


Politisk plattform 2018-2022 

Inledning 
Vi är stolta över Väsby. Med medlemmar och förtroendevalda från kommunens alla delar 

säkerställer vi en stark och bred lokal förankring i vår politik. I vår plattform finner ni politiska 

förslag som ämnar bevara det som generationer av väsbybor har byggt upp samt förslag 

som driver Väsby framåt i en positiv riktning.   

Mot stora samhällsproblem med en allt växande otrygghet har vi kraftfulla och genomtänkta 

förslag. Lokala förslag anpassade för lokala utmaningar. Vi vet att Väsby kan bättre och vi 

kommer att kavla upp ärmarna och jobba hårt för att vända skutan i rätt riktning under 

kommande mandatperiod – avhängigt väsbybornas förtroende att leda kommunen. 

Vår politiska plattform för 2018- 2022 är resultatet av dialoger med medborgare, företagare, 

välfärdsutförare och organisationer i Väsby. Föreningsaktiva och förtroendevalda har arbetat 

fram materialet du nu läser. Tillsammans har vi tagit fram nya förslag samt utvecklat, 

omprövat och ändrat tidigare politiska ambitioner.  

Vi är stolta över den politik vi tillsammans har tagit fram. En politik för alla väsbybor – för 

både stora och små samt nuvarande och kommande.  

En politik för en hoppfull framtid för Väsby! 

 

Oskar Weinmar, gruppledare Moderaterna i Upplands Väsby 

Per-Erik Kanström, ordförande föreningen Väsbymoderaterna  
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Trygghet 
Moderaterna är partiet för lag och ordning. Vår uppgift är att säkra tryggheten med fler 

poliser och skärpta straff. Samhället ska stå på brottsoffrets sida. Den som har blivit utsatt för 

brott och ringer polisen ska tas på allvar, inte mötas av att utredningen läggs ned direkt. Det 

ska finnas stöd att tillgå och rättvisa ska skipas. 

Fler ögon mot gatan 
En grundsten i arbetet för ett tryggare Väsby är de människor och funktioner som på olika 

sätt motverkar att brott förekommer eller ingriper när brott sker. 

I första hand behöver Väsby fler poliser på plats i kommunen. Dessvärre lider Sverige idag 

av polisbrist. Vi kan på kommunal nivå inte styra över polisen, men vi kan på olika sätt verka 

för att få en ökad polisnärvaro i kommunen, exempelvis genom att upplåta lokaler 

kostnadsfritt för en lokal polisstation.  

Med anledning av frånvaron av poliser vill vi anlita ordningsvakter till att främja trygghet och 

få möjlighet att ingripa mot pågående brott i de centrala delarna av kommunen. Prioriterade 

områden är stationsområdet, Centralvägen, Suseboparken, området omkring Väsby 

Centrum, inklusive Dragonvägen och Arkadstigen. 

Vi vill även se mobila trygghetsväktare som förutom traditionella bevakningsuppgifter har ett 

brett uppdrag att arbeta för ökad trygghet i hela kommunen. Dessa ska kunna tillkallas av 

väsbyborna för att täcka upp i de situationer som polisen inte har möjlighet att verka 

trygghetsskapande. 

Fältassistenterna gör idag ett uppskattat arbete som enligt polisens bedömning bidrar starkt 

till en ökad trygghet i kommunen. Vi vill öka antalet fältassistenter och på så vis ge dem 

bättre förutsättningar. 

Vi vill se att kameraövervakning tillkommer i de centrala delarna av kommunen. 

Kameraövervakningen kan vara särskilt betydelsefullt på utsatta platser och där de bedöms 

ge störst effekt. Skyltning i samband med kameraövervakningen ska ske. 

Vi vill: 

1. Verka för en ökad polisnärvaro i kommunen och verka för att en polisstation 

etableras 

2. Att ordningsvakter anlitas  

3. Att mobila trygghetsväktare anlitas 

4. Utöka antalet fältassistenter  

5. Att kameraövervakning tillkommer vid platser som är eller upplevs som otrygga  

En ljus och trygg kommun 
En 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.  

Därför vill vi kraftigt stärka belysningen runt om i kommunen, avseende såväl 

trygghetsskapande som trivselfrämjande belysning, vilket vi vill göra med en övergripande 
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ljusstrategi. I denna ska ingå lokala belysningsprogram för de olika kommundelarna, vilka vi 

vill ta fram i dialog med de boende i berörda områden.  

Ett exempel på hur vi kan stärka tryggheten samtidigt som vi främjar hållbarhet är att se över 

hur rörelseaktiverad belysning kan införas vid ännu ej belysta promenadstråk på ett 

kostnadsmedvetet sätt. Liksom på andra platser där detta förekommer kan solceller vara en 

del av lösningen. 

Vi vill att det kollektiva resandet inom kommunen ska bli tryggare – fler avgångar, 

tursträckningar, busskurers utformande, belysning bland annat – och vill därför i dialog med 

SL verka för att åtgärder vidtas. 

Vi vill: 

6. Öka belysningen utomhus och ta fram en övergripande ljusstrategi  

7. Införa lokala belysningsprogram i de olika kommundelarna  

8. Införa rörelseaktiverad belysning vid ännu ej belysta promenadstråk 

9. I dialog med SL verka för ett tryggare kollektivt resande i kommunen 

Ordning och reda i gaturummet 
Stök, klotter, nedskräpning och oordning i det offentliga rummet är inte enbart något som 

upplevs som negativt av de som vistas där. Det har även visat sig påverka förekomsten av 

ytterligare skadegörelse och annan brottslighet. Klottersanering ska erbjudas på andras 

fastigheter vid behov till ett självkostnadspris. Det viktiga ska inte vara vems mark eller 

fastighet som det klottrats på, utan att få bort klottret så fort som möjligt. Vi vill se över och 

åtgärda utomhusmiljöer som upplevs som otrygga på grund av buskage eller dålig belysning.  

Messingen är idag så 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. 

Vi vill se ett ökat fokus på trygghetsskapandet i samhällsplaneringen, så att verksamheters 

lokalisering sker vid platser och i lokaler där de kan bidra till tryggheten i kommunen. 

Tiggeriet hjälper ingen ut ur fattigdom. I värsta fall bidrar man till att göda organiserad 

brottslighet och människohandel. Möjliga lösningar ligger främst på nationell nivå i att utöva 

ännu starkare påtryckningar på hemländerna för de som tigger och att införa ett nationellt 

förbud mot tiggeri. I väntan på en sådan lagstiftning vill vi se över hur de lokala 

ordningsföreskrifterna kan förändras för att motverka tiggeri. 

Vi vill att näringsidkare och fastighetsägare uppmärksammas på deras rättigheter i 

förhållande till verksamhetsstörande agerande eller kring olovliga bosättningar. 

Vi vill: 

10. Ta fram en handlingsplan för hur kommunen mer effektivt kan motarbeta 

nedskräpning 

11. Utöka nolltoleransen mot klotter och öka samarbetet med andra fastighetsägare  

12. Minimera otrygga utomhusmiljöer  
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13. Göra Messingen till en tryggare plats för fler  

14. Se ett ökat fokus på trygghetsskapandet i stadsbyggnationen 

15. Utreda en förändring av de lokala ordningsföreskrifterna för att motverka tiggeri  

16. Att näringsidkare och fastighetsägare uppmärksammas på deras rättigheter i 

förhållande till verksamhetsstörande agerande  

Förebyggande arbete 
Det finns fler sätt att främja trygghet och förebygga brott. Ett tekniskt hjälpmedel som går att 

integrera med den i övrigt pågående digitaliseringen är en trygghetsapp som möjliggör 

rapportering och informationsdelning av sådant som rör tryggheten i kommunen. 

