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INLEDNING 
Med den här budgeten visar vi vilken riktning vi vill att Väsby ska utvecklas i. Vi ser 
som vår största uppgift att värna välfärdens kärna. Med en politik som vågar 
prioritera det som är på riktigt viktigt och som inte lovar allt till alla. Det handlar om 
att ta ansvar för både dagens väsbybor och framtidens, att lösa de problem vi har 
idag och säkra medel för de vi vet kommer framgent.   

Allians för Väsby står fast vid den politik vi fört i opposition, med satsningar för ökad 
trygghet, en effektivare integration, snabbare väg från bidrag till egenförsörjning 
samt ett värnande av individens frihet. Det är så vi både får vårt samhälle att hålla 
ihop och mer medel till kommunens kärnverksamheter inom vård, skola och 
omsorg.   

När ekonomin går som tåget är det politikens ansvar att säkra en buffert för mindre 
goda tider. Genom att säkra kommunens resultatmål om 2,5 % behöver inte 
oförutsedda kostnader innebära akuta nedskärningar inom våra kärnverksamheter. 
Det är ansvarsfullhet på riktigt.  

Allians för Väsby har en lång historik av ett gott samarbete för en bättre kommun, 
både som opposition och som majoritet. Med väsbybornas förtroende vill vi återigen 
styra Väsby i rätt riktning, för vi vet att Väsby kan mer!  

 

Oskar Weinmar   Margareta Hamark 
Moderaterna    Liberalerna 
 
Maria Fälth     Ann-Christin Larsson Frickner 
Kristdemokraterna    Centerpartiet 
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VALFRIHET, MÅNGFALD OCH KVALITET 
Valfrihet, mångfald och kvalitet är ledord för Allians för Väsby. Vi värnar och verkar 
för att en mångfald av service och tjänster ska finnas tillgängliga för alla som bor och 
verkar i kommunen. Det är viktigt att individen får ett smörgåsbord av valmöjligheter i 
syfte att fritt välja den typ av omsorg, skola och fritidssysselsättning utifrån de unika 
förutsättningarna, önskemålen eller behoven som kan finnas. Därför vill vi värna 
mångfalden bland kommunens tjänster och på så sätt utöka valfriheten. För oss 
innebär detta att ge samma möjligheter och förutsättningar för privata utförare som 
för kommunala. Det är den som driver en verksamhet som bästa sätt och med högst 
kvalitet som ska få möjlighet att bedriva verksamhet. Detta säkerställer kvalitet och 
service för väsbyborna samt bidrar till ett fortsatt starkt Väsby med individens behov 
och valfrihet i fokus.  

Vi välkomnar både nya privata aktörer som vill etablera sig i kommunen såväl som att 
enheter och verksamheter i kommunens regi vill utveckla tjänster och service. Det är 
så vi fortsatt bygger ett starkt Väsby där individens behov och valfrihet är i fokus. 

FÖRSKOLA 
Genom att barns nyfikenhet och kreativitet från tidig ålder uppmuntras tror vi att 
lusten att lära utvecklas och tas med av barnen långt upp i skolåldern. Vi i Allians för 
Väsby vill att alla barn ska erbjudas en stimulerande och trygg miljö och förskolan 
ska möta varje barns behov och ge alla likvärdiga förutsättningar för lärande och 
utveckling. Väsby växer, vilket är mycket positivt och i takt med att kommunens 
befolkning växer måste alla samhällsfunktioner anpassas till detta. Allians för Väsby 
har efterfrågat en utbyggnad av antalet förskoleplatser och är därför positiva till den 
utveckling som nu planeras. Vi vill dock inte att kommunen av ideologiska skäl låser 
sig vid en form av utförare. Som alltid ska kvalitet vara i fokus. 

Vi vill fortsatt ha en konstruktiv dialog med utförare för att utveckla barnomsorgen i 
kommunen och ser positivt på mångfald av utförare och pedagogisk verksamhet. Det 
inkluderar även familjedaghem och föräldrakooperativ. Det ger människor möjlighet 
att välja den verksamhet som de anser passar deras barn och familjesituation bäst, 
samtidigt som de som arbetar inom förskolan får möjlighet att byta arbetsgivare om 
de önskar. 

Varje barn är unikt men alla ska ges samma chanser att växa. Barn med behov av 
särskilt stöd ska uppmärksammas och ges det stöd de behöver. Likaså ska de barn 
som utvecklas snabbt stimuleras vidare i sitt lärande. Genom att driva på för 
minskade barngrupper, öka personaltätheten och öka antalet utbildade pedagoger i 
förskolan stärks kvaliteten ytterligare. Ett gott ledarskap inom barnomsorgen är 
avgörande för verksamheternas kvalitet. En inspirerande utomhus- och 
inomhusmiljö som är anpassad för verksamheten är något som vi tror på och syskon 
måste ges möjlighet att följas åt från förskola till skola. 
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SKOLA 
Det övergripande målet för skolan är att varje elev ska lämna grundskolan och 
gymnasiet med fullständiga betyg. För att alla elever ska ges de bästa 
förutsättningarna att ta till sig så mycket kunskap som möjligt ska alla skolor ha 
kompetenta lärare med goda arbetsvillkor samt arbetsro i klassrummet. All 
skolverksamhet ska genomsyras av en kultur som gynnar både pojkar och flickors 
lärande. Varje enskild elev ska ges chansen att gå framåt i sin kunskapsutveckling. 
Därför ska de elever som behöver extra stöd få det tidigt, samtidigt som vi inte får 
glömma att uppmuntra de som har en snabbare inlärning. 

För att fortsätta stärka kunskapsutvecklingen i Väsbys skolor är ledarskapet i skolan 
och lärarnas roll i klassrummet av allra största vikt. En av de utmaningar som skolan 
står inför idag är bristen på lärare. Möjligheterna till högre lön, fortbildning och 
kompetensutveckling genom kollegialt lärande är nyckelfaktorer för att kompetenta 
lärare ska söka sig till Väsby. Dessutom vill vi se initiativ för att öka andelen behöriga 
lärare.  

Att elever och föräldrar själva kan välja skola som passar dem bäst är centralt för 
oss. För att få fler att sätta sig in i vilka alternativ som finns och välja skola utifrån 
den enskilde elevens förutsättningar, vill vi utreda möjligheten att införa aktivt skolval 
för alla elever i Väsby. Det innebär att alla elever och föräldrar väljer vilken skola de 
vill gå. På så sätt ökar vi föräldraengagemanget i barnens skolgång, minskar 
segregationen och får fler att gå i en skola som passar dem. 

För oss i Allians för Väsby är det självklart kvaliteten på undervisningen som ska stå i 
fokus. Därför ser vi positivt på ett brett utbud av aktörer inom skolans värld och vi är 
skeptiska till att vänsterpartierna av ideologiska skäl har låst sig vid en form av 
utförare.  

Att eleverna mår psykiskt och fysiskt bra är en förutsättning för att de ska kunna ta 
till sig kunskap. Vi satsar på socialpedagoger för att arbeta med normer, 
konfliktlösning och elevernas sociala utveckling bland kommunens 
gymnasieungdomar. Elevhälsovården är viktig, med bland annat en garanti om 
snabba insatser och nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling. Vi satsar 
även på att möjliggöra mer rörelse under skoltid för barn och unga, i syfte att 
förbättra inlärningen, det psykiska välmåendet och den sociala gemenskapen. 

Skolan måste förbereda eleverna för arbetslivet och till att vara företagsamma. Vi vill 
därför öka samarbetet mellan skola, kommun och näringsliv för att säkerställa att 
det finns praktikplatser och lärlingsanställningar, i synnerhet för de asylsökande som 
kommer till vår kommun. 
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INTEGRATION 
Allians för Väsbys integrationspolitik bygger på vetskapen att varje människa har en 
strävan att skapa sig ett bättre liv. Denna strävan har politiken ett ansvar att 
uppmuntra och främja. 

När människor tvingas fly sina hem för att undkomma krig och förföljelse måste vi 
visa medmänsklighet och ta ansvar. Det gör vi inte bara genom att erbjuda skydd och 
trygghet, utan också genom att se till att de människor som kommer till Sverige och 
Väsby erbjuds möjlighet att på riktigt ta steget in i vårt samhälle.  

Den nuvarande situationen för människor som sökt asyl i Sverige präglas av väntan 
och passivisering. Det vill vi ändra på.  

Upplands Väsby kommun bör ta kontakt med varje asylsökande som befinner sig i 
eller kommer till vår kommun. De ska från dag ett informeras om möjligheterna till 
undervisning i svenska och samhällsorientering genom samordning med 
studieförbund och Centrum för samhällsorientering. 

Vi vill se att de asylsökandes kompetenser i större grad tillvaratas och matchas med 
erbjudna praktikplatser och arbeten hos det lokala näringslivet. I de fall då det kan bli 
aktuellt med att anställa asylsökande vill vi se byråkratiska hinder undanröjas.  

De barn och ungdomar som befinner sig i vår kommun i väntan på asylbesked eller 
som redan har fått det, ska erbjudas samhällsorientering och möjlighet att diskutera 
värderingar och normer, parallellt med att de slussas in i skolan. Det gör vi möjligt 
genom en samhällsintroduktionskurs som ges i samverkan mellan 
mottagningsenheten och ungdomsmottagningen. 

Vuxenutbildningen läggs om till att ge fri tillgång till grundvux, särvux och komvux, 
hos ett antal av kommunen godkända utförare oavsett tidigare utbildningsbakgrund. 
Det ska alltid vara möjligt att komplettera tidigare utbildning eller att påbörja en ny. 
Vi tar i budgeten höjd för ökade kostnader under en övergångsperiod.  

