fysiskt liv. Därför vill vi ingå
ett lokalt handslag med Värmdös idrottsföreningar om gemensamma
målbilder för bättre verksamhetsförutsättningar och mer träffsäker
finansiering.

FLER FÖRSLAG FÖR ETT RIKARE IDROTT OCH FRILUFTSLIV
•
•
•
•
•

•
•
•

•

VÅRA TRE VIKTIGASTE REFORMER:
•
•
•

Bygg fler idrotts- och motionsanläggningar i hela Värmdö
kommun.
Handslag med Värmdös idrottsföreningar om stärkt finansiering
och gemensam utvecklingsstrategi.
Alla barn oavsett ekonomiska förutsättningar, funktionsvariation,
bakgrund eller kön ska ges goda förutsättningar för ett aktivt
fysiskt liv.

•
•

•
•

•

Idrottsverksamheter ska vara tillgängliga för alla.
Utöka hallkapacitet för växande idrotter.
Rusta upp Ekvallen, modernisera isanläggningen och öka
kapaciteten på uterinken i avvaktan på eventuell flytt.
Inför en fritidsbank/sportotek med sportutrustning till låns i
samverkan med civilsamhället och föreningslivet.
Värmdö är en skärgårdskommun, vi behöver ha en högre
ambitionsnivå för simkunnighet än de nationella bestämmelserna till
årskurs 3.
Bygg en simhall till för att möta behovet när Värmdö växer.
Utveckla spontanidrottsplatser vid Farstavikens skolas enheter och
Kyrkskolan.
Bygg fler konstgräsplaner, bland annat vid Farstaborg i
Gustavsberg. Utred bolltält i samband med uppgraderingen av
Värmdövallens grusplan till konstgräsplan.
Uppmuntra samverkan med föreningslivet för öppna idrottshallar
kvällstid för spontanidrott för ungdomar.
Värmdö är en barnrik kommun, därför investerar vi i attraktiva lekoch mötesplatser.
Genomför genusanalyser inför investeringsplaner och utred
en modell där verksamheter och föreningar som erbjuder
aktiviteter utifrån socioekonomisk bakgrund, genus-, hbtq- och
funkisperspektiv premieras.
Verka för ett aktivt båtliv och friluftsliv med tillgång till bad i
samverkan med båtföreningar och samfälligheter.
Vi värnar det tätortsnära friluftslivet. Utveckla sammanhängande
strövområden som är tillgängliga för alla Värmdöbor och utred
förutsättningarna för ett friluftscenter vid Kvarnsjön.
Utveckla Fritidsfältare, som aktivt och uppsökande möter ungdomar
i skolor och på offentliga platser för att främja och stärka ungas vilja
till en mer meningsfull fritid.

KULTUR
FLER FÖRSLAG FÖR ETT STÄRKT KULTURLIV

Kultur bygger ett samhälle starkare. Kultur berikar och behövs för att
vi ska utvecklas som demokratiska människor. Kultur behövs för att
förstå humanistiska värden om rättvisa och jämställdhet. Med hjälp
av kultur växer vi.

•

Kulturen skapar ett rikare samhälle, ökar förståelsen för den globala
värld vi lever i och banar väg för nya jobb, både inom och utanför de
kreativa näringarna. Kulturen kan vara en förenande kraft som skapar
sammanhållning och trygghet och gör oss stolta över att leva och bo i
Värmdö.

•

•
•

•

Det är viktigt att kulturen blir tillgänglig för alla. Alla ska med, oavsett
ålder, kön, ursprung och ekonomi. Den offentligt finansierade kulturen
ska kännetecknas av en hög grad av medskapande, av barn, ungdomar
och vuxna.

•

Värmdö behöver mer, inte mindre, kreativitet för att lösa alla de
komplexa utmaningar vi står inför. För oss socialdemokrater är det
viktigt att ta tillvara på och vårda kraften i kulturen och i vårt kulturarv.
En viktig uppgift för kommunen är därför att uppmuntra och stödja
kulturella initiativ. Med ändamålsenliga lokaler, ekonomiskt stöd och
informationsspridning vill vi stimulera föreningar och andra till kulturella
aktiviteter.