Vi vill att det inrättas ett trygghetspris för att stödja, uppmärksamma och stimulera 

väsbyborna att göra insatser som gagnar den gemensamma tryggheten i kommunen.  

Vi vill intensifiera det redan idag pågående arbetet med att ge föräldrar, vårdnadshavare och 

andra vuxna runt Upplands Väsbys barn och ungdomar en trygghet i sitt föräldraskap eller 

vuxenskap. 

Vi vill att kommunens trygghetsarbete intensifieras enligt modell Trygg i Norrtälje och med ett 

Trygghetens hus eller lokal nära stationen eller centrum.  

Vi vill se en minskning av brottslighet riktad mot äldre. Detta kan delvis åstadkommas genom 

olika informationsinsatser, till exempel genom så kallade BRÅ-seniorer. Dessa insatser skulle 

kunna äga rum såväl i Trygghetens hus som på boenden för seniorer runt om i kommunen. 

Att poliser, räddningstjänst och ambulanspersonal möts av stenkastning när de rycker ut är 

fullständigt oacceptabelt. Utöver direkta insatser vill vi även verka för ett preventivt arbete till 

skydd för blåljuspersonal, som genom konceptet Människan bakom uniformen. 

Vi vill utreda var fartkameror kan placeras för att sänka hastigheten i barntäta områden och 

därefter i samverkan med Trafikverket möjliggöra för att fartkameror sätts upp där ett behov 

finns. 

Vi vill: 

17. Ta fram en trygghetsapp  

18. Att kommunen inrättar ett trygghetspris  

19. Att kommunen intensifierar arbetet med att stärka föräldrar och vårdnadshavare i 

deras föräldraskap 

20. Minska brottsligheten riktad mot äldre genom olika informationsinsatser  

21. Att kommunens trygghetsarbete intensifieras enligt modell Trygg i Norrtälje och 

med ett Trygghetens hus 

22. Verka för preventivt arbete till skydd för blåljuspersonal 

23. Verka för ökad trafiksäkerhet, exempelvis genom fler fartkameror  

Ett växande Väsby 
Fler måste få sin första bostad och den akuta bostadsbristen måste bekämpas. Därför måste 

bostadsbyggandet öka kraftigt och det befintliga bostadsbeståndet nyttjas bättre. 

Moderaterna arbetar för en bostadsmarknad där ingen ska behöva tacka nej till jobb eller 

studier på grund av att det inte går att hitta boende. 
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Fler bostäder för fler väsbybor 
Boendekostnaderna är med få undantag alltid lägre i redan byggda bostäder än i de som 

produceras idag. Det är ekonomiska realiteter och de över tid förändrade miljö- och 

lagkraven som förklarar detta. Detta innebär inte att vi bortser från behoven hos de som inte 

har möjlighet att efterfråga nybyggda bostäder. För att se till att det även finns prisvärda 

lägenheter i det tillgängliga bostadsutbudet krävs ett bättre nyttjande av det befintliga 

bostadsbeståndet, så att så kallade flyttkedjor kommer igång. 

Utöver det vill vi på olika sätt utmana byggbranschen. Vi vill se över möjliga sätt att ligga i 

framkant avseende byggande av prisvärda hyresrätter. I det ingår även att bygga ungdoms- 

och studentlägenheter så att unga har råd att flytta till eller bo kvar i Väsby. 

För att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande och fler bygglov vill vi se ökade resurser till 

kontoret för samhällsbyggnad genom medel till byggnadsnämnden och teknik- och 

fastighetsutskottet. 

Vi vill: 

24. Öka takten i bostadsbyggandet 

25. Bygga fler ungdoms- och studentlägenheter 

26. Komplettera bostadsbeståndet genom att tillskapa prisvärda hyresrätter 

27. Främja mångfald och variation i bostadsbyggandet 

Ett Väsby med stadskaraktär 
Omvandlingen av förorten Upplands Väsby till staden Väsby är på god väg. Vi vill ta 

ytterligare steg på den resan genom att det genomsnittliga våningstalet i den täta stadsmiljön 

i stadsmässighetsdefinitionen höjs från fyra till fem våningar och en indragen. Även på andra 

vis vill vi öka förtätningen och tillåta högre byggnader där det passar stadsbilden.  

På en ostadig bostadsmarknad fordras tydliga prioriteringar från kommunens sida av vilka 

bostadsprojekt som är större vikt än andra. Det behövs ett tydligt fokus på byggnationerna i 

Fyrklövern och Väsby entré för att säkerställa att de kommer till stånd och inte drar ut på 

tiden. 

I utvecklingen av staden Väsby ingår inte enbart att bygga nytt utan att vårda och underhålla 

det som finns. Vi vill även se ett bevarandeprogram för viktiga kulturbyggnader, vilka är 

centrala delar av Väsbys historia. 

Vi vill: 

28. Påskynda byggnationerna i Väsbys centrala delar – Väsby entré och Fyrklövern 

29. Höja det genomsnittliga våningstalet i den täta stadsmiljön  

30. Öka förtätningen och tillåta högre byggnader där så passar stadsbilden 

31. Ta fram ett bevarandeprogram för viktiga kulturbyggnader 

God arkitektur och gestaltning på väsbybornas villkor 
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. 

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 
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agerar som initiativtagare till byggande ska även projektspecifika medborgardialoger 

avseende gestaltning hållas i inledande skeden för att väsbybornas estetiska preferenser ska 

kunna få genomslag. 

Vi vill se nybyggnation med inspiration från äldre arkitektoniska stilförlagor. Med ett 

byggande i klassisk stil avses byggnadsstilar från tiden innan 1930-talets funktionalism och 

modernism.  

Dels ska Väsbyhem få i uppdrag att bygga ett eller flera hus i klassisk stil. Dels vill vi anordna 

markanvisningstävlingar med fokus på att bygga i klassisk stil eller låta modifiera och 

använda poängsystemet på ett sätt som gör att bostäder med klassisk stil förverkligas. 

Vi vill undersöka möjligheten att liksom projektet ”Arkitekten har makten” i Örebro låta ett 

arkitektkontor få en markanvisning vid en plats i centrala delarna av kommunen. Detta kan 

åstadkomma högre arkitektoniska värden genom att det låter arkitekterna realisera den 

vision de fick markanvisningen på. 

Planeringen av det offentliga rummet ska utifrån de förutsättningar som finns åstadkomma 

en så trivsam och uppskattad miljö som möjligt för väsbyborna. Offentlig konst kan bidra till 

detta, men det kan även fontäner, lekplatser, kreativ belysning, träd eller planteringar. Vi vill 

inte att medel för gestaltning av det offentliga rummet öronmärks till enkom konst utan att det 

ska ses i ett bredare perspektiv. 

Vi vill: 

32. Genomföra övergripande medborgardialoger med avseende på gestaltning 

33. Genomföra projektspecifika medborgardialoger med avseende på gestaltning för 

de fall då kommunen eller Väsbyhem är byggherre 

34. Stärka medborgarnas inflytande i gestaltningen genom politisk förankring i 

byggprocesserna  

35. Ge Väsbyhem i uppdrag att bygga ett eller flera hus i klassisk stil 

36. Genom markanvisningstävlingar åstadkomma byggande i klassisk stil  

37. Låta arkitekter få markanvisningen vid vissa platser 

38. Att medel avsätts för gestaltning av det allmänna rummet snarare än att det 

öronmärks till konst 

Utveckling i hela Väsby 
Det är inte bara i de centrala delarna av kommunen som vi vill att det ska byggas bostäder, 

utan även i de olika bostadsområdena som finns idag och de som tillkommer imorgon. 