Vi i Allians för Väsby vill på dessa sätt ge människor bättre möjlighet att lära sig 
svenska, att ta klivet in på den svenska arbetsmarknaden och att bli en del av 
samhället. Så ökar vi sysselsättningen och minskar beroendet av försörjningsstöd. 
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SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORG 
De omsorgsverksamheter som kommunen tillhandahåller ska präglas av trygghet, 
värdighet, delaktighet och självbestämmande. Dessa ska göra det enklare för äldre 
att utforma sin vardag som de själva vill. Det innebär att service, vård och omsorg ska 
vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde. Hänsyn ska tas till 
såväl själsliga, andliga som materiella behov då människovärdet inte beror på åldern 
eller den egna förmågan. Därför är det viktigt med valfrihet för den enskilde och 
mångfald i utbudet – det betyder fler möjligheter för både brukare och anställda. 

Kvalitet utvecklas inte av sig själv, utan av konkurrens. Därför bör alla aktörer 
välkomnas, såväl ideella och privata som offentliga. Kommunens mål ska vara att 
erbjuda en trygg och säker omvårdnad. Det är mycket viktigt att kommunen 
kommunicerar tydliga och mätbara kvalitetskrav på alla aktörer. 

Kvalitet är också av stor vikt när det gäller den mat som serveras i såväl omsorg som 
skola. Den ska vara sund och producerad på ett sådant sätt att det stämmer överens 
med den lagstiftning som gäller för svensk matproduktion. Genom att erbjuda 
närproducerad eller ekologisk mat kan såväl äldre som barn avnjuta hållbara 
måltider samtidigt som onödiga transporter minskar. 

Att anhöriga gör fantastiska insatser har vi kunnat se och uppleva många gånger. Vi 
ser att deras insatser betyder mycket och att kommunen skulle ha stora svårigheter 
att klara av all den omsorg som de anhöriga ger. Vi i Allians för Väsby vill förstärka 
det angelägna anhörigarbetet med personella resurser och ekonomiskt stöd till de 
anhörigvårdare som kämpar, oftast i det tysta.   

Allians för Väsby värdesätter det civila samhällets insatser. Föreningar och 
organisationer har en mycket viktig funktion i vårt samhälle och detta blir mer synligt 
och uppenbart. Samarbetet med föreningar och enskilda måste få stöd av kommunen 
och större utrymme att kunna utvecklas. Vi vill understödja de frivilliga krafter i det 
civila samhället som engagerar sig. 

Hemtjänstinsatserna ska göras mer flexibla för att på bästa sätt kunna möta den 
enskildes behov. Hur hemtjänsttimmarna används kan variera vecka till vecka och 
ska bestämmas i samspelet mellan den enskilde och personalen. Hemtjänsten är 
basen i kommunens vård- och omsorgsverksamhet och är ett stöd även för anhöriga. 
Den sociala delen av hemtjänsten ska särskilt uppmärksammas. Vi har ambitionen 
att erbjuda de äldre och personer med funktionsnedsättning fri ledsagning. 

Den dagverksamhet som finns redan idag ska förstärkas ytterligare och 
biståndsbedömningen bättre anpassad. Detta ska ske genom att kommunen öppnar 
upp för andra utförare genom att lagen om valfrihetsystem, LOV, tillämpas även inom 
dagverksamhet. 
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Boendet är centralt för alla människor. Kommunen ska fortsätta med att utveckla 
konceptet med senior- och trygghetsboende. Vi ser även positivt på fristående 
etableringar och välkomnar fler utförare. 

Det är viktigt att säkra att de bostäder som finns inom Väsbyhem går till ordinarie 
bostadskö och att vi också möjliggör för boendeförsörjning för behövande genom 
sociala bostadskontrakt, utan att kommunen köper in bostads- eller ägarrätter. 
Allians för Väsby är angelägna om att var och en ska ha en bostad utifrån det egna 
behovet och att människor får möjlighet att stå på egna ben. Vi vill skapa dialog med 
fastighetsägare om friställda lokaler för ombyggnation till bostäder.  

Upplands Väsby kommun ska erbjuda alla invånare stöd och omsorg i olika 
livssituationer. Det kan vara tillfällig hjälp eller stöd för en längre tid. Målet är att 
stärka människors förmåga att leva ett självständigt liv. Socialtjänsten ska genom 
tidiga förebyggande insatser reducera uppkomsten av sociala problem och identifiera 
barn och ungdomar i riskzonen, med ökat fokus på nyanlända. Vi vill stärka det nära 
samarbetet med övriga lokala aktörer i Väsby som exempelvis polis, landsting, 
försäkringskassa, arbetsförmedling, föreningsliv och andra ideella organisationer. 

Kommunens ungdomsmottagning gör ett gott arbete och behöver utökade lokaler 
samt mer personal för att kunna utföra sitt uppsökande arbete.  

Långt ifrån alla funktionsnedsättningar är synliga. Samhällets stöd ska vara anpassat 
och effektivt och tillgängligheten ska få ett större fokus. Särskild vikt ska läggas på 
barn och ungdomar med funktionsnedsättning. En meningsfull fritid är lika viktig för 
alla. 

KULTUR- OCH FRITID 
Alla vi väsbybor kan känna stolthet över det breda kulturutbud och den mångfald av 
kulturaktörer som finns i vår kommun. Kultur är en omistlig och oskiljaktig del av 
samhällslivet och fyller en viktig funktion i Väsbys resa från förort till stad. En god 
kännedom om vårt kulturarv stärker vår identitet och bidrar till ökad respekt för 
andra människors kulturer. Det underlättar mötet mellan det gamla och det nya, 
mellan det traditionella och det mångkulturella samhälle vi lever i idag.  

En aktiv fritid kan bidra till ett hälsosamt, innehållsrikt och gott liv. Barn, ungdomar, 
personer med funktionsnedsättning och äldre är prioriterade grupper. Vi i Allians för 
Väsby anser att fritidsutbudet ska växa i samverkan mellan föreningsliv, näringsliv 
och kommun. Mångfald och samverkan med den ideella sektorn är mer önskvärt än 
styrning och konkurrens från kommunen. Därför ska stödet till föreningslivet 
stärkas.  

Fokus för vår idrottspolitik är att skapa möjlighet för fler att motionera, idrotta och ta 
hand om sin egen hälsa. Vi vill utveckla möjligheterna till sport och idrott i 
Vilundaparken och vill snarare se en utveckling där än i idag perifera delar av 
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kommunen. Vi håller därför igen på det projekt i Sättra-Runby som de rödgröna nu 
genomför, eftersom vi ser att det inte gör tillräcklig nytta för de stora kostnader de 
medför. I samband med att förutsättningarna för att bygga Väsby sjöby undersöks vill 
vi även utreda möjligheten att bygga om Kairoanläggningen till ett friluftscenter, där 
man kan gå in och värma sig, byta om eller vila när de är i området för att motionera, 
bada eller njuta av naturen. 

Vi är positiva till att Vilundaparken utvecklas för mer idrott och rörelse. Vi anser dock 
att den utveckling som sker bör vara välplanerad och bygga på genomarbetade 
underlag. För att säkerställa att de anläggningar som byggs faktiskt fyller de behov 
som finns skjuter vi ett halvår på utbyggnaden av multihallen i Vilundaparken,  

Såväl ung som äldre ska ha möjlighet till en aktiv fritid. Vi ser att idrott och 
föreningsliv utgör en viktig möjlighet till integration av nya väsbybor och vi vill bygga 
vidare på det. Vi satsar på både flickors och pojkars idrottande. Kommunens 
idrottslokaler utnyttjas maximalt och detta medför ett högt slitage. Därför är 
upprustning av lokaler och anläggningar en angelägen åtgärd.  

Mötesplatser är viktiga för att ungdomarna ska kunna få utlopp för konstruktiv 
kreativitet. Vi vill se ytterligare utveckling av fritidsgårdarna, både när det gäller 
kvalitet och antal. De fyra fritidsgårdar som finns i Väsby ska drivas i fristående drift.  

JÄMSTÄLLDHET    
Makten och möjligheten att forma sina liv utifrån egna önskemål ska finnas hos var 
och en oavsett kön. Vi i Allians för Väsby vill att kommunen ska vara föregångare i 
arbetet mot fördomar och könsroller som kan hindra människor att nå sin fulla 
potential. Alla ska ha rätt till likvärdig service i samhället.  

Det offentligas stöd till barnfamiljer ska utformas så att det ekonomiskt blir möjligt 
för såväl män som kvinnor att prioritera tid med barnen och samtidigt kunna arbeta 
och göra karriär. Utbudet av olika former av barnomsorg är därför en väsentlig del av 
jämställdhetsutvecklingen.  

Jämställdhetsfrågan påverkar individer redan i tidig ålder. Av denna anledning är det 
viktigt att redan i förskolan och skolan arbeta intensivt med jämställdhet. Våra barn 
ska lära sig kritiskt tänkande, känna friheten att kunna stå för sin individualitet och få 
möjlighet att göra sina livsval utan förutfattade meningar från omgivningen.  
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MILJÖ OCH KLIMAT   
Vi i Allians för Väsby vill fortsätta att utveckla det miljö – och klimatarbete som 
påbörjades och levererades under vår tid i majoritet. Ett arbete som gjorde att vi då 
var en av Sveriges miljöbästa kommuner. Detta arbete behöver ske tillsammans 
kommuninvånare, näringsliv samt myndigheter och grannkommuner i syfte att uppnå 
hållbarhet på lång sikt, med tydliga och mätbara miljö- och klimatmål. 

Allians för Väsby värnar om att det ska serveras närproducerad och ekologisk mat i 
kommunens skolor och omsorgsverksamheter för barn och äldre. Detta säkerställer 
bra mat utan exempelvis medicinrester och multiresistenta bakterier och i 
samarbete med olika aktörer som levererar till en rimlig kostnad. Upplands Väsby 
kommun ska ha höga ambitioner med upphandlingar av mat som produceras i 
enlighet med svensk lagstiftning. På så vis minskar vi onödiga transporter samt hårt 
besprutade grödor som påverkar vår jord negativt och möjliggör för lokala och 
regionala företag att bidra till god, sund och säker mat till våra barn och äldre.  