•

VÅRA TRE VIKTIGASTE REFORMER:
•
•
•

Den kommunala kulturskolan ska omfatta 6–20 år.
Tillgång till kulturella aktiviteter/platser med ändamålsenliga
lokaler ska finnas i hela Värmdö.
Värna porslinsarvet i Gustavsberg, sälj inte ut Ateljéföreningens
lokaler utan möjliggör ett kreativt kluster med ett genomtänkt
kulturhus.

•

Inget barn ska hindras från att gå i kommunala kulturskolan av
ekonomiska skäl.
Införa kulturfritids.
Utveckla digitala guider för naturliv och kulturhistoriska miljöer på
Värmdö.
Förbättra kommunikationen om utbudet av natur- och friluftsliv,
idrott och kultur.
Utveckla samarbetet mellan skola och kulturinstitutioner och
erbjud Värmdös skolbarn ett guidat besök på våra museer och
utställningshallar.
Investera i en modern bokbuss för ökad tillgänglighet och
läsförmåga.
Värmdö behöver fler museer och attraktiva besöksmål. Vi ser
möjligheter att etablera: ett fritidsbåtsmuseum i samverkan
med Sjöhistoriska museet, ett Taubemuseum och ett
industridesignmuseum i hamnen.
Verka för att konstnärliga utsmyckningar och skulpturparker finns
tillgängliga på olika platser inom kommunen.

SKÄRGÅRDEN
Vi ser skärgårdslivet som en kedja där alla länkar – skolor, bostäder,
jobb, samhällsservice, kommunikationer – måste finnas för att kedjan
ska hålla ihop och skärgården bli livskraftig. I dag minskar den
bofasta befolkningen, samhällsservicen vacklar, bostäder saknas.
Bristen på lokal arbetskraft ökar i takt med att den nuvarande
befolkningen åldras. Servicen försämras för alla, såväl heltidsboende
som deltidsboende och tillfälliga besökare.
Detta vill vi ändra på. Det behöver byggas fler hyresrätter på våra
kärnöar. Näringslivet ska stöttas genom ökad digitalisering i kommunen
och vi behöver underlätta för fysiska mötesplatser. Fjärrundervisningen
ska stöttas för likvärdig utbildning. Kommunen ska utlokalisera
egna verksamheter för fler arbetstillfällen i skärgården. Vi vill införa
medborgarbudgetar, där en del avsätts som öarnas invånare själva får
ha inflytande över. Vi vill ta fram ett skärgårdsprogram och tillsammans
med öarnas driftiga föreningsliv utveckla en gemensam vision för en
levande och stark Värmdöskärgård.

VÅRA TRE VIKTIGASTE REFORMER:
•

•

•

Bygg hyresrätter på kommunal mark på kärnöarna för att trygga
kompetensförsörjning, ökad tillväxt, främjad etablering och
möjlighet för äldre att bo kvar. Utveckla boendeformer för att
provbo i skärgården och bo tillfälligt under arbetstoppar.
Ta fram ett jobb- och utbildningspaket. Behåll kommunala
skolbyggnader, fortsätt utveckla fjärrundervisningen, utlokalisera
kommunala verksamheter och öka digitaliseringen för bättre
kommunal service.
Pröva medborgarbudgetar där skärgårdsborna själva får
inflytande.

FLER FÖRSLAG FÖR EN LEVANDE SKÄRGÅRD HELA ÅRET
•
•
•
•
•
•
•

VA-försörjningen måste stöttas för fler bofasta på hel- eller deltid.
Värmdö Hamnars viktigaste uppdrag ska vara god service till
boende, besökare, näringsidkare och trygg godshantering.
Rimliga parkeringslösningar för båtar och bilar för fastboende och
differentierade taxor för fastboende och turister.
Lägg inte ned infrastrukturstödet!
Hållbart båtliv med fler latrintömningsstationer. Värmdö ska vara
ledande inom smarta miljölösningar till sjöss.
Nej till Horstensleden.
Utveckla möjligheter för vanligt folk att hyra enklare sommarstugor
i skärgården.

ANSVARSFULL EKONOMI
Socialdemokraterna är vana att ta ansvar för ekonomin, både i riket
och i Värmdö kommun. Vi vet att en stark välfärd kräver en stark och
stabil ekonomi. Därför genomför vi reformer på ett ansvarsfullt sätt
och i den takt som ekonomin tillåter. Vi står för en samhällsmodell
som bygger på den tydliga principen om att alla som kan jobba ska
jobba. Det är bra för individen och för kommunen som helhet.