Ett av de värden som uppmärksammas med Väsby av såväl de som idag bor här som de 

som väljer att flytta hit, är närheten tillnaturen. Denna närhet är något som vi vill att fler ska få 

ta del av och vi vill därför se bostadsutveckling i delar av kommunen som ligger längre ifrån 

kärnan. 

Vi vill se bostadsutveckling i Söderby, i den sydvästra delen av kommunen. Likaså vill vi se 

bostadsutveckling i Stora Alby, i den sydöstra delen av kommunen. Dessutom vill vi se 

Väsby sjöby växa fram – ett bostadsområde vid Kairo med blandade bostadsformer med 

närhet till naturen och rekreation för alla åldrar. En varsam förtätning som respekterar 

områdets karaktär och innebär en utveckling om 1 000 bostäder i området. 

Vi vill: 

39. Möjliggöra naturnära boende och villaområden 
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40. Bygga Väsby sjöby 

41. Revidera översiktsplanen för att öka bostadsbyggandet i fler delar av kommunen 

42. Ha en tillåtande inställning avseende bostadsbyggande vid strandnära lägen 

43. Möjliggöra byggande i de sydvästra och sydöstra delarna av kommunen 

44. Att fler lekplatser byggs i samband med nybyggnationer 

45. Att lekplatser för funktionsnedsatta utvecklas 

Företagande och näringsliv 
Företagsamhet är grunden för vårt välstånd och det som driver samhället framåt. Det skapar 

arbetstillfällen och tillväxt, vilket i sin tur ger skatteintäkter som finansierar vår gemensamma 

välfärd. När fyra av fem jobb skapas i små- och medelstora företag blir det extra viktigt att det 

är enkelt och lönsamt att driva företag i Sverige. 

Företagarnas förutsättningar 
Vi vill i dialog med det lokala näringslivet se över hur policys och riktlinjer för upphandling kan 

förenklas för att minska regelbördan och möjliggöra för att mindre och lokala företag kan 

delta i anbud. Bland annat ska kravet på jämställdhetsplaner för små företag slopas. 

Tidigare har Upplands Väsby nått topplaceringar på Svenskt näringslivs företagsranking. Att 

nå dit igen är en tydlig målsättning. 

Vi vill att kommunen avtalar med Väsby Promotion att starta och driva ett nätverk för 

kvinnors företagande. Nätverket ska särskilt fokusera på kvinnor i chefs- eller 

företagsledarform men även i stort främja kvinnors kompetensutveckling. 

Vi vill: 

46. Förenkla de kommunala upphandlingsprocesserna så att fler lokala företag kan 

delta  

47. Minska regelkrångel vid företagsetableringar 

48. Att Upplands Väsby ska vara landets snabbaste kommun att handlägga bygglov 

49. Att kommunen når topplaceringar i Svenskt näringslivs företagsranking  

50. Att ett nätverk för kvinnors företagande, ledarskap och kompetensutveckling 

startas 

En levande stadskärna och bostadsområden 
Staden Väsby består inte enbart av attraktiva bostäder och trevliga torg. För att åstadkomma 

den stadskaraktär som vi vill ska känneteckna de centrala delarna av kommunen, fordras 

handel, service, restauranger och caféer. För att uppnå detta vill vi bland annat starta ett 

projekt för ett attraktivare stadsrum i centrala Väsby, med fokus på Centralvägen. Projektet 

ska inbegripa lokala näringsidkare som bidrar med insatser såsom skyltning, marknadsföring 

och där de kommunala verksamheterna åtgärdar sådant som parkering, belysning och 

annat. 

Vi har en positiv inställning till tillståndsgivning och tider avseende alkoholservering för 

krögare, förutsatt att trygghet och ordning inte bedöms försämras. 

Vi vill avsätta mark för småskaliga företagsetableringar integrerade i de framväxande 

bostadsområdena på ett sätt som inte inverkar negativt på stadsmässighetskvaliteterna. Vi 

vill även förenkla för företag att hitta lämplig mark eller lokaler genom ett förstärkt 

kommunikationsarbete. Detta kan med fördel ske i samverkan med grannkommuner i ett 

första steg för att i senare skede omfatta regionen. 
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Vi vill: 

51. Att fler butiker, restauranger och serviceverksamheter etablerar sig i kommunen 

52. Göra stadsrummet i centrala Väsby mer attraktivt, med fokus på Centralvägen  

53. Möjliggöra att näringsverksamheten permanentas på Hugo Sabels torg 

54. Vara positiv till tillståndsgivning och tider avseende alkoholservering för krögare 

55. Att kommunen ska ha en positiv inställning vid tillståndsgivning för mobila 

gatukök, så kallade ”Foodtrucks” 

56. Avsätta mark för småskaliga företagsetableringar och förenkla för företag att hitta 

lämplig mark eller lokaler  

Väsbys plats i en dynamisk region 
Kommunens placering i regionen och landet är ett utomordentligt bra argument för att 

människor och företag ska flytta hit. I detta inryms en stor utvecklingspotential som vi vill vara 

lyhörda för att kunna utnyttja och på olika sätt vill stärka, bland annat genom att verka för en 

bättre kollektivtrafik. 

Vi vill: 

57. Öka samarbetet med grannkommunerna för att tillgodose näringslivet med den 

arbetskraft som det är brist på, t.ex. genom matchningsmässor.  

58. Verka för en tätare pendeltågstrafik på kvällar, nätter och helger  

59. Verka för att busstrafiken inom kommunen förbättras 

60. Bygga attraktiva bostäder som lockar arbetskraft 

61. Att kommunens strategiska läge i större utsträckning marknadsförs nationellt och 

internationellt  

62. Att befolkningsökningen ska vara fortsatt hög och marknadsföra kommunen i 

större utsträckning för att öka inflyttningen 

63. Tillsammans med övriga aktörer i Arlandaregionsamarbetet verka för ökade 

satsningar på utvecklade kommunikationer inom och genom kommunen 

Ekonomi och välfärd 
Ett starkare Sverige börjar med en stark ekonomi och stabila offentliga finanser. 

Skattepengar ska användas effektivt och rätt. Att ta ansvar för ekonomin är grunden i 

Moderaternas politik. Det är en förutsättning för fler svenska jobb och företag, för en trygg 

gemensam välfärd och för att Sverige ska stå starkt i en orolig omvärld. Det är också genom 

vår ansvarsfulla ekonomiska politik som vi kan hålla det vi lovar. 

Minskad byråkrati – mer verksamhet 
Vi vill ställa om Upplands Väsby kommun till en smal, smidig organisation. De offentliga 

medlen ska ut i verksamheterna, inte göda en stor överbyggnad. Därmed ska vi minska den 

kommunala organisationen, med fokus på overheadkostnader. Vi vill även minska den 

politiska organisationen genom minskade nämndstorlekar och sammanslagningar eller 

nedläggningar av politiska organ. 

Ensam är inte alltid stark. Genom att söka samarbete med andra kommuner inom 

administration, löner, ekonomihantering och upphandlingsverksamhet kan vi åstadkomma 

mer uteffekt för väsbybornas inbetalade skattemedel. Ett steg är också att konkurrensutsätta 

kommunens IT-drift. 
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Vi ser också att det går att hitta områden för samverkan på kontorsnivå med andra 

kommuner, exempelvis miljökontorets verksamhet. 