Hållbarhetsarbetet med vidareutveckling av ekosystemtjänster och grönytefaktorer 
ska fortsätta. Vattentäkter ska värnas och avfallsinsamlingen bör utökas i samarbete 
med SÖRAB. Det är också viktigt att arbeta med cirkulär ekonomi där återvinning 
ingår.  

Vi i Allians för Väsby vill se en hållbar stad - bostäder med energieffektiva lösningar 
och som drivs med förnybar energi exempelvis solkraft. Den gröna bilpool och det 
cykelpoolssystem som tillkom under alliansen tid bör utvecklas vidare. Vi 
uppmuntrar fler gång- och cykelvägar inom kommunen som underlättar transporten 
mellan våra grannkommuner. Det som ska motverkas är utsläppen, inte specifika 
färdmedel. Bilen kommer även framöver vara nödvändig för att få livspusslet att gå 
ihop. Men det ska inte behöva vara dåligt för miljön.  

Fler ska ha möjlighet att nyttja fordon som drivs med förnybara drivmedel. Genom att 
utveckla laddinfrastrukturen i Väsby tillsammans med näringslivet och våra 
grannkommuner kommer vi ett steg närmare en miljövänligare kommun.  

Allians för Väsbys politik utgår från att det ska vara lätt att göra rätt miljö- och 
klimatval.  
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TRYGGHET 
Vi ser en ökad otrygghet i form av skadegörelse, vandalism och kriminalitet i Väsby, 
särskilt i de centrala delarna av kommunen. Det kan handla om stenkastning, 
förstörelse av busskurer, mopedrån och bilbränder. I alla lägen ska det offentliga 
samhället tydligt markera mot brott, särskilt de som riktar sig mot privatpersoner.  

Alla i Väsby ska kunna känna sig trygga, i alla delar av kommunen, vid alla tider på 
dygnet. Strävan efter ett tryggt samhälle är en av hörnstenarna i Allians för Väsbys 
politik och förslag. Varje väsbybo ska kunna leva sitt liv och göra sina egna val i frihet 
från tvång, hot eller våld.  

Vi menar att det handlar om att skapa verktyg till att agera mot otrygghet och 
kriminalitet. Det handlar även om att arbeta med förebyggande åtgärder, bland annat 
i form av att få fler människor, särskilt vuxna, att röra sig ute i kommunen på 
kvällstid och i större grad engagera sig för sina barns säkerhet. Med fler 
fältassistenter kan en förbättrad dialog tas med ungdomar och motverka att de 
hamnar på glid. 

Därför har vi kommit med förslag om ordningsvakter i de centrala delarna av 
kommunen. Dessa har större befogenheter att ingripa och förhindra pågående brott. 
Vi har även lanserat ett upplägg med mobila trygghetsväktare som är verksamma i 
hela kommunen. Dessa kan med bil täcka hela Väsbys yta och tillkallas av den 
enskilde väsbybon.  

Med en trygghetsapp ökar vi möjligheterna till informationsdelning och underlättar 
rapportering av sådant som kan förbättra säkerheten. Med ett trygghetspris, ett 
stärkt föräldraengagemang och samarbete med frivilligorganisationer uppmuntrar vi 
samhällets goda krafter, vilket på kort och lång sikt bekämpar grogrunden till 
ungdomskriminalitet och otrygghet.  

Vi vill se över kameraövervakning i de centrala delar av kommunen som är särskilt 
utsatta, under förutsättning att den enskildes integritet respekteras. Vi vill se en 
förstärkt belysning i kommunen. 

Alla sorters otrygghet oavsett var den uppenbarar sig är verklig otrygghet för den 
som upplever det. Alla ska kunna känna sig trygga i Väsby. Det har vi länge verkat för 
och det kommer vi göra även i framtiden. 
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BOSTÄDER 
Upplands Väsby har påbörjat resan mot den moderna, hållbara och mänskliga stad vi 
strävar efter – staden Väsby. Takten på byggandet av nya bostäder ökade kraftigt 
under de åtta år Allians för Väsby ledde kommunen till att vara den högsta sedan 
1980-talet. Tack vare Allians för Väsbys tidigare goda arbete har vi också utvecklat 
boenden som minskar risk för segregation. För att nästa generations väsbybor ska ha 
en bostad att komma hem till och för att Väsbys tillväxt inte ska sakta av måste denna 
resa fortsätta. 

Vi vill fortsätta Väsbybygget för att skapa en attraktiv kommun, för alla åldrar, att bo, 
verka och leva i. Vi möjliggöra för markägare att i samverkan med kommunen bygga 
fler bostäder i Kairoområdet i ett framtida Väsby sjöby som ger boende nära vatten 
och natur såväl som i sydvästra och sydöstra Väsby. Idag består det lokala 
bostadsutbudet av cirka en tredjedel vardera av hyresrätter, bostadsrätter och 
egnahem. Det är viktigt att det finns utvecklingsområden för varje upplåtelseform. Vi 
vill uppmuntra nya sätt att tänka och nya initiativ för boende på sådana sätt som 
främjar integration utan att ställa grupp mot grupp. Exempel på detta är 
byggemenskaper, vilket vi gärna ser som en del av den framtida stadsbilden i Väsby. 
Vi är positiva till olika lösningar för att klara av åtagandet att ta emot nyanlända till 
vår kommun. 

Vi vill se ett ökat fokus på trygghetsskapande i samhällsplaneringen. Vi vill även 
planera stadsutvecklingen i större grad utefter vad väsbyborna uppskattar och då 
särskilt gestaltning. Vi vill bygga Väsby ”tryggt och snyggt”. För att åstadkomma det 
vill vi vidareutveckla medborgardialogverktyget.  

Ett särskilt fokus måste läggas på att möta framtidsutmaningar med att erbjuda 
personer inom omsorgerna fullvärdiga moderna bostäder. Alla ska ha rätt till en 
bostad som gör att man kan kalla det sitt hem och känna sig trygg. Vi i Allians för 
Väsby kommer att driva på för att allt detta ska bli verklighet. 

Vi vill arbeta för en bättre kollektivtrafik och en bättre infrastruktur för ett hållbart 
Väsby. Genom att möjliggöra för klimatsmarta transporter, såsom exempelvis 
spårbil, skapar vi förutsättningar både för mer byggande av bostäder, snabbare och 
tillgängliga transportmedel och en levande modern stad som är hållbar i framtiden. 

 

 

 

 



12 

 

NÄRINGSLIV, TILLVÄXT OCH JOBB   
Företagsamma människor och näringslivet i Väsby bidrar till allas välfärd eftersom 
det skapar såväl arbete som ökade skatteintäkter. Det ska löna sig att starta och 
driva företag. Utan företag som vill investera och anställa får vi ingen tillväxt i Väsby. 
Kommunens samverkan med det lokala näringslivet har varit en framgångsfaktor 
och denna samverkan vill vi fortsätta utveckla. Det är en självklarhet för oss att Väsby 
åter ska ha ett av Sveriges bästa näringslivsklimat och vi kommer att utveckla det 
arbetet direkt med att upprätta ett näringslivsråd med syfte att ge företagen bättre 
service. 

För att få ett näringsliv i topp behövs goda villkor och möjligheter till etablering. Det 
skapar jobb och tillväxt. Det anser vi är ett bättre alternativ till att skapa ett samhälle 
som bygger på bidrag och arbetsmarknadsåtgärder. Vi vill fortsatt premiera att 
skolungdomar provar sina entreprenörsförmågor genom att driva eget företag som 
ett alternativt sommarjobb. Det tror vi skapar jämställdhet och positiv tillväxt på sikt i 
vår kommun.  

Kommunen måste kunna garantera en snabb och rättssäker service när företagen 
vänder sig dit. Därför vi vill att det ska finnas uppdaterad och aktuell information om 
tillgänglig mark samt lokaler i syfte att möjliggöra snabba etableringsprocesser. Vi 
vill också att kommunen aktivt arbetar med forskning och innovation (FOI) och 
samarbetar med myndigheter samt andra kommuner för att på så sätt skapa 
investeringsmöjligheter och klustersamverkan.  

Vi i Allians för Väsby anser att en mångfald av utförare stärker kvaliteten i 
verksamheter inom såväl välfärdssektorn som byggsektorn. Vi värnar om kvalitet och 
vill att människor ska kunna göra individuella val i frågor om service, skola och 
omsorg lika väl som att det ska finnas tillgängliga bostäder i Väsby där människor 
har möjlighet att välja bostäder med olika upplåtelseform.  

Vi vill stärka Väsby Promotion genom att genom avtal starta upp och driva ett 
matchningsforum mellan asylsökande och det lokala näringslivet. Därutöver vill vi att 
de ansvarar för ett nätverk i syfte att öka kvinnors företagande och ledarskap.  

Vår målsättning är att alla väsbybor som kan och vill arbeta ska ha ett jobb gå till. Ett 
jobb ger trygghet, glädje och stimulans i vardagen samt ger varje människa en 
möjlighet att förverkliga sig själv. Fler företag med tillväxt skapar fler jobbtillfällen 
men ger också ger möjlighet till vidareutbildning. Att få arbeta 100 procent av sin 
förmåga borde vara en självklarhet. Alla arbetade timmar är viktiga för såväl person 
som samhälle. Fler människor i arbete skapar större skatteintäkter för vård, skola 
och omsorg till vår kommun. Det vill vi i Allians för Väsby främja.  