FLER FÖRSLAG FÖR EN ANSVARSFULL EKONOMI

Vi vill att vår kommun ska utvecklas på ett hållbart sätt. När Värmdö
växer kommer kommunens ekonomi att kräva tuffa prioriteringar.
Tillväxt ger ökade intäkter, men ställer också krav på nya
välfärdsinvesteringar. Kommunen behöver ett årligt överskott för att
ha råd att betala av på investeringar och lägga undan pengar till nya.
Därför värnar vi överskottsmålet. Värmdö behöver ha råd att investera
för framtiden. En tryggare välfärd kräver en hållbar finansiering, inte fler
skattesänkningar.

•

VÅRA TRE VIKTIGASTE REFORMER:
•

•
•

Ge vård, skola och omsorg långsiktiga spelregler. Sätt stopp
för kortsiktigheten och ryckigheten i hur våra verksamheter
finansieras. Det försvårar ett långsiktigt ekonomiskt
ansvarstagande också ute i våra välfärdsverksamheter.
Stoppa privatiseringar som säljer ut gemensamma värden och
verksamheter i välfärden till underpris.
Sluta urholka värdet på Värmdös skattebetalares egendom.
Stoppa underfinansieringen av vård, skola och omsorg samt
fastighetsunderhåll.

•
•

•

•

Varenda skattekrona ska användas ansvarsfullt och effektivt, inte
skänkas bort till övervinster. Stärk kommunens beställarkompetens.
Bli en bättre arbetsgivare. Stoppa dyra och onödiga
konsultlösningar. Fast och trygg personal ger bättre verksamhet och
nöjdare invånare.
Sluta med privatiseringslinjen vid nyinvesteringar av ideologiska
skäl. Använd det alternativ som är ekonomiskt och långsiktigt mest
fördelaktigt för Värmdö när nya investeringar i verksamhetslokaler
ska göras.
Sätt stopp för ideologiska experiment. Vi behöver mer
genomgripande kostnadskalkyler och konsekvensanalyser vid nya
investeringar. Det får vara nog med ekonomiskt slarv i Värmdö.
Nej till vidlyftiga tjänstebilslösningar för höga chefer i kommunen.

INFLYTANDE OCH
DEMOKRATI
Värmdös invånare är missnöjda med sitt inflytande. Demokratiska
processer i stora frågor fungerar dåligt med stor frustration till följd,
inte sällan med namninsamlingar, krav på folkomröstningar och till
och med demonstrationer. Människor är irriterade över beslut man
tror har fattats på ett visst sätt, men där resultatet i själva verket
blev något annat.
Politiker fattar beslut utan att fullt ut förstå konsekvenserna. I stort sett
samtliga nya detaljplaner överklagas. Ungdomar känner sig utanför det
demokratiska inflytandet. Föreningar tycker inte att de kommer till tals.
Det här vill vi ändra på. Vi socialdemokrater kommer inte att lova guld
och gröna skogar, men vi lovar att alltid lyssna och förklara våra beslut,
vilka målkonflikter vi har tagit ställning till och se till att beslutsunderlag
har tydligare och mer informativa konsekvensanalyser.

VÅRA TRE VIKTIGASTE REFORMER:
•

•
•

Bättre dialog med invånare och stärkta råd. De kommunala
råden (pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor och
skärgårdsrådet) ska användas seriöst och med framförhållning
inför beslut.
Inrätta föreningslots för att erbjuda ”en väg in” för föreningar i
kontakt med kommunen.
Utveckla demokratiarbetet för unga, undersök möjlighet och
intresse för att införa ett ungdomsfullmäktige.

FLER FÖRSLAG FÖR STÄRKT INFLYTANDE OCH DEMOKRATI
•
•
•

•

Ökat stöd till och stärkt samarbete med civilsamhället genom
exempelvis idéburet offentligt partnerskap, så kallade IOP-avtal.
Arrangera årliga demokratidagar för att stärka demokratin och
inflytandet i hela kommunen.
Utveckla den webbaserade Värmdöpanelen som verktyg.
Använd medborgarpanelen för att stämma av viktiga frågor med
Värmdöborna.
Bättre förankrade samhällsbyggnadsfrågor ger färre överklaganden
av detaljplaner och nöjdare invånare.