Vi vill: 

64. Minska den kommunala byråkratin 

65. Minska den politiska organisationen  

66. Söka samarbeten med andra kommuner inom olika delar av förvaltningen eller 

hela förvaltningsgrenar 

67. Effektivisera och minska kostnader genom en ökad digitalisering av kommunens 

verksamheter 

Långsiktighet och ansvar 
Att sänka skatten gör att väsbybon får behålla mer av vad hon eller han tjänar varje månad. 

Dels bidrar sänkta skatter till att fler får jobb, dels anser vi det vara det moraliskt riktigt. Därför 

vill vi sänka väsbybornas beskattning. 

Av de skattemedel som betalas in har de politiska partierna fått förtroendet att förvalta dem 

på bästa sätt. Det ställer krav på oss att vi handhar dem klokt och därför kommer vi vid varje 

tillfälle välja att prioritera välfärdens kärna framför annat som kan vara trevligt, men inte 

nödvändigt. 

Vi har en långsiktighet i den ekonomiska hanteringen och planeringen. Vi ska spara i ladorna 

i goda tider för att inte riskera att drabbas hårt när det blir sämre tider. Därför värnar vi ett 

starkt resultat, att det blir ett nog stort överskott för att stärka den egna finansieringen av 

framtida investeringar. 

Vi vill: 

68. Att kommunalskatten sänks 

69. Prioritera investeringar som ger bättre förutsättningar för skola, omsorg och 

tillväxt 

70. Säkerställa ett starkt resultat och därmed resultatmålet om 2,5 % per år 

71. Se en större nyttjandegrad vad gäller det egna fastighetsbeståndet samt färre 

externa inhyrningar 

72. Ta bort anslagen för att Väsby ska vara en Fairtrade City 

Förskola, skola och utbildning 
Utbildning är vägen in i det svenska samhället. Det ska inte spela någon roll varifrån du 

kommer eller vem du är – alla har rätt till en bra utbildning. Därför ska svensk skola fylla sitt 

kompensatoriska uppdrag att ge alla möjligheten att nå så långt de själva vill. Det ställer krav 

att alla skolor är bra skolor, att lärare har höga förväntningar på alla sina elever, och att 

eleverna tar sitt ansvar. Kunskap kräver ansträngning. 

Valfrihet i skolan 
Vi vill att Väsbys barn och unga ska få en god utbildning. Oavsett om det är en kommunal 

eller fristående utförare av undervisningen vill vi att kvaliteten ska vara i fokus snarare än 

utförarform. Vi vet att fristående aktörer verksamma i välfärden många gånger bidrar med 

mycket och vi vill därför ta bort kravet på att de nya skolor som tillkommer enbart ska drivas i 

kommunal regi. 



 
11 

 

Aktivt skolval uppmuntrar elever och deras föräldrar att fatta ett medvetet beslut kring 

skolgången. Att välja skola tydliggör det egna ansvaret och delaktigheten i utformandet den 

egna  eller barnets framtid. 

Vi vill: 

73. Uppmuntra fristående aktörer verksamma i välfärden 

74. Införa aktivt skolval i Upplands Väsby kommun  

75. Införa lovskola från årskurs tre  

Förskola, fritids och de yngsta barnen 
För många familjer är förskola och fritidshem verksamheter som gör att livspusslet går ihop. 

Vi vill se över hur denna service kan förstärkas på olika sätt. Samtidigt sker det många 

gånger god pedagogik i dessa verksamheter som vi på motsvarande sätt vill stärka. 

Föreningsfritids är ett koncept där idrottsföreningar får ersättning för att driva fritidshem. Det 

kan vara ytterligare ett sätt att främja föreningslivet samtidigt som det underlättar vardagen 

för familjerna. 

Det har visat sig att gruppstorlekarna påverkar möjligheterna till inlärning för framför allt de 

yngre barnen. Därför vill vi säkerställa att barngrupperna inte blir alltför stora i de lägre 

årskurserna och i förskolan. 

Vi vill:  

76. Utreda hur seniorer kan involveras i yngre barns tillvaro 

77. Höja fritidshemsersättningen 

78. Att barn till föräldralediga och arbetslösa föräldrar ska ha rätt till fritids i Upplands 

Väsby kommun  

79. Starta upp försöksverksamhet med föreningsfritids 

80. Främja tidiga insatser inom förskola för att stärka språkutveckling 

81. Säkra att gruppstorlekarna i de lägre årskurserna och i förskolan inte är för stora  

Skola och skolutveckling 
Skollokalerna i kommunen ska utvecklas och renoveras för en god skolmiljö. Lokalerna ska 

utformas enligt senaste forskningsrön för att främja goda inlärningsförhållanden.  

Digitaliseringen av samhället berör även skolans värld. Vi vill att Väsby ska vara en av 

Sveriges ledande IT-kommuner där digitaliseringen i skolan är en viktig del av det 

pedagogiska arbetet. 

Vi vill stärka tillgången till pedagoger med kunskaper i svenska som andraspråk genom 

uppdragsutbildning. 

Framgång och en positiv utveckling i skolsystemet är inte något som sker över en natt eller 

på måfå. Det krävs ett systematiskt kvalitetsarbete och en långsiktighet. Därför vill vi fortsätta 

värna blocköverskridande överenskommelser för att skapa stabila förutsättningar för 

skolutveckling. 

Vi vill: 

82. Sträva efter att Väsby ska ha Sveriges bästa skolor 

83. Utveckla och renovera skollokaler för en god skolmiljö 

84. Förbättra skolpersonalens arbetsmiljö  
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85. Öka antalet pedagoger med kunskaper i svenska som andraspråk 

86. Att digitaliseringen i skolan ska vara en viktig del i det pedagogiska arbetet 

87. Värna blocköverskridande överenskommelser för skolan 

88. Fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbete som bedrivs 

Lugn och studiero 
Vi vill upprätta handlingsplaner för nolltolerans mot mobbning och sexuella trakasserier och 

använda metoder som är validerade av forskning. Dels ska uppföljningen stärkas så att 

lägesbilden blir tydligare, dels ska en nolltolerans införas med som möjlig konsekvens att 

flytta på de som mobbar till en annan skola, inte de som blir mobbade. Vi vill även införa en 

nolltolerans mot skolk i grundskolan genom fler insatser mot frånvaro och hemmasittare. 

Vi vill: 

89. Förstärka uppföljningen kring arbetsro, kränkningar, sexuella trakasserier och 

mobbning 

90. Införa en nolltolerans mot kränkningar, sexuella trakasserier och mobbning samt 

mot skolk  

Högre studier i Väsby 
Väsbyborna ska ha goda förutsättningar till att förkovra sig, även på högre nivå. Utöver 

tillgången till studentlägenheter och goda kommunikationer till lärosätena Uppsala och 

Stockholm har vi ytterligare förslag på åtgärder. 

Vi vill: 

91. Öka samarbetet mellan gymnasium och universitet 

92. Att antalet gymnasieelever som går vidare till högre studier ökar 

93. Verka för fler studieytor för studenter och gymnasieelever i kommunens centrala 

delar 

Kommunen som huvudman i förskola och skola 
Vi vill att alla elever ska få de redskap de behöver för en god, individanpassad utbildning. 

Såväl extra stöd till de som har svårare att hinna med, som möjligheter att gå fram snabbare 

för de som vill. Därför vill vi att elever i de kommunala grundskolorna och i Väsby nya 

gymnasium ska ha möjligheter att läsa ämnen eller kurser på en högre nivå utan att behöva 

byta klass eller åldersgrupp. 