Att ta tillvara på och uppmuntra till företagsamhet kan med fördel ske tidigt och 
därför satsar vi på förstärkt arbete för entreprenörskap i skolan och kontakter 
mellan skola och näringsliv. 
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EKONOMI OCH VÄLFÄRD 
Upplands Väsby kommun, som en del av en starkt växande region, har de kommande 
åren stora investeringar framför sig. Kommunens befolkning växer och blir allt äldre. 
Med dessa förutsättningar kommer en utmaning bli att finansiera vår framtida 
välfärd. Det kräver nya lösningar.  

Stora grupper ställs samtidigt utanför arbetsmarknaden och har uppenbara problem 
att komma in. För att komma tillrätta med dessa utmaningar krävs reformer i 
lagstiftningen men även andra åtgärder. När riksdag och regering inte tar sitt ansvar 
tar vi i Allians för Väsby oss an utmaningen och våra tidigare förslag för en mer aktiv 
lokal arbetsmarknadspolitik står fast. Vi verkar för att säkra framtidens välfärd. 
Långsiktig ekonomisk stabilitet är honnörsord för oss i Allians för Väsby.  

En kommun som växer bör ha ett gott ekonomiskt resultat, för att säkerställa 
framtidens välfärd och för att klara att självfinansiera en så stor del som möjligt av 
investeringarna. Räntan är låg idag, men den dag den börjar höjas blir stora 
bankskulder dyra. Därför behåller vi i vårt budgetförslag ett resultatmål på 2,5 %.  

Ansvarsfullhet och långsiktighet handlar även om att undvika det som kanske lockar 
och låter trevligt för stunden men som inte har bärighet över tid. Framför allt ska vi 
inte bekosta verksamhet idag med resurser som inte finns stadigvarande i framtiden. 
Här går en tydlig skiljelinje mellan oss och den rödgröna majoriteten. Vi satsar inte 
idag för att skicka fakturan till framtiden och nästa generation. Vår politik bygger på 
prioriteringar och ett hushållande med de gemensamma resurserna.  

Valfriheten inom välfärden är viktig att värna. Det är positivt med en mångfald av 
utförare av välfärdstjänster inom förskola, skola, vård och omsorg – såväl 
kommunala som fristående. Ju fler som erbjuder olika välfärdstjänster, desto mer 
valfrihet får väsbyborna. Det kommer på sikt att göra välfärden effektivare och leda 
till högre kvalitet, och framförallt ger det möjlighet för varje människa att välja efter 
individuella önskemål och behov. Utformning och innehåll i välfärdstjänsterna ska 
styras av den enskildes behov.  

Sedan de rödgröna tog över makten i Väsby och i riket 2014 har vi sett ett generellt 
höjt skattetryck, vilket påverkar tillväxten negativt. Det är inte vad Sverige och Väsby 
behöver. Sänkt skatt ger väsbybon mer kvar i plånboken och därmed större makt att 
påverka sin egen vardag. Beslut som påverkar människors liv ska tas hemma vid 
köksbordet, inte vid någon politikers skrivbord. 
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Lägre skatt  
Vi i Allians för Väsby vill ge mer makt till väsbybon. Vi anser att var och en bör behålla 
en större andel av den intjänade lönen. Ju mer kvar i plånboken desto större 
möjlighet för alla att välja det som passar ens egna behov, förutsättningar och 
önskemål. Det är inte enbart bra för den enskilda väsbybon, en lägre skattesats 
skapar också högre tillväxt, något som stärker välfärden på sikt – det blir mer 
resurser till att finansiera allt det vi bekostar gemensamt. Vi vill därför som ett första 
steg sänka kommunalskatten med 10 öre från nuvarande nivå. Vi föreslår därmed en 
skattesats på 19,42 % för 2019. 

Ordningsvakter i centrala Väsby 
Vi i Allians för Väsby vill att ordningsvakter anlitas för att kvällstid bevaka 
stationsområdet, Centralvägen, Suseboparken, området vid Väsby C, inklusive 
Dragonvägen och Arkadstigen. Till det avsätter vi 1,4 Mkr. 

Mobila trygghetsväktare i hela kommunen 
Vi avsätter 1,0 Mkr till att anlita två mobila trygghetsväktare. Trygghetsväktarna har 
förutom traditionella bevakningsuppgifter ett brett uppdrag att arbeta för ökad 
trygghet i hela kommunen. Dessa ska kunna tillkallas av väsbyborna för att täcka upp 
vid de situationer polisen inte har möjlighet att finnas på plats och verka 
trygghetsskapande. 

Trygghetsapp 
Kommunikationsteknologin erbjuder nya möjligheter för kommunens 
trygghetsarbete. Därför vill vi att en trygghetsapp tas fram för användande av 
kommunens medborgare och som möjliggör rapportering och informationsdelning av 
trygghetsaspekter. Kostnaden beräknas bli 40 000 kr. 

Inrättande av ett trygghetspris 
Det civila samhällets och enskildas insatser kan inte nog poängteras och 
uppmärksammas. Samhället i alla dess delar sluter upp som en enad kraft när det 
behövs. Många insatser görs utan att det uppmärksammas och stimuleras. Det vill vi 
ändra på genom att låta kommunen inrätta ett trygghetspris för att stödja, 
uppmärksamma och stimulera väsbyborna att göra insatser som gagnar den 
gemensamma tryggheten. Lämplig prissumma är 10 000 kr. 

Stärkt föräldra- och vuxenengagemang 
Vi i Allians för Väsby vill att kommunen intensifierar det redan idag pågående arbetet 
med att ge föräldrar, vårdnadshavare och andra vuxna runt Väsbys barn och 
ungdomar en trygghet i sitt föräldraskap. Till det avsätter vi 150 000 kr årligen. 
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Snabbare integration – uppsökande kontakt med asylsökande 
För att inte låta asylsökande gå sysslolösa och därigenom riskera att passivisera dem 
och grundlägga ett utanförskap vill vi att kommunen upprättar en kontakt- och 
kompetenskartläggningsfunktion. Detta i syfte att få kontakt med de asylsökande 
som kommer till Väsby redan från dag ett. Till detta avsätter vi 1,0 Mkr. 

Denna funktion ska administrera arbetet med att informera asylsökande om 
möjligheterna till såväl samhällsorientering som svenska från dag ett eller andra 
språkutvecklande insatser som finns i kommunen. 

I arbetet ingår även kartläggning av kompetensen hos asylsökande. Kompetens- och 
kartläggningsfunktionen ska informera asylsökande om hur det går att arbeta eller 
göra praktik under deras asylprövning. Detta görs i samarbete med Väsby 
Promotions matchningsforum. 

Matchningsforum och stärkande av Väsby Promotion 
Väsby Promotion gör goda insatser för det lokala näringslivet. Vi vill stärka såväl 
Väsby Promotion som de företag som är verksamma i Väsby. Vi vill därför låta 
kommunen avtala med Väsby Promotion om att starta upp och driva ett 
matchningsforum mellan företag verksamma i Väsby och asylsökande.   

Detta forum ska matcha den asylsökandens arbetslivserfarenhet med det lokala 
näringslivets kompetensbehov. Det kan gälla såväl praktikplats som arbete. När det 
finns behov att anställa ska även detta forum informera och stödja för att undvika de 
byråkratiska hinder som i dagsläget finns för asylsökande att arbeta. 

Detta matchningsforum ska hålla en uppdaterad förteckning över det lokala 
näringslivets kompetensbehov samt informera företag om hur det går att anställa 
asylsökande eller låta dem göra praktik under deras asylprövningstid. Vi avsätter 1,0 
Mkr till detta. 

Samhällsorientering för vuxna asylsökande   
Vi ser ett behov av att asylsökande erbjuds samhällsorientering redan under 
asylsökandeprocessen. Vi vill även se att kraftfullare initiativ vidtas för att informera 
och erbjuda anhöriginvandrare samhällsorientering. 0,4 Mkr avsätts för att beställa 
extrakurser av Centrum för samhällsorientering särskilt för asylsökande.  

Värderings- och samhällsintroduktion för nyanlända skolbarn  
och ungdomar 
En samhällsorientering liknande den som tillhandahålls för vuxna med 
uppehållstillstånd bör även komma barn och ungdomar till del. Detta för att skapa 
större förståelse för hur det svenska samhället fungerar. För att introduktionen ska 
nå fler av de barn och ungdomar som kommer hit bör denna ske på kommunens 
mottagningsenhet för nyanlända elever. 
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Vi vill att kommunens ungdomsmottagning på mottagningsenheten för nyanlända 
håller samtal kring sexualitet, könsroller och tolerans som de i dagsläget håller på 
vissa av de HVB-hem som finns i kommunen. Till det läggs en kompletterande 
samhällsintroduktion som fokuserar på kultur och värderingar. Till detta avsätts 1,0 
Mkr.  

Införa ny modell för vuxenutbildningen 
När samhället förändras gör även arbetsmarknaden det. Svensk arbetsmarknad 
kräver idag i särskilt hög grad rätt kompetens och rätt utbildning hos arbetstagarna. 
Då måste vi göra det enklare för människor att ställa om eller att komma ikapp. En 
bättre vuxenutbildning är en del av lösningen. 

Vi vill att vuxenutbildningen (grundvux, särvux och komvux) som Upplands Väsby 
kommun bekostar utformas liknande den modell som har med framgång införts i 
Nacka kommun. Oavsett utbildningsbakgrund ska alla ha möjlighet att komplettera, 
läsa in eller skola om sig. Denna modell vill vi se genomförd även i Väsby. Vi avsätter 
1,3 Mkr för vuxenutbildning. 

Nätverk för kvinnors företagande och ledarskap   
Vi vill att kommunen avtalar med Väsby Promotion att starta och driva ett nätverk för 
kvinnors företagande. Väsby Promotion är omvittnat duktiga på att skapa 
mötesplatser, erfarenhetsutbyte och inspiration företag och entreprenörer emellan. 
Nätverket ska särskilt fokusera på kvinnor i chefs- eller företagsledarform men även 
i stort främja kvinnors kompetensutveckling. Vi i Allians för Väsby avsätter 0,2 Mkr till 
ett nätverk för att stärka kvinnors företagande och ledarskap i Väsby. 