Behövs mer tid till att tillgodogöra sig innehållet i undervisningen är läxhjälp i skolan ett bra 

komplement. Vi vill säkerställa att läxhjälp finns i kommunens skolor. Detta kan ske med 

hjälp av frivilliga så som Rädda barnen eller liknande organisationer. 

Föräldrarna spelar en avgörande roll i sina barns skolgång. Lärarna har en pedagogisk 

uppgift och kan inte ersätta föräldraband eller uppfostran. Därför vill vi se över ytterligare sätt 

att involvera föräldrar i deras barns skolgång, genom bland annat förstärkning av 

kommunikationen mellan skolan och hemmet på olika språk. 

Vi vill: 

94. Införa syskonförtur för årskurs 1 i grundskolan i Upplands Väsbys kommunala 

skolor 

95. Att elever ska kunna läsa ämnen eller kurser på en högre nivå 

96. Säkerställa att läxhjälp finns i kommunens skolor 
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97. I högre grad involvera föräldrar i deras barns skolgång 

98. Utöka utbudet av inriktningar bland Väsbys grundskolor 

99. Förbättra det administrativa stödet i kommunens skolor 

100. Stärka ledarskapet i skolan 

101. Främja karriärtjänster för förskolelärare och lärare 

102. Öka andelen personal med pedagogisk utbildning i förskolan 

Jobb och integration 
Ett starkt Sverige börjar med jobben, när fler arbetar läggs grunden för en trygg gemensam 

välfärd. Därför ska arbetslinjen utvecklas – inte avvecklas. Utanförskapet måste pressas 

tillbaka och vägen in i samhället går via jobben. Att bryta utanförskapet och se till att fler jobb 

skapas är avgörande för att Sverige ska fungera för alla, kunna växa och fortsätta vara starkt 

framöver. Vi vill stoppa utvecklingen mot en alltmer tudelad arbetsmarknad där unga utan 

utbildning och utrikes födda har svårt att få ett första jobb. 

Stärkt arbetslinje 
En förstärkt arbetslinje handlar om att det i större utsträckning ska löna sig att jobba och 

anstränga sig. Samtidigt innebär det att bidragsfusk aldrig ska löna sig. Stöd ska gå till de 

som har rätt till det, inte de som utnyttjar systemet. Utökade hembesök och systematisk 

uppföljning av felaktiga utbetalningar säkerställer att väsbybornas gemensamt inbetalade 

skattemedel hamnar hos de som har rätt till stöd. Detta vill vi kombinera med fler aktiva 

individuella arbetsmarknadsinsatser. 

Ett exempel på det är möjligheten att lättare ställa om även senare i livet. Vi vill att 

vuxenutbildningen – grundvux, särvux och komvux – som Upplands Väsby kommun bekostar 

utformas enligt liknande modell som med framgång har införts i Nacka kommun. Denna 

innebär att den som har behörighet kostnadsfritt får läsa kurser hos ett flertal auktoriserade 

utförare. Dessa utförare får därefter en resultatbaserad ersättning. 

Vi vill: 

103. Att arbetslösheten fortsatt ska vara bland den lägsta i länet 

104. Fortsätta verka för att minska antalet personer i behov av ekonomiskt stöd från 

samhället 

105. Införa nolltolerans mot bidragsfusk 

106. Att vuxenutbildningen utformas liknande den modell som med framgång har 

införts i Nacka kommun 

107. Stärka inslaget av entreprenörskap i utbildningskedjans alla led 

Matchning med det lokala näringslivet 
Vi vill att kommunen upprättar en kontakt- och kompetenskartläggningsfunktion. Detta i syfte 

att få kontakt med de asylsökande som kommer till Upplands Väsby. Denna ska administrera 

arbetet med att informera asylsökande om möjligheterna till samhällsorientering från dag ett 

eller de språkverksamheter i svenska som finns i kommunen. Funktionen ska även kartlägga 

kompetensen hos asylsökande. Resultaten meddelas därefter till det matchningsforum som 

vi vill starta. 

Genom kontakt- och kompetenskartläggningsfunktionen ska asylsökande informeras om hur 

det går att arbeta eller göra praktik under deras asylprövning. Detta görs i samarbete med 

matchningsforumet. 
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Kommunen köper tjänsterna av Väsby Promotion att starta upp och driva ett 

matchningsforum mellan alla företag verksamma i Väsby och asylsökande. Detta 

matchningsforum ska administrera och driva en kartläggning av det lokala näringslivets 

kompetensbehov samt informera företag om hur det går att anställa asylsökande eller låta 

dem göra praktik under deras asylprövningstid. 

Vi vill vidareutveckla Workcenter med individanpassade lösningar. I det omfattas vuxna med 

någon form av funktionedsättning och med särskilda behov. En annan lösning är att 

deltagare kan, genom Workcenter, erbjuda arbetsgivaren en "förlängd anställningsintervju", 

för att under en kortare tid få möjlighet att visa upp sina kunskaper. Det möjliggör för både 

arbetstagaren och arbetsgivaren att lära känna varandra och vad arbetet innebär under ett 

par veckor. 

Vi vill: 

108. Hitta nya arbetsmarknadspolitiska insatser genom ökat samarbete mellan fler 

aktörer 

109. Att kommunen upprättar en kontakt- och kompetenskartläggningsfunktion 

110. Att ett matchningsforum mellan asylsökande och det lokala näringslivet startas 

111. Koordinera Workcenters arbete med uppsökandefunktion och matchningsforum 

112. Vidareutveckla Workcenter med individanpassade lösningar  

113. Införa förlängd arbetsintervju 

Kravfylld öppenhet 
Att ställa krav är att bry sig. Vissa delar av den alltför dåligt fungerande integrationen beror 

på otydliga signaler från det offentliga samhället och ett alltför omhändertagande perspektiv 

gentemot de som kommit hit. Detta har varit ett omhändertagande som inte har sett 

människor som fullt kapabla att ta ansvar för sin egen tillvaro. Det vill vi ändra på genom att 

öka drivkrafterna till en effektivare integrationsprocess. Det betyder att förtydliga kraven på 

deltagande i kurserna i samhällsorientering då nyanlända uppbär försörjningsstöd. 

Upplands Väsby kommun ska inte betala ut försörjningsstöd till dem som inte har rätt till det 

enligt lag. Detta gäller bland annat de som har fått avslag på sin asylansökan och därefter 

har gått under jorden. Vi ska inte medverka till att skuggsamhällen byggs upp. 

Barn- och ungdomsåren är en komplex tid i varje människas tid då livslånga konstruktiva 

eller destruktiva spår kan sätta sig. För att säkerställa att de ungdomar som kommer till 

Väsby får tydlig information om vilka värderingar som vårt samhälle bygger på vill vi införa en 

värderings- och samhällsintroduktionskurs. Denna ska såväl de ungdomar som passerar 

kommunens mottagningsenhet för nyanlända, som de som inte gör det, få ta del av. På 

samma vis vill vi ge ungdomsmottagningen ett utökat uppdrag att hålla samtal med samma 

grupp nyanlända ungdomar. 

Vi vill: 

114. Att asylsökande erbjuds samhällsorientering redan under asylsökandeprocessen 

115. Att kraftfullare initiativ vidtas för att informera och erbjuda anhöriginvandrare 

samhällsorientering 

116. Säkerställa att försörjningsstöd inte går till någon som inte enligt lag är berättigad 

till det eller till de som vägrar att delta i samhällsorientering 
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117. Att ungdomsmottagningen får ett utökat uppdrag att hålla samtal med nyanlända 

ungdomar 

118. Införa en samhälls- och värderingsintroduktionskurs för nyanlända ungdomar  

119. Ge etableringslån istället för bidrag i glappet som uppstår i övergången från 

asylsökande till uppehållstillstånd 

Bättre möjligheter för alla att komma till sin rätt 
Språk, personliga kontakter och möjligheter att få ta del av sociala sammanhang är viktiga 

för att låta varje människa komma till sin rätt. Förutom de krav som bör ställas ska även 

förbättrade möjligheter tillkomma för en bättre integration.  

Vi vill: 

120. Att Upplands Väsby kommun genomför en utredning, i syfte att komma med 

förslag kring hur integrationen för kvinnor och flickor kan förbättras 

121. Uppmuntra och förenkla för ideella krafter som ägnar sig åt integrationsrelaterad 

verksamhet som samhällsorientering, språkstöd och fadderfamiljer 

Bostadsförsörjning för nyanlända 
Upplands Väsby kommun ska följa lagen. Vi ska uppfylla det ansvar som åläggs oss 

avseende att ordna bostadsförsörjning för de nyanlända som kommunen tilldelas. Detta vill vi 

göra på ett sätt som inte innebär färre lägenheter i Väsbyhems ordinarie kö eller som leder 

till grogrund för destruktiva strukturer längre fram, som exempelvis stora barrackkomplex.  

Vi vill: 

122. Att inga lägenheter tas ifrån Väsbyhems ordinarie kö för att klara den 

bostadsförsörjning för de nyanlända flyktingar kommunen blir anvisad  

123. Att inga bostadsrätter eller ägarrätter köps in av kommunen för det ändamålet  

124. Att andelen av Väsbyhems bestånd som är sociala kontrakt framgent behålls på 

högst 4 %  

125. I dialog med externa aktörer så som föreningar eller näringsliv se över tillgången 

till friställda verksamhetslokaler som kan göras om till temporära bostäder och 

därefter tillse anpassningen som krävs, om behov föreligger  

126. Se över olika lösningar där privatpersoner hyr ut sina bostäder, del av bostad 

eller attefallshus  

127. Föra en dialog med privata fastighetsbolag om att bostäder i deras bestånd 

tillgängliggörs  

Social- och äldreomsorg 
Andelen äldre i Sverige ökar stadigt. Det är i dag ungefär två miljoner människor som är över 

65 år. Det är positivt och någonting att glädjas åt. Men att åldras innebär ofta ett ökat behov 

av hjälp i vardagen. Hur hjälpen utformas påverkar i hög grad livskvaliteten. Moderaternas 

utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Rätten till 

självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. Den välfärd som betalas med våra 

gemensamma resurser ska därför präglas av stor valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt 

bemötande och finnas tillgänglig för alla som behöver den. 
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Ett tillgängligt Väsby 
Vi vill att kommunen sätter upp parkbänkar vid minst varje kilometer längs upplevelsestråk 

och gång- och cykelvägar. Vi vill starta en försöksverksamhet med fri ledsagning för 

väsbybor med en funktionsnedsättning. Om utfallet av försöksverksamheten ökar 

deltagarnas rörlighet utan att totalt sett innebära ökade kostnader vill vi införa den för 

samtliga väsbybor med en funktionsnedsättning. 

Vi vill: 

128. Förstärka tillgängligheten i centrala Väsby 

129. Införa fri ledsagning för väsbybor med en funktionsnedsättning  

130. Att fler parkbänkar tillkommer 

Fokus på den enskildes behov och önskemål 
Vi vill införa en kvalitetspeng för äldreboenden och hemtjänst. Kvalitetspengen ska motverka 

sådant som fallskador och liggsår samt premiera god kost, ett gott bemötande och en god 

omvårdnad på såväl privat som kommunalt drivna boenden. 

Den egna viljan och de personliga önskemålen avtar inte med åldern. Det går att kombinera 

stöd och hjälp från det allmänna med en bibehållen valfrihet och egeninflytande. 

Tilläggstjänster och matlådecheckar är inslag som gör att äldre får välja själva i större 

utsträckning. 

Vi vill inrätta en äldreombudsman som en samlad funktion, för att öka medvetenheten om 

vilken offentlig service som finns att tillgå och vilka rättigheter du som senior har. 

Socialsekreterare är idag ett bristyrke med hög arbetsbelastning, där mycket tid går åt till 

administrativa uppgifter. Vi vill avlasta dem genom att anställa administrativa resurser. 

Vi vill öka digitaliseringen inom äldreomsorgen för att effektivisera verksamheterna, frigöra 

mer tid till brukaren, samt öka äldres digitala hantering av offentliga tjänster. Den kommunala 

servicen ska bli mer tillgänglig genom fler tekniska lösningar. 

Vi vill: 

131. Att en kvalitetspeng införs för äldreboenden och hemtjänst 

132. Att tilläggstjänster blir tillgängliga inom både hemtjänsten och på äldreboenden 

133. Införa matlådecheckar så att man får välja matleverantör själv 

134. Inrätta en äldreombudsman  

135. Anställa administrativa resurser för att avlasta socialsekreterare 

136. Öka digitaliseringen inom social- och äldreomsorgen  

Ett attraktivt boende oavsett behov och önskemål 
På samma vis som varje människa är olik en annan så är även våra behov och önskemål 

det. Vi vill se till att det finns ett flertal bostadsformer. Vi vill bygga fler bostäder som är 

riktade mot seniorer: +55-boenden; trygghetsboenden och andra former.  

I Väsby finns idag ett underskott av LSS-platser vilket resulterar i dyra externa inhyrningar 

som kommunen betalar för. För att minska dessa kostnader och låta väsbybor bo kvar i 

kommunen vill vi att Väsbyhem AB får ett ägardirektiv att upplåta ytterligare ett antal service- 

och gruppbostäder för att minska på köpta LSS-platser. 

Vi vill förändra riktlinjerna avseende korttidsplatser i omsorgen så att även yngre seniorer i 

vid behov, exempelvis vid tidig demens, kan få boende. 
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Vi vill: 

137. Bygga fler bostäder som är riktade mot seniorer 

138. Bygga senior- och trygghetsbostäder i natur- och sjönära lägen 

139. Säkra god tillgång till boendeplatser på äldreboenden inom och utanför 

kommunen 

140. Tillskapa äldreboenden med särskilda inriktningar 

141. Skapa ett mellanvårdsboende 

142. Öka antalet service- och gruppbostäder i kommuner 

143. Förändra riktlinjerna avseende korttidsplatser i omsorgen så att fler kan få 

boende 

Aktiva seniorer 
Vi vill ha pigga och friska seniorer i vår kommun. Möjligheter till ett aktivt liv spelar in för att 

fler ska må bra och ha hälsan längre upp i åldrarna. Dels handlar det om motion och fysisk 

aktivitet som vi på olika sätt vill främja. Dels handlar det om det sociala umgänget, vilket vi vill 

stärka genom ett Seniorernas hus, en mötesplats för alla äldre i kommunen. 

Vi vill: 

144. Få till stånd ett Seniorernas hus 

145. I samarbete med frivillig- och idrottsorganisationer ordna kostnadsfri gymnastik 

för de över 80 år 

146. Att fler stimulerande och interaktiva aktiviteter för äldre införs inom hemtjänst och 

boenden 

Kontakt över generationsgränserna och med anhöriga 
Att ha kontakt med de som är äldre eller yngre än en själv är något som berikar på många 

vis. Att skapa fler möjligheter för utbyte av erfarenheter och perspektiv är därför något vi vill 

uppmuntra. 