Ny Runbyskola 
Just nu planeras för en utökning av förskole- och skolplatserna i Väsby. En del av 
dessa är permanenta men många kommer att vara tillfälliga i form av så kallade 
paviljonger. Det är bra att det kortsiktiga behovet möts, men vi ser att detta inte 
räcker på sikt. Vi vill fokusera på permanenta skollokaler och därför sätta spaden i 
marken för en ny skola i Runby. Detta kan frigöra mark och bidra till ökad 
bostadsbebyggelse. 

Smal, smidig och effektiv organisation, kommunstyrelsen 
Under den senaste mandatperioden har antalet centrala tjänster ökat och kostnader 
som går att hänföra till dem på ett sätt som inte kan anses stå i proportion till 
befolkningsutvecklingen. Istället för att låta avsätta medel för dessa 
ledningsfunktioner vill vi istället fördela dem ut i verksamheterna. Genom att minska 
denna budgetpost frigör vi 10,0 Mkr årligen.  

Vi menar att de politiska beslutsfattarna ska ange mål och riktning för de kommunalt 
finansierade verksamheterna och tillsätta medel för dem. Under de ekonomiska 
ramar som finns ska den kommunala organisationen lägga upp arbetet på det vis 
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som krävs för att uppnå de uppsatta målen. Därmed har tjänstemannaledningen för 
kommunledningskontoret att organisera arbetet utifrån de reviderade ekonomiska 
förutsättningar vi anger. 

Vi vill skapa tydlighet och en effektivare ledning av den kommunala organisationen 
genom att minska antalet mål och uppdrag. 

Administrativ samordning IT/lön 
Inom flera områden finns idag etablerade samarbeten över kommungränsen för att 
få effektivare verksamheter. Exempel är familjerättsnämnden och 
överförmyndarnämnden. Allians för Väsby föreslår att nästa steg för samarbete med 
andra kommuner är inom administration som löner, ekonomihantering och 
upphandlingsverksamhet. Ett steg är också att konkurrensutsätta kommunens IT-
drift. Vi bedömer att besparingspotentialen uppgår till 2,0 Mkr. 

Minskad politisk organisation 
Det finns en grundläggande skillnad i synen på människan och politiken mellan oss 
och vänsterpartierna. Vi anser att besluten över människors liv ska fattas av dem 
själva i större grad, inte av politiker. Som följd av detta vill vi se en minskad politisk 
organisation, vilket innebär en besparing på 2,2 Mkr. 

Ingen priskompensation, kommunstyrelsen 
I en tid då prioriteringar måste göras ser vi nödvändigheten i att hålla igen på 
kostnadsökningarna på vissa områden. Vår kommun har en god historia av att 
effektivisera sina verksamheter och vi ser vissa möjligheter till ytterligare 
verksamhetsutveckling på kommunstyrelsens område. Detta genom att ingen 
priskompensation utgår. 

Annorlunda upplägg valsamordning   
Vi anser att de politiska partierna har en stor roll i att främja ökat valdeltagande och 
att de partibidrag de erhåller i större utsträckning bör fylla dessa syften.  

Ingen Fairtrade City-certifiering 
Politik handlar om att prioritera. Inför kommande kärva tider bör det offentliga 
samhällets kärnuppgifter värnas och tryggas. Skattepengar ska gå till fler lärare i 
klassrummen, inte till administrerande av ett kostsamt märkningssystem. Genom att 
vi i Allians för Väsby motsätter oss en Fairtrade City-certifiering frigörs 0,2 Mkr till 
annan verksamhet. 

Ett tillgängligt samhälle för alla 
Kommunens handikappolitiska plan framhåller att Väsby ska vara en kommun med 
hög tillgänglighet, god delaktighet och ett gott bemötande. Vi vill utöka begreppet 
tillgänglighet till att avse mycket mer än den fysiska miljön. Vi ser att den moderna 
tekniken både ger ökad tillgänglighet men den kan också uppfattas som ett hinder. 
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Negativa attityder till människor som anses falla utanför den rådande normen är 
också ett tillgänglighetsproblem. Vi i Allians för Väsby vill göra verkstad av de fina 
orden om tillgänglighet, delaktighet och gott bemötande. Allas kompetens, synsätt 
och prioriteringar ska tas till vara i alla politiska processer. Att göra den politiska 
beslutsprocessen tillgänglig via teckentolkare är ett exempel på hur vi kan vända 
otillgänglighet till ett mer tillgänglighet samhälle. Andra exempel är att tydligare 
markera offentliga toaletter eller att HBTQ-certifiera verksamheter. Detta får verklig 
fart när vi investerar 1,5 Mkr per år 2019, 2020 och 2021. Dessa pengar påskyndar 
utvecklingen så att Väsby blir ett samhälle för alla. 

Fördjupat anhörigstöd 
Att anhöriga gör fantastiska insatser inom omsorgerna har vi kunnat se och uppleva 
många gånger. Vi ser att enskildas insatser betyder mycket och att kommunen skulle 
ha stora svårigheter att klara av all den omsorg som de anhöriga genomför. Vi i 
Allians för Väsby vill förstärka det angelägna anhörigarbetet. Vi ser behov av 
ytterligare personella resurser men också ekonomiskt stöd till anhörigvårdare. Vi 
satsar 1,2 Mkr årligen under planperioden. 

Ungdomsmottagningen 
Ungdomsmottagningen är en speciell plats och verksamhet i kommunen. Hit 
kommer ungdomar med många typer av frågor och problem. Ungdomsmottagningen 
i Väsby tillhör en av de mer populära i länet och arbetar mycket framgångsrikt. Vi vill 
fortsätta arbetet med att utveckla mottagningens verksamhet och inte minst 
mottagningens uppsökande verksamhet ute i kommunen på de platser där nyanlända 
ungdomar bor och vistas. För detta arbete avsätter vi 0,8 Mkr årligen. 

Stärka möjligheten till dagverksamhet för dementa 
Vi i Allians för Väsby vill stärka möjligheter till dagverksamhet för de som har en 
demensdiagnos. Många äldre och anhöriga uttrycker en oro för att man som äldre 
ska bli ensam och isolerad och risken ökar vid demenssjukdom. Därför vill vi stärka 
biståndsbedömningen så att fler får möjlighet till dagverksamhet. 

Vi vill ge förutsättningar för kundval även inom dagverksamhet för äldre. Lagen om 
valfrihetssystem, LOV, ger oss möjlighet att erbjuda verksamheter utöver den 
kommunala. Det ger förutsättningar till god livskvalitet och minskar oro och 
ensamhet för våra äldre. 

Ägardirektiv till Väsbyhem angående LSS 
En stor del av den ökade kostnaden för LSS-verksamheten är köpta platser till en 
hög kostnad. Vi föreslår att Väsbyhem AB får ett ägardirektiv att upplåta ytterligare 
ett antal servicebostäder för att minska på köpta platser. Vi bedömer att detta 
tillskott till boendelösningen motsvarar en besparing på 2,5 Mkr år 2019, 3,0 Mkr år 
2020 samt 3,5 Mkr år 2021. 
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Minskade konsultkostnader genom administrativa resurser 
Tillgången till socialsekreterare är i dagsläget ytterst ansträngd runtom i hela 
kommunsverige. Som en del av lösningen på detta problem vill vi anställa 
administrativa resurser som kan avlasta socialsekreterarna i deras arbete. Detta 
dels för att skapa större utrymme i arbetsdagen för de socialsekreterare som är 
anställda i kommunen till samtal med barn, unga och deras närstående. Dels för att 
minska de konsultkostnader som uppstår då bristen på socialsekreterare måste 
täckas upp för. Den beräknade besparingen blir 1,0 Mkr per år. 

Minskad efterfrågan på försörjningsstöd 
Under ett antal år har vi nu kunnat följa utvecklingen av det försörjningsstöd som 
utgår från kommunen till de väsbybor som behöver detta under kortare eller längre 
tid. Vi i Allians för Väsby lägger i denna budget ett förslag om ett arbetsmarknads- 
och integrationspaket, vilket kommer att innebära att fler personer kommer att få 
hjälp med att komma ut i arbetslivet, med ett minskat behov av försörjningsstöd som 
resultat i jämförelse med vad den rödgröna politiken leder till. Vi tror att utgifterna 
för försörjningsstöd kan fortsätta att minska med 1,5 Mkr under år 2019, 1,7 Mkr 
under år 2020 och 1,9 Mkr under år 2021. 

Smal, smidig och effektiv organisation, social- och äldrenämnden 
Under den senaste mandatperioden har antalet centrala tjänster ökat och kostnader 
som går att hänföra till dem på ett sätt som inte kan anses stå i proportion till 
befolkningsutvecklingen. Istället för att låta avsätta medel för dessa 
ledningsfunktioner vill vi istället fördela dem ut i verksamheterna. Genom att minska 
denna budgetpost frigör vi 3,0 Mkr årligen.  

Vi menar att de politiska beslutsfattarna ska ange mål och riktning för de kommunalt 
finansierade verksamheterna och tillsätta medel för dem. Under de ekonomiska 
ramar som finns ska den kommunala organisationen lägga upp arbetet på det vis 
som krävs för att uppnå de uppsatta målen. Därmed har tjänstemannaledningen för 
social- och omsorgskontoret att organisera arbetet utifrån de reviderade ekonomiska 
förutsättningar vi anger. 

Halverad priskompensation, social- och äldrenämnden   
I en tid då prioriteringar måste göras ser vi nödvändigheten i att hålla igen på 
kostnadsökningarna på vissa områden. Vår kommun har en god historia av att 
effektivisera sina verksamheter och vi ser vissa möjligheter till ytterligare 
verksamhetsutveckling på social- och äldrenämndens område.  

Riktade föreningsbidrag för ökad trygghet 
Många av Väsbys föreningar gör redan idag goda insatser för att bidra till ökad 
trygghet i Väsby. Det vill vi uppmuntra ytterligare. Civilsamhället har en viktig roll att 
fylla för att öka tryggheten och ett ökat engagemang från civilsamhället skapar ett 
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kitt mellan människor som är väldigt positivt. Därför satsar vi 150 000 kr årligen på 
ökat föreningsengagemang för tryggheten i Väsby. 

Smal, smidig och effektiv organisation, kultur- och fritidsnämnden 
Under den senaste mandatperioden har antalet centrala tjänster ökat och kostnader 
som går att hänföra till dem på ett sätt som inte kan anses stå i proportion till 
befolkningsutvecklingen. Istället för att låta avsätta medel för dessa 
ledningsfunktioner vill vi istället fördela dem ut i verksamheterna. Genom att minska 
denna budgetpost frigör vi 2,0 Mkr årligen.  

Vi menar att de politiska beslutsfattarna ska ange mål och riktning för de kommunalt 
finansierade verksamheterna och tillsätta medel för dem. Under de ekonomiska 
ramar som finns ska den kommunala organisationen lägga upp arbetet på det vis 
som krävs för att uppnå de uppsatta målen. Därmed har tjänstemannaledningen för 
kultur- och fritidskontoret att organisera arbetet utifrån de reviderade ekonomiska 
förutsättningar vi anger. 

Ej friluftssatsningar i Sättra-Runby 
Oavsett ålder ska det finnas möjligheter att utöva motion i Väsby. Vi vill se 
investeringar i idrotts- och fritidssatsningar vid befintliga anläggningar och platser 
som idag frekventeras, snarare än att utveckla nya inom områden som för många 
väsbybor är otillgängliga. Vi vill därmed sätta utvecklingen i Vilundaparken på en 
högre prioriteringsgrad. Samtidigt tar vi bort de av den rödgröna majoritetens 
budgeterade medel för friluftsinvesteringar i Sättra-Runby. Dessa investeringar är av 
lägre prioritet och skulle även hindra den utveckling av Väsby sjöby som vi vill se. 

Halverad priskompensation, kultur- och fritidsnämnden  
I en tid då prioriteringar måste göras ser vi nödvändigheten i att hålla igen på 
kostnadsökningarna på vissa områden. Vår kommun har en god historia av att 
effektivisera sina verksamheter och vi ser vissa möjligheter till ytterligare 
verksamhetsutveckling på kultur- och fritidsnämndens område.  

Ökat bostadsbyggande – teknik- och fastighetsutskottet 
Den framtida utvecklingen av Väsby är beroende av god tillgång till kompetent 
personal inom kontoret för samhällsbyggnad. I synnerhet är möjligheten att ta fram 
bygglov och detaljplaner handlingar som har direkt inverkan på byggnadstakten. 
Nedskärningar i dessa verksamheter slår därför hårt mot framtida 
bostadsutveckling. Inte minst innebär längre bygglovstider en sämre service för 
invånarna och riskerar att ytterligare försämra kommunens anseende hos 
företagare. Därför säkrar vi de verksamheter som kommunstyrelsens teknik- och 
fastighetsutskott finansierar genom ett tillskott om 750 000 kr. 
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Kameraövervakning 
Vid platser i centrala delarna av kommunen som är eller upplevs som särskilt 
otrygga kan kameraövervakning övervägas, under förutsättning att detta sker med 
respekten för den enskildes integritet i beaktande. 

Bevarandeprogram kulturbyggnader 
Varje samhälle har sin identitet och historia. Dåtid och nutid ger människor ett viktigt 
sammanhang och en känsla av tillhörighet, vilket vi vill stärka. Allians för Väsby har 
ett bevarandeprogram för viktiga kulturbyggnader, vilka är centrala delar av Väsbys 
historia och som vi genom god omvårdnad vill tillgängliggöra för såväl dagens som 
morgondagens väsbybor att nyttja och njuta av. Genom reella medel i såväl 
investerings- som driftbudget säkerställer vi en levande kulturhistoria. För år 2019 
avsätts 2,0 Mkr i investeringsbudgeten. 

Aktivitetslokal för seniorer – ”Seniorernas hus” 
I vårt Väsby finns det plats för alla – oavsett ålder. Många seniorer är idag pigga långt 
upp i åldrarna men har samtidigt en fritid som de inte upplever stimulerande. Våra 
äldre medborgare har mycket kunskap och erfarenhet att bidra till samhället med. Vi 
vill därför att kommunen erbjuder pensionärsföreningar en aktivitetslokal och 
möjliggör för pensionärsföreningarna att bidra med exempelvis språkcaféer, läxhjälp 
och läsfrämjande för unga.  

Forskning och innovation (FOI) 
Vi inom Allians för Väsby vill att Väsby ska vara en attraktiv kommun för näringsliv 
och tillväxt, samtidigt som vi tillvaratar och utvecklar kunskap att bygga ett hållbart 
samhälle. För det krävs resurser inom organisationen som leder arbetet att 
samordna forskning och innovationer, att hitta finansieringsformer för hållbar 
samhälls- och stadsutveckling och bidra till ett ökat samarbete med 
näringslivsintressenter. Vi vill utveckla samarbetet med forskning, lärosäten och 
näringsliv. För detta avsätter vi 0,5 Mkr per år under tre år. 

Bullerskydd vid E4 
Buller påverkar boendemiljön och hälsan för många väsbybor. Då vi vill förbättra 
livsvillkoren för de som redan bor i kommunen men även göra det ännu attraktivare 
att bosätta sig här vill vi satsa på bullerplank för utsatta områden. Vi föreslår att 
kommunen, i samråd med Trafikverket, får i uppdrag att börja arbete med 
bullerreducerande åtgärder. I vår investeringsbudget avsätter vi medel för 
medfinansiering. 
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Avkastningskrav fastigheter 
Vi vill se en mer effektiv förvaltning, en större nyttjandegrad vad gäller det egna 
fastighetsbeståndet samt färre externa inhyrningar. Mot bakgrund av detta föreslår vi 
i Allians för Väsby att teknik- och fastighetsutskottet får ett utökat avkastningskrav på 
2,0 Mkr per år.  

Samordning av miljökontor med andra kommuner 
All myndighetsutövning utgår från samma lagstiftning. Genom samordning av 
miljönämndens ansvarsområden kan vi uppnå en bättre kvalitet och effektivitet. En 
samordning beräknas kunna ge en besparing om 1,0 Mkr år 2019 och sammantaget 
3,0 Mkr för kommande två år. 

Höjd fritidshemsersättning     
Fritidshemsverksamheten i Väsby utgör en viktig funktion för samhället. Dels för den 
pedagogiska verksamheten de erbjuder och dels för att den underlättar för väsbybor 
att få livspusslet att gå ihop. Ersättningen för fritidshemmen är låg och därför vill 
Allians för Väsby höja ersättningen med 10 % till 3,7 Mkr per år.  

Projekt för ökad rörelse i skolan 
Allians för Väsby startade det blocköverskridande arbetet Ett lärande Väsby med 
målet att få alla barn att nå godkända betyg i skolan. Vi ser hur detta har lett till 
positiva förändringar och vill fortsätta skolutvecklingen med ett initiativ som bygger 
på lärdomar från projektet. 

Vi vill starta ett treårigt projekt för ökad rörelse i förskolor och skolor som innebär att 
barn och unga får möjlighet till mer rörelse under dagen. Forskning visar att mer 
rörelse och motion i unga åldrar ger bättre inlärning, hälsa och större social 
gemenskap över tid.   

Projektet bygger på det frivilliga förhållningssätt som Ett lärande Väsby har och där vi 
ser att kommunen har ett samordningsansvar och bjuder in alla aktörer inom 
förskola och skola till samverkan. Syftet är att sprida kunskap om och inspirera till 
hur ökad tid under skoldagen för rörelse gagnar barn och unga i Väsbys förskolor och 
skolor. Vi avsätter 1,5 Mkr varje år för detta projekt. 

Socialpedagog 
För att barn och ungdomar ska ha bästa möjlighet att ta till sig kunskap och utveckla 
nya färdigheter är vi i Allians för Väsby övertygade om att den avgörande faktorn är 
att de mår bra och känner sig trygga i sin skolmiljö. När elevers psykiska hälsa har 
kartlagts har det tyvärr visat sig att Väsbys ungdomar sticker ut på ett oroväckande 
sätt och särskilt drabbade är unga kvinnor.  

Vi i Allians för Väsby satsar 1,4 Mkr för att inrätta funktionen socialpedagog. Denna 
funktion ska arbeta med ungdomar i gymnasieåldern. Socialpedagogsfunktionen ska 
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verka utifrån evidensbaserade metoder, bistå lärare och andra i elevernas närhet att 
hantera gruppdynamik och konfliktlösning som en förstärkning av kommunens 
familj- och skolservice.  

Ökat bostadsbyggande – byggnadsnämnden 
Den framtida utvecklingen av Väsby är beroende av god tillgång till kompetent 
personal inom kontoret för samhällsbyggnad. I synnerhet är möjligheten att ta fram 
bygglov och detaljplaner handlingar som har direkt inverkan på byggnadstakten. 
Nedskärningar i dessa verksamheter slår därför hårt mot framtida 
bostadsutveckling. Inte minst innebär längre bygglovstider en sämre service för 
invånarna och riskerar att ytterligare försämra kommunens anseende hos 
företagare. Därför säkrar vi de verksamheter som byggnadsnämndens finansierar 
genom ett tillskott om 750 000 kr. 

Ökad borgensavgift 
Allians för Väsby föreslår att borgensavgiften för det kommunala bostadsbolaget höjs 
med 0,1 procentenhet. Intäkten blir 2,0 Mkr för år 2019. 