Många gånger är det de anhöriga som känner till en vårdbehövandes behov och önskemål 

på sätt som omsorgen inte ser lika tydligt. Vi vill göra de anhöriga delaktiga i vårdplaneringen 

i större utsträckning, utan att de för den skull ska behöva bli vårdpersonal på deltid. Anhöriga 

ska få vara anhöriga och få understöd i sitt stöd till de som behöver vård. 

Vi vill: 

147. Öka stödet till egen aktivitet för anhöriga 

148. I högre grad involvera anhöriga i vårdplaneringen 

149. Verka för ytterligare personella resurser och ekonomiskt stöd till anhörigvårdare 

150. Utöka kommunens anhörigstöd genom att skapa fokusinriktade anhöriggrupper 

och öka formerna av anhörigstöd 

Nolltolerans mot droger 
Vi vill främja och uppmuntra frivilligengagemang för att stötta unga med sociala och 

missbruksproblem. Som en annan åtgärd mot missbruk vill vi att föräldrar ska få tillgång till 

information om hur man förebygger och upptäcker missbruk bland barn och unga. Genom de 

tekniska verktyg som finns ska denna information kunna gå ut på flera språk. 

Vi vill: 

151. Främja frivilligengagemang 
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152. Stärka informationsinsatser riktade mot föräldrar 

153. Skapa samarbeten med fler kommuner i drogförebyggande syfte 

Kultur- och fritid 
Kulturen följer oss genom livet. Den tillhör och förenar alla. Det är mot den utgångspunkten 

som Moderaterna prioriterar att resurser riktas särskilt mot barn och unga från miljöer där 

idrotts- och kulturaktiviteter inte är ett självklart val. Därför investerar vi i satsningar som 

inkluderar alla barn och ungdomar och som stärker integrationen. 

Kulturellt centrum i Väsby 
Det finns många kulturutövare som kan erbjuda ett bredare utbud kulturformer än vad som 

ryms inom kulturskolans regi. Vi vill införa en kulturskolepeng där varje elev ska kunna välja 

mellan flertalet aktörer. Självklart ska höga krav ställas på de som erbjuder tjänsterna och 

utdrag ur belastningsregister krävas. 

Vi vill stärka kulturens plats i Messingen och då i synnerhet den lokala kulturen. Därför vill vi 

låta högtalare monteras på utsidan av scenhuset och att rutiner för att spela och presentera 

lokala artisters musik tas fram. Vi vill även se över vad biografutrustning av högre kvalitet i 

scenhuset kan komma att kosta samt eventuella användningsområden. 

Vi vill: 

154. Införa en kulturskolepeng och därmed konkurrensutsätta kulturskolan 

155. Stärka kulturens plats i Messingen genom uppspelning av lokala artisters musik 

156. Köpa in biografutrustning av högre kvalitet till scenhuset 

Föreningarnas förutsättningar 
Vi vill ha ett starkt och aktivt föreningsliv i Väsby. De föreningar som på ett sunt sätt aktiverar 

barn, unga och funktionsnedsatta ska få möjlighet till att få ekonomiskt stöd till att bedriva sin 

verksamhet. Men här liksom i många andra områden är kravlöshet från det offentliga 

samhällets sida inte av godo. För att det ska finnas en tilltro till att väsbybornas skattemedel 

verkligen går till det de är avsedda för vill vi skärpa kraven, kontrollen och uppföljningen för 

föreningsbidrag. Däribland med avseende på det som ges för integrationsinsatser, så att 

kraven som ställs faktiskt fordrar att de utdelade medlen går till aktiviteter som främjar 

integration.  

Det finns många exempel där föreningslivet blommar utan offentliga bidrag. Att då anordna 

kurser i bidragssökande för nystartade föreningar är inte enbart en ökad kostnad för 

samhället, det riskerar även att skapa en bidragssökanderutin. Vi vill därför ta bort dessa 

kurser. 

Vi har som kommun ett ansvar att se till att de verksamheter som får offentliga stöd inte 

inbegriper de som kan begå övergrepp mot värnlösa. Därför vill vi kräva utdrag ur 

belastningsregistret för ledare för de föreningar som erhåller kommunalt stöd för 

verksamheter där barn, unga och funktionsnedsatta är delaktiga. 

Vi vill: 

157. Skärpa krav, kontroll och uppföljning avseende föreningsbidrag 

158. Ta bort kurser i bidragssökande för nystartade föreningar 

159. Att aktiva föreningar erbjuds möjlighet till nyttjande av lokaler 
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160. Kräva utdrag ur belastningsregistret för ledare för föreningar där barn, unga och 

funktionsnedsatta är aktiva 

Fritids- och ungdomsgårdar 
Fritids- och ungdomsgårdar är ett komplement till det övriga utbudet av fritidssysselsättningar 

för barn och unga. De kan också och ska vara ett redskap för att öka tryggheten i 

kommunen. Det fordrar höga krav på personalen och på arbetssätten på gårdarna. Men för 

att uppnå det är det är inte nödvändigt att dessa drivs i kommunal regi. Placeringen av fritids- 

och ungdomsgårdarna är också viktig utifrån trygghetshänseende.  

Vi vill ge fritids- och ungdomsgårdarna en tydligare koppling mellan skola och fritid. Vi vill 

ställa högre krav om läxläsningspass och tätare kontakt med studie- och yrkesvägledare eller 

Vägval ungdom. 

Vi vill: 

161. Se över fritidsgårdarnas uppdrag och lägga ut driften på entreprenad 

162. Flytta ungdomsgården Nav1 till en annan plats i kommunen än den nuvarande i 

Messingen 

163. Göra om Vega och Nav1 till verksamheter som kräver registrering eller 

medlemskap 

164. Att Vega och Nav1 enbart vänder sig till ungdomar fram till och med det 

kalenderår de fyller 18  

165. Ge fritids- och ungdomsgårdarna en tydligare koppling mellan skola och fritid 

Idrottsmöjligheter och anläggningar 
Alltför ofta måste gymnastiksalar eller andra anläggningar rivas på grund av bristande 

underhåll. När de efter årens lopp har blivit i så dåligt skick att de då kostar mer att renovera 

än att bygga nytt. Detta är en slösaktig hantering av våra gemensamma offentliga 

investeringar.  

Vår övergripande syn är att fokusera investeringsmedel på renovering och underhåll av 

spontanidrottsytor och idrottsanläggningar snarare än att bygga nytt.  

Dock ska utbudet av idrottsanläggningar ses över löpande och kompletteras. Däribland vill vi, 

i dialog med det lokala föreningslivet, sätta spaden i marken för ett fotbollstält eller hall på 

lämplig plats på östra sidan av kommunen. 

Vi vill utöka omklädningsrum och ombytesmöjligheter i samband med kommunens 

idrottsanläggningar och sträva efter att åstadkomma integritetssäkra ombytesmöjligheter på 

kostnadsmedvetna sätt. 

Vi vill: 

166. Att Vilundaparken upprustas och utvecklas 

167. Att underhållet av spontanidrottsplatser ges prioritet 

168. Att kommunens idrottshallar inventeras och renoveras efter behov 

169. Att ett fotbollstält eller fotbollshall kommer till på östra sidan av kommunen 

170. Utöka ombytesmöjligheter i samband med kommunens idrottsanläggningar 

171. Invänta en utbyggnad av fritidssatsningar i Runby/Sättra innan fler människor bor 

i området 
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För jämställdhet och mot diskriminering 
Jämställdhet är en frihetsfråga och en av anledningarna till att Sverige är ett av världens 

bästa länder att leva i. Men kvinnor jobbar och tjänar fortfarande mindre än män, har lägre 

pensioner och sämre möjligheter att starta och driva företag. Det finns också stora 

könsskillnader när det gäller ohälsa och arbetsmiljö. Utanförskapet som särskilt drabbar 

utrikes födda kvinnor måste brytas. 