Väsby sjöby 
Vi vill revidera översiktsplanen för att möjliggöra en ökad bostadsutveckling. Detta i 
de sydvästra delarna av kommunen, i de sydöstra delarna av kommunen och i 
Kairo/Båtbyggartorp. 

Just i Kairoområdet vill vi se en balanserad bostadsutveckling, som både värnar 
naturvärden och tillgängliggör området för fler än i dagsläget. En tillgänglig 
mötesplats med blandade bostadsformer med närhet till naturen och rekreation för 
alla åldrar. En utveckling om 1 000 bostäder i området. 

Bibehållet resultatmål  
När investeringarna i den kommunala budgeten under de senare åren har ökat 
kraftigt krävs en långsiktighet i den ekonomiska planeringen för att undvika att i 
onödigt hög grad skuldsätta våra barn. Det gör vi genom att säkerställa ett överskott 
mellan kostnader och intäkter, det vill säga ett starkt resultat. Vi säkrar med det ett 
gott sparande inför framtiden. 

Av denna anledning värnar vi i Allians för Väsby det av kommunfullmäktige fastslagna 
målet om att resultatet över planperioden i genomsnitt ska ligga på minst 2,5 % av 
skatteintäkterna.  

Kulturskolepeng 
Vi vill utreda möjligheten att införa en kulturskolepeng. Detta för att ge varje elev 
möjligheten att välja mellan fler aktörer och kulturformer än enbart den kommunalt 
drivna kulturskolan. Höga krav ska ställas på utförarna med bland annat utdrag ur 
belastningsregistret. 
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Ökat inslag av medborgardialog som verktyg 
Övergripande vill vi i större grad utnyttja och vidareutveckla medborgardialog som 
verktyg för delaktighet från väsbyborna i samhällsutvecklingen. I synnerhet vid 
stadsutvecklingsfrågor och utformningen av morgondagens Väsby ska väsbyborna 
vara delaktiga. 

Vi vill genomföra övergripande medborgardialoger med fokus på estetisk utformning 
av stadsrummet. Den stadsmässighetsdefinition som styr samhällsplaneringen ska 
kompletteras med de resultat dessa medborgardialoger ger. Vid de tillfällen då 
kommunen eller Väsbyhem agerar som initiativtagare till byggande ska även 
projektspecifika medborgardialoger avseende gestaltning hållas i inledande skeden 
för att väsbybornas estetiska preferenser ska kunna få genomslag. 

Ett tryggt och snyggt Väsby 
Det sätt som vi uppfattar miljöerna vi bor och vistas i påverkar hur vi trivs i dem. Att 
gestaltningen av det Väsby vi nu bygger utgår ifrån vad väsbyborna uppskattar är 
därför viktigt. Utöver ett större fokus vid estetiska värden vid stadsutveckling ska 
även trygghetsskapandet betonas. Detta exempelvis genom att verksamheters 
lokalisering sker vid platser och i lokaler där de kan bidra till tryggheten. 

Mer stadskvaliteter i staden Väsby 
Vi vill höja det genomsnittliga våningstalet i den täta stadsmiljön i 
stadsmässighetsdefinitionen från fyra till fem våningar och en indragen. Även på 
andra vis vill vi öka förtätningen och tillåta högre byggnader där det passar 
stadsbilden. Inglasning av balkonger är något som vi menar att de boende själva ska 
få bestämma över. 

Ökad belysning 
Vi vill stärka belysningen runt om i kommunen. God belysning påverkar hur den 
enskilde upplever de miljöer hon eller han vistas i. Dåligt upplysta gator eller 
gångvägar kan skapa otrygghet och på så vis begränsa människor i det sätt de rör 
sig.  

Fler fältare 
Fältassistenterna gör idag ett uppskattat arbete som enligt polisens bedömning 
bidrar starkt till ökad trygghet i kommunen. Vi vill öka antalet fältassistenter och ge 
dem bättre förutsättningar. 

Ett tryggare Messingen – flytt av Nav1 
Messingen är idag mycket mer än en skolbyggnad. Den ursprungliga tanken om en 
mötesplats över generationsgränserna vill vi hålla fast vid och förstärka. Därför vill vi 
göra Messingen tryggare genom en ökad närvaro av fler åldersgrupper än de i 
gymnasieskoleåldern. I detta ingår att flytta ungdomsgården Nav1 till en annan plats 
i kommunen. 
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Ett trivsamt offentligt rum 
Målet för utsmyckning av det offentliga rummet ska vara att uppnå en så trivsam och 
uppskattad miljö som möjligt. Här kan offentlig konst bidra, men det kan även 
fontäner, lekplatser, kreativ belysning, träd eller planteringar. Vi vill inte att medel för 
gestaltning av det offentliga rummet öronmärks till enbart konst. 

Stärka tjej-, kvinno- och mansjourerna 
Varje människa ska kunna leva sitt liv fritt från förtryck, våld och hot om våld från 
personer i sin omgivning. Tyvärr är så inte alltid fallet och då fyller tjej-, kvinno- och 
mansjourerna en viktig funktion i att ta emot den som utsätts och ge möjlighet till 
stöd och trygghet. Dessa verksamheter bidrar till mer medmänsklighet och trygghet i 
vår kommun och därför vill vi i Allians för Väsby stärka dessa viktiga verksamheter.  

Utveckla möjligheterna att ta sig fram med cykel 
Allians för Väsby har höga ambitioner i att göra vår kommun mer miljövänlig och 
klimatsmart. Som politiker ska vi inte detaljstyra hur människor väljer att 
transportera sig, men eftersom det är positivt både för hälsan och klimatet att välja 
cykeln, vill vi göra det mer attraktivt att oftare färdas på cykel. Därför vill vi se till så 
att det finns trygga cykelvägar som leder dit människor vill ta sig och att det finns 
säkra ställ där man kan låsa fast cykeln.  

Lyft fram kommunens fördelaktiga geografiska läge 
Upplands Väsby kommuns fördelaktiga läge är unikt, mitt emellan Stockholm och 
Uppsala, ett stenkast ifrån landets största flygplats och med en av Sverige viktigaste 
motorvägar som går genom kommunen. Detta bör vi från kommunens sida oftare 
lyfta fram för att attrahera företag att etablera sig och fler människor att bosätta sig 
här.  

Införa aktivt skolval 
Vi i Allians för Väsby är positiva till en mångfald bland utförare inom välfärden och till 
att människor därigenom kan välja den verksamhet som passar dem bäst. Idag har 
alla elever i Väsby möjlighet att välja skola, men inte alla tar den chansen. Vi tycker 
att det är synd att inte alla gör ett aktivt skolval, eftersom ett val innebär ett starkare 
föräldraengagemang och att fler får gå i den skola som passar dem bäst. Vi vill därför 
utreda möjligheten att införa aktivt skolval för alla elever i Väsby. 

Behålla närakuten på Löwenströmska sjukhuset 
Det är av högsta vikt att väsbyborna har tillgång till god och nära vård med korta 
väntetider. Därför är det självklart att närakuten på Löwenströmska sjukhuset får 
finnas kvar. Ännu är det endast beslutat om var tio av länets tolv framtida närakuter 
ska lokaliseras och för Allians från Väsbys sida är vi tydliga med att en av de 
resterande två ska förläggas på Löwenströmska sjukhuset. Detta har vi verkat för 
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och kommer att fortsätta med, för att säkerställa att vi har fortsatt nära till god vård i 
hela norra delen av länet.  

Engagera privatpersoner i nyanländas boendeförsörjning 
Vi i Allians för Väsby är positiva till ett större engagemang från civilsamhället och 
privatpersoner i lokalsamhället. Detta gäller även vad gäller att lösa 
bostadssituationen för nyanlända. Vi är därför positiva till att se över olika lösningar 
där privatpersoner hyr sina bostäder, delar av bostäder eller attefallshus till 
nyanlända. 

Näringslivsråd 
Vi kommer att inrätta ett näringslivsråd med syfte att ge företagen bättre service och 
skapa bättre kommunikationsvägar mellan kommun och det lokala näringslivet. 

Förebyggande arbete för att minska psykisk ohälsa bland unga 
Det krävs ett kontorsöverskridande arbete för att få till ett effektivt förebyggande 
arbete för att minska psykisk ohälsa bland Väsbys ungdomar. Skolan, socialtjänsten 
och fritids- och kulturengagerade behövs för att upptäcka och stötta så att ungdomar 
inte hamnar i psykisk ohälsa, utan får behålla det friska.  

Digitalisering för ökad kommunal service och effektivitet 
Vi vill se digitalisering som ett verktyg för en effektivare kommunal organisation. Vi 
måste redan nu arbeta effektivare inom alla delar av kommunen och digitaliseringen 
är det arbetssätt som ska vara vägledande. Inte bara inom administration utan även 
inom de skilda verksamheterna. 

Minskat regelkrångel och förenklingar för företagare  
Allians för Väsby har som ledstjärna att minska antalet onödiga regler och att 
förenkla arbetssätt inom den kommunala organisationen. Att lokala företag gärna vill 
delta i kommunens upphandlingar är något som ska bejakas.  

Förstärkt arbete mot hedersförtryck och mot våld i nära relationer 
Alltför många vittnar om en ständig skräck för sin egen familj och släkt. Vår uppgift 
är att se till så att dessa får det skydd och stöd de så väl behöver och har rätt till. Alla 
ska kunna leva sitt liv utan de begränsningar som den så kallade hedern medför. Vi 
vill säkerställa att så sker genom löpande översyn av den kommunala 
organisationens arbetssätt. Vi vill även stärka informationsinsatser för att motverka 
barnäktenskap och tvångsgiftermål.  
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ALLIANS FÖR VÄSBYS YRKANDE  

Allians för Väsby föreslår kommunfullmäktige besluta  

 fastställa nämnders/styrelsers/utskotts kommunersättningar 2019 i enlighet 
med Allians för Väsbys budgetförslag,  

 ställa 500 000 kronor till kommunfullmäktiges förfogande,  
 anta Allians för Väsbys förslag till investeringar,  
 att fastställa utdebiteringen för 2019 till 19,42 kronor per skattekrona,  
 anta Allians för Väsbys förslag till resultatbudget,  
 fastställa kommunstyrelsens lånetak till 300 000 000 kronor år 2019  
 fastställa kommunkoncernens låneram 2019 till 2 300 000 000 kronor.  