Att se den enskilda människan 
Vi vill formulera en ny jämställdhetsstrategi för Upplands Väsby kommun utifrån principen att 

ingen form av diskriminering skall förekomma. Vi vill även att ansökningar till utlysta tjänster i 

den kommunala organisationen blir avkodade/anonymiserade i det inledande skedet. Detta 

för att bidra till en urvalsgrupp som går vidare till intervju där inte ett första urval har gjorts 

baserat på annat än kompetens. 

Vi vill skärpa kraven med ytterligare tydliggörande att föreningsbidrag inte ska gå till 

föreningar som inte respekterar jämställdhet, likabehandling oavsett sexuell läggning, 

etnicitet eller andra faktorer som innebär diskriminering. 

Vi vill: 

172. Att ansökningar till utlysta tjänster i den kommunala organisationen blir 

avkodade/anonymiserade i det inledande skedet  

173. Skärpa kraven för att få föreningsbidrag så att föreningar med anti-demokratiska 

värderingar inte kan få kommunalt stöd 

Arbete mot våld i nära relationer och hedersförtryck 
Vår syn är att individens frihet och rättigheter alltid ska gå före föreställningar om släkt eller 

kultur. Detta synsätt ska genomsyra hela den kommunala organisationen och garantera att 

exempelvis flickor och pojkar behandlas lika från myndighetshåll, oavsett etnicitet. 

Med den personalomsättning som en stor organisation som Upplands Väsby kommun har 

finns det ett behov att löpande se över vilka kunskaper och vilken kännedom som finns om 

hedersförtryck och vilka arbetssätt som används. Detta för att minimera risken att 

missförhållanden inte uppmärksammas eller åtgärdas på grund av organisatoriska brister. 

Barnäktenskap ska aldrig få förekomma. Tvångsgifte måste motverkas. För att kunna göra 

det möjligt att slå larm för de som riskerar att drabbas av det vill vi att informationsmaterial 

tas fram och tillgängliggörs på högstadieskolorna i kommunen. 

Våld i nära relationer förekommer inte enbart i kontexten hedersförtryck även om 

övergreppen delvis har olika karaktär. Vi vill efter de behov och önskemål som finns hos de 

olika frivilliga kvinno-, tjej- och mansjourerna som finns tillgängliga för väsbyborna, stödja 

deras arbete. 

Vi vill: 

174. Säkerställa att en konsekvent och principfast hållning kring hedersförtryck råder 

inom alla delar av den kommunala organisationen  

175. Säkra en kontinuerligt hög kunskapsnivå kring hedersförtryck i den kommunala 

organisationen  

176. Ta fram informationsmaterial riktade till högstadieskolorna för att motverka 

barnäktenskap 
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177. Stödja kvinno-, tjej- och mansjourer  

Miljö och hållbarhet 
Hållbarhet handlar om att sträva efter balans mellan miljöhänsyn, ekonomi och sociala 

frågor. Genom att visa att vi kan kombinera tillväxt och miljöhänsyn kan vi vara ett föredöme 

för andra länder och samtidigt stärka svensk konkurrenskraft. 

Vad det offentliga ska göra och inte göra 
Upplands Väsby kommun kan inte göra allt för att främja ett bättre klimat, men vi kan göra en 

hel del. Den kommunala organisationen ska löpande se över olika sätt att på ett 

kostnadsmedvetet sätt energieffektivisera verksamheterna. Inom de ramar som den 

kommunala kompetensen medger vill vi att de medel som avsätts för hållbarhetsfrämjande 

arbete bidrar med så mycket miljönytta som möjligt, oberoende av märkningar, certifieringar 

och liknande. 

Vi menar att kraven som ställs för att föreningar ska erhålla miljöstöd bör skärpas så att reell 

miljönytta måste uppvisas. 

För många väsbybor är tillgång till bil det som gör att livspusslet går ihop. Det behöver inte 

gå emot en hållbarhetspolitik som syftar till ett bättre klimat. Idag finns det många el-, etanol- 

och hybridbilar på våra vägar. Den tekniska utvecklingen går fort framåt. Vår syn är att det är 

utsläppen som ska motarbetas, inte bilen som färdmedel. Därför vill vi att policys, strategier, 

översiktsplanen och övriga riktlinjer som styr hållbarhets- och kommunikationsplaneringen i 

kommunen justeras för att inom ramen för den kommunala kompetensen motverka utsläpp, 

inte att motverka personbilstrafiken.  

Buller från trafik är en del av det som följer med Väsbys plats i en dynamisk storstadsregion. 

Snarare än att förbjuda bil-, tåg- och flygtrafik bör vi göra vad vi kan för att minska de 

negativa aspekterna. Vi slår vakt om Väsbys intressen i möten med statliga myndigheter eller 

andra delar av regionen genom att förorda en utveckling av Arlanda som inte leder till ökat 

buller över Väsby. 

Vi vill även minska bullret längs E4 genom att kommunen, i samråd med Trafikverket, får i 

uppdrag att börja arbete med bullerreducerande åtgärder. 

Vi vill: 

178. Finna fler sätt att energieffektivisera kommunens verksamheter 

179. Att de medel som avsätts för hållbarhetsfrämjande arbete bidrar med så mycket 

miljönytta som möjligt 

180. Skärpa kraven för miljöstöd 

181. Motverka utsläpp, inte motverka personbilstrafik 

182. Utöka kommunens bilpool för kommunanställda 

183. Verka för en utveckling av Arlanda som leder till mindre buller över Väsby 

184. Verka för minskat buller längs E4 och järnvägen 

Kretslopp och återvinning 
Väsbyborna kan och ska dra sitt strå till stacken för ett bättre klimat. För att främja det ska vi 

göra det lätt att göra rätt. Att underlätta återvinning och förbättra tillgången till soptunnor är 

sådant som kan bidra. Vi vill att kommunen sätter upp informationstavlor på flera språk vid 

samtliga miljöstationer om att grovsopor skall inlämnas på Smedby ÅVC i Upplands Väsby 

kommun, med fullständig information om plats och öppettider. 
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Vi vill: 

185. Stärka ekonomiska incitament så att fler väsbybor och företagare agerar 

miljövänligt 

186. Ha fler miljöstationer 

187. Förstärka informationen om inlämning av grovsopor  

188. Att fler villor och radhus ska ges möjlighet till källsortering hemma där olika 

sopfraktioner ska hämtas av sophanteringen 

Så finansierar vi våra förslag 
Mycket av det vi vill uppnå kan åstadkommas genom att förändra arbetssätt, policys, riktlinjer 

och annat som inte behöver ta några betydande ekonomiska medel i anspråk. I andra fall 

krävs att finansiellt utrymme skapas i drifts- eller investeringsbudgeten. För att ha kunna 

genomföra de förslagen kommer vi att arbeta enligt strategierna nedan. 

Det gör vi genom att: 

 Vi minskar den kommunala byråkratin och den politiska organisationen 

 Vi ökar vår samverkan med andra kommuner 

 Vi digitaliserar delar av de kommunala verksamheterna 

 Vi får fler i jobb och skärper bidragsutbetalandet 

 Vi säkerställer en högre takt i bostadsbyggandet och Väsby får därmed fler 

skattebetalare 

 Vi prioriterar välfärdens kärna – skola, vård och omsorg – framför sådant som inte är 

strängt taget nödvändigt 