Låne- och borgensram för AB Väsbyhem är 2 000 000 000 kronor,  
 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Väsbyhem låneförpliktelser upp 

till ett totalt högsta lånebelopp om 2 000 000 000 kronor, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader,  

 fastställa att borgensavgiften 2019 för kommunens helägda bostadsföretag 
skall vara 0,45 procent av utnyttjad borgenssumma,  

 revidera ägardirektivet för AB Väsbyhem i enlighet med Allians för Väsbys 
förslag om LSS-bostäder,  

 ge nämnder, styrelser och utskott, inklusive AB Väsbyhem, 
verksamhetsinriktningar och uppdrag i enlighet med Allians för Väsbys 
budgetförslag,  

 i övrigt anta Allians för Väsbys förslag till budget med flerårsplan för år 2019-
2021, 

 bemyndiga ekonomidirektören att göra de tekniska justeringar som kan 
behöva vidtas inom flerårsbudgetens ram 
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DRIFTMEDELSBUDGET 

 

 

Kommunstyrelsen 2019 2020 2021
Vänsterpartiernas förslag 165,3 175,5 179,4

Smal, smidig och effektiv organisation -10,0 -10,0 -10,0
Administrativ samordning IT/lön -2,0 -2,0 -2,0
Minskad politisk organisation -2,2 -2,2 -2,2
Ej pris/lönekompensation -3,8 -4,2 -4,5
Annorlunda upplägg valsamordning -0,8 0,0 0,0
Ingen Fairtrade City-certifiering -0,2 -0,2 -0,2
Ordningsvakter i centrala Väsby 1,4 1,4 1,4
Mobila trygghetsväktare i hela kommunen 1,0 1,0 1,0
Matchningsforum 1,0 1,0 1,0
Nätverk för kvinnors företagande och ledarskap 0,2 0,2 0,2
Tillgängligt samhälle för alla 1,5 1,5 1,5
Särskilda medel 0,0 -10,0 -10,0

Allians för Väsbys förslag 151,4 152 155,6

Social- och äldrenämnden
Vänsterpartiernas förslag 803,3 834,3 869,3

Snabbare integration - uppsökande kontakt med asylsökande 1,0 1,0 1,0
Samhällsorientering för vuxna nyanlända 0,4 0,4 0,4
Ägardirektiv till Väsbyhem angående LSS -2,5 -3,0 -3,5
Minskade konsultkostnader pga adm. resurs -1,0 -1,0 -1,0
Minskade IFO-kostnader pga effektivare integration -1,5 -1,7 -1,9
Smal, smidig och effektiv organisation -3,8 -3,8 -3,8
Halverad priskompensation -9,9 -10,2 -10,6
Fördjupat anhörigstöd 1,2 1,2 1,2
Ungdomsmottagning 0,4 0,4 0,4
Stärka möjligheter till dagverksamhet för dementa 0,5 0,5 0,5
Mindre sociala kostnader pga. trygghetsskapande åtgärder -1,5 -1,5 -1,5
Ytterligare en fältassistent 0,5 0,5 0,5

Allians för Väsbys förslag 787,1 817,15 851

Kultur- och fritidsnämnden
Vänsterpartiernas förslag 133,9 137,7 141,2

Inrättande av ett trygghetspris 0,01 0,01 0,01
Stärkt föräldra och vuxenengagemang 0,15 0,15 0,15
Smal, smidig och effektiv organisation -2,7 -2,7 -2,7
Ej fritidssatsningar i Sättra-Runby -1,8 -1,4 0
Halverad priskompensation -1,6 -1,7 -1,75
Riktade föreningsbidrag för ökad trygghet 0,15 0,15 0,15
Ingen "lässatsning" -1,5 -1,5 -1,5

Allians för Väsbys förslag 126,6 130,7 135,6

Teknik- och fastighetsutskottet
Vänsterpartiernas förslag 85,4 87,9 92,7

Trygghetsapp 0,04 0,04 0,04
Avkastningskrav fastigheter -2,0 -2,0 -2,0
Kameraövervakning 0,1 0,1 0,1
Bevarande kulturbyggnader 0,1 0,2 0,3
Aktivitetslokal för seniorer 0,4 0,4 0,4
FOI 0,5 0,5 0,5
Bullerskydd 0,0 0,2 0,6
Ökat bostadsbyggande TFU 0,8 0,8 0,8

Allians för Väsbys förslag 85,29 88,09 93,39
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INVESTERINGSBUDGET 

 

Miljönämnden
Vänsterpartiernas förslag 8,9 9,5 9,8

Samordning av miljökontor med andra kommuner -1,0 -1,5 -1,5
Allians för Väsbys förslag 7,9 8,0 8,3

Byggnadsnämnden
Vänsterpartiernas förslag 13,0 13,3 13,6

Ökat bostadsbyggande BN 0,75 0,75 0,75
Allians för Väsbys förslag 13,8 14,1 14,4

Utbildningsnämnden
Vänsterpartiernas förslag 1 100,3 1 149,5 1 195,3

Värderings- och samhällsintroduktion för nyanlända skolbarn och ungdomar 1,0 1,0 1,0
Införa ny modell för vuxenutbildningen och SFI 1,3 1,3 1,3
Höjd fritidshemsersättning 3,7 3,7 3,7
Projekt för ökad rörelse i skolan 1,5 1,5 1,5
Socialpedagog 1,4 1,4 1,4

Allians för Väsbys förslag 1 109,2 1 158,4 1 204,2

Finansiering
Skattesänkning 10 öre 10,8 11,2 11,7
0,10 % i ökad borgensavgift för Väsbyhem -2,0 -2,5 -3,2
Minskade räntekostnader -0,3 -0,7 -1,6
Förändrade avskrivningar 0,0 0,2 0,3

Total differens -20,4 -31,1 -31,7

Vänsterpartiernas resultat 31 41,5 37
Allians för Väsbys resultat 51,4 72,6 68,7

Skatteintäkter mm. 2 456,6 2 575,5 2 689,0
Allians för Väsbys skatteintäkter mm. 2 445,8 2 564,3 2 677,3
Vänsterpartiernas resultat i % 1,26% 1,61% 1,38%
Allians för Väsbys resultat i % 2,10% 2,83% 2,57%

Över planperioden 2,50%

Minskningar 2019 2020 2021 Totalt 2018-2020
Friluftsanläggningar i Runby/Sättra -8 000 -5 000 0 -13 000
Bergaskogens naturreservat -200 -200 -200 -600
Fornparksprojekt -700 -1 000 0 -1 700
Utv. av rekreations- och upplevelsestråk -1 500 -1 500 -1 000 -4 000
Framflytt, multihall -5 000 -5 000 -30 000 -40 000

Ökningar 2019 2020 2021 Totalt 2018-2020
Projektmedel Väsby sjöby 1 350 1 350 1 350 4 050
Bulleråtgärder 5 000 5 000 0 10 000
Tillgänglighetsåtgärder 1 500 0 0 1 500
Bevarandeprogram kulturbyggnader 1 250 1 250 1 250 3 750
Kameraövervakning 750 750 750 2 250

Total differens
-37 750
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BALANSBUDGET 2019-2021, MKR 

 

RESULTATBUDGET 2019-2021, MKR 

 

mkr
Bokslut 

2017
Prognos 

2018
Budget 

2019
Budget 

2020
Budget 

2021

Tillgångar
Anläggningstillgångar 2 231 2 582 2 841 3 211 3 689
Omsättningstillgångar 300 310 250 250 250
varav kassa 3 40 50 50 50
Summa tillgångar 2 531 2 892 3 091 3 461 3 939

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital 1 613 1 675 1 736 1 812 1 891
Avsättningar för pensioner 221 235 258 279 307
Övriga avsättningar 86 86 87 89 90
Långfristiga skulder 133 370 419 670 1 027
varav bankskuld 0 300 300 481 792
Kortfristiga skulder 477 526 591 611 623
Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 2 531 2 892 3 091 3 461 3 939

Soliditet
Inkl ansvarsförbindelser* 28% 28% 29% 29% 28%
Exkl ansvarsförbindelser 64% 58% 56% 52% 48%

*Ansvarsförbindelsen, mkr 904 870 849 825 805

mkr
Bokslut 

2017
Prognos 

2018
Budget 

2019
Budget 

2020
Budget 

2021

Verksamhetens intäkter 679,9 679,5 679,2 698,8 717,0
Verksamhetens kostnader -2 763,3 -2 860,9 -2 967,4 -3 085,0 -3 212,3 
Avskrivningar -109,4 -95,0 -105,0 -101,9 -102,4 
Verksamhetens nettokostnad -2 192,8 -2 276,4 -2 393,1 -2 488,0 -2 597,6 

Skatteintäkter 1 951,4 2 003,3 2 092,0 2 167,8 2 265,9
Utjämning och generellt statsbidrag 321,4 328,3 353,7 396,6 411,4
Finansiella intäkter 13,7 13,5 9,8 12,3 15,0
Finansiella kostnader -33,8 -7,0 -10,7 -14,7 -24,8 
Delsumma skatteintäkter och finansnetto 2 252,7 2 338,1 2 444,9 2 561,9 2 667,5

Summa årets resultat 59,9 61,7 51,4 72,6 68,7

Resultat i % av skatter 2,6% 2,6% 2,1% 2,8% 2,6%
Genomsnittligt resultat 2019-2021: 2,5%


