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Vision
Vårt Väsby är en bra plats att bo på och ett gott samhälle växa upp eller åldras i. Vi
värnar mycket av det som redan präglar Väsby idag men vill också utveckla sådant
som ännu inte kommit till sin rätt och motverka destruktiva strukturer och företeelser
där utvecklingen går åt fel håll. Det Väsby som vi vill se är ett där otrygghet,
gängkriminalitet eller hedersförtryck inte förekommer.
Vi vill se ett Väsby där det finns fler villor och radhus än idag, där fler hittar attraktiva
bostäder som passar just dem och där närheten till naturen och bostäder i det gröna
finns för fler. Där det finns fler båtplatser, lekplatser, bättre belysta gångvägar och
motionsspår. Där det finns förskolor nära bostaden och skolor i toppklass som ser till
att Väsbys barn och unga når kunskapsmålen. Där de som behöver få stöd från det
offentliga får det, där man kan åldras med trygghet och med värdighet och individuellt
inflytande.
Vårt Väsby är ett Väsby där skatten är låg och valfriheten och tryggheten stor.
Det här kan inte den kommunala organisationen åstadkomma på egen hand. Politikens
och det offentligas roll är att vara en del i att lösa samhällsproblemen. Därtill är det
minst lika mycket genom privatpersoners, föreningars och företagares ansträngningar
som vi bygger ett bättre Väsby. Liksom vi alla är en del av vårt lokalsamhälle så är vårt
lokalsamhälle summan av alla våra individuella strävanden.
Det som kommun, region och stat ska hantera är framförallt sådant som bara det
offentliga bör och kan sköta. Kommunen ska fokusera på sitt kärnuppdrag och leverera
god offentlig finansierad service anpassad för individens behov och preferenser.
Genom att främja enskildas frihet, stärka och öka näringslivets och civilsamhällets roll
skapas större samhällsnytta och värden. I vårt Väsby finns medborgaren inte till för
kommunen – den kommunala organisationen finns till för väsbyborna.

Christine Hanefalk, ordförande Väsbymoderaterna
Oskar Weinmar, gruppledare
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Trygghet
Moderaterna är partiet för lag och ordning. Vi vill se fler poliser och skärpta straff.
Samhället ska stå på brottsoffrets sida. Den som har blivit utsatt för brott och ringer till
polisen ska tas på allvar, inte mötas av att utredningen omgående läggs ned. Det ska
finnas stöd att tillgå och rättvisa ska skipas.
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 polisens arbete, deras antal
eller vad lagen ger dem för verktyg. Där bär regering och riksdag ett tungt ansvar för de
brister som vi ser idag.
Brottsbekämpning och brottsutredning är genom den statliga polismyndigheten något
som kommuner enligt lag är starkt begränsade att arbeta med. Men i det utrymme som
lagen faktiskt tillåter för kommunala insatser så har vi sedan vi fick väsbybornas
förtroende 2018 vidtagit en lång rad åtgärder inom situationellt brottsförebyggande
arbete – det vill säga att förhindra eller försvåra att brott begås genom att förändra den
aktuella platsen eller situationen där brott kan begås.
Som en del i det arbetet har vi infört ordningsvakter som patrullerar de centrala delarna
av kommunen och som i dessa områden har polismans befogenhet. Vi har även säkrat
att det finns mobila trygghetsväktare på plats som ronderar hela kommunen och som
kan tillkallas av medborgarna direkt. Vi har infört kamerabevakning i offentliga miljöer
och möjligheten till narkotikahundssökningar i bland annat skolor.
Det sociala brottsförebyggande arbetet är också viktigt och går ut på att förändra
personers benägenhet att begå brott genom att förstärka individens förmåga till
självkontroll och genom att stärka de sociala banden till samhället. Vi har arbetat med
att förstärka det här området genom en utökning av antalet fältassistenter, inrättandet
av ett trygghetscenter, en central samordningsfunktion och ett förbättrat samarbete
mellan skola och socialtjänst.
Det finns inga åtgärder som kan vidtas på kommunal nivå som kan garantera att stök
och bråk helt upphör eller att inga incidenter sker. Genom utvärderingar som har gjorts
vet vi däremot att de insatser som vidtagits har lett till en minskad brottslighet och en
ökad trygghet. Därför vore det fel väg att gå att minska de kommunala insatserna.
De rödgröna oppositionspartierna har på olika vis under en lång tid motsatt sig flera av
dessa åtgärder och det finns stor risk att ett maktskifte skulle leda till att de rullas
tillbaka. Vi vill istället både värna och utveckla dessa. Vi vill undersöka vilka möjligheter
som finns för att införa ytterligare situationella brottsförebyggande åtgärder.
En god belysning påverkar hur den enskilde upplever de miljöer hon eller han vistas i.
Dåligt upplysta gator eller gångvägar kan skapa otrygghet och därmed begränsa
människors rörelsefrihet. Därför vill vi kraftigt stärka belysningen runt om i kommunen,
avseende såväl trygghetsskapande som trivselfrämjande belysning.
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
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på ett kostnadsmedvetet sätt. Liksom på andra platser där detta förekommer kan
solceller vara en del av lösningen.
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. Vi vill se över hur vi i
dialog med privata fastighetsägare kan säkra en snabb klottersanering. 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.
Tiggeriet hjälper ingen ut ur fattigdom. I värsta fall bidrar man till att göda organiserad
brottslighet och människohandel. Möjliga lösningar ligger främst på nationell och EUnivå. Det handlar då om att utöva tydligare 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 uppmärksamma näringsidkare och fastighetsägare på deras rättigheter när det
gäller att hantera exempelvis verksamhetsstörande agerande eller olovliga
bosättningar.
Väsbymoderaterna vill:













Värna och utveckla de trygghetsskapande funktioner som finns i kommunen
Använda de möjliga verktyg för situationell brottsprevention som lagen medger
Använda de sociala brottspreventiva insatser som visat sig fungera
Stärka tryggheten genom en ökad belysning
Utvidga det klotterförebyggande och sanerande arbetet för att inkludera fler
privata fastighetsägare
Främja grannsamverkan
Utöka kameraövervakning på offentlig plats
Ansöka om att som pilotkommun undersöka, utveckla eller på annat sätt pröva
ny lagstiftning inom den situationella brottspreventionen
Uppdra till kommunledningskontoret att utreda hur framgångsrika
trygghetsskapande åtgärder i andra länder kan anpassas efter svensk
lagstiftning och för de förhållanden som råder i Upplands Väsbys
Att kommunen inför lokalt tiggeriförbud
Att informationsmaterial tas fram och en informationskampanj genomförs riktad
mot privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar om hur
kameraövervakning ansöks om och installeras
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Förskola och skola
Sedan en längre tid har vi arbetat brett inom politiken och i verksamheterna för att
stärka kvaliteten i Väsbys skolor. Det har burit frukt och idag är kunskapsresultaten i
grundskolans årskurs 9 starkare än någonsin. Det är ett gott betyg på vårt
gemensamma långsiktiga arbete men vi kan aldrig slå oss till ro. Att åstadkomma en
god utbildning för Väsbys barn och unga är en ständigt pågående process som aldrig
tar slut.
Oavsett om det är en kommunal eller fristående utförare som bedriver undervisningen
vill vi att kvaliteten snarare än utförarform ska vara i fokus. Vi vet att fristående aktörer
verksamma i välfärden många gånger bidrar med mycket. Vi är positiva till friskolor och
fria förskolor. Samtidigt ska de kommunala förskolorna och skolorna leverera god
verksamhet och utbildning på ett effektivt sätt.
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 på att alla skolor är bra skolor,
att lärare har höga förväntningar på alla sina elever, och att eleverna tar sitt ansvar. Att
lära nytt kräver ansträngning.
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 finns idag föreningar som gör detta i Väsby
med gott resultat. Därför vill vi utveckla denna möjlighet för fler barn och familjer.
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.
Skollokalerna i kommunen ska utvecklas och renoveras för en god skolmiljö. De
tillkommande förskole- och skollokalerna bör 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.
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 eftersträva blocköverskridande överenskommelser för att skapa stabila
förutsättningar för skolutveckling.
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 för att nå
hemmasittare och motverka frånvaro. Vi vill införa en skolakut.
Vi vill att alla elever ska få de redskap de behöver för en god, individanpassad
utbildning. Det innebär 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
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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.
Läxhjälp i skolan är ett bra komplement för den som behöver mer tid för att tillgodogöra
sig innehållet i undervisningen. Vi vill säkerställa att läxhjälp finns i kommunens skolor.
Föräldrarna spelar en avgörande roll för 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.
Väsbymoderaterna vill:








Ha särskilt stöd och fokus på barn och unga med neuropsykiatriska
funktionshinder då dessa löper större risk att hamna i missbruk, kriminalitet och
att bli utsatta för brott.
Att en nolltolerans mot ogiltig frånvaro införs i kommunalt drivna skolor
Använda tillfällig omplacering, tillfällig avstängning och avstängning mer för att
åstadkomma ordning och reda i skolan
Införa en strategi där läraren, inom 30 minuter, skickar ett sms till
vårdnadshavaren om eleven inte dykt upp på lektionen i kommunalt drivna
skolor
Införa en skolakut, en möjlighet att omplacera elever som utsätter andra för
kränkningar eller våld
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Vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser
och näringsliv
Moderaterna är partiet som vill ge alla människor möjligheten att stå på egna ben.
Arbetslinjen hålls högt. Bidragsberoende och utanförskap ska motverkas.
Det är inte i första hand det offentliga samhället som skapar arbetstillfällen. Det är
istället företagen och företagarna som står för huvuddelen av jobbtillväxten. Det
offentliga samhället kan däremot på olika vis främja och underlätta framväxten av nya
jobb genom incitament och åtgärder.
Bidragsfusk ska aldrig löna sig och stöd ska gå till de som har rätt till det – inte till de
som utnyttjar systemet. Hembesök och systematisk uppföljning av felaktiga
utbetalningar säkerställer att väsbybornas gemensamt inbetalade skattemedel hamnar
hos de som har rätt till stöd.
I Väsby finns det en upparbetad ett varierat utbud av insatser för att hjälpa flera att
komma i jobb. Bland de instanser och samarbetsprojekt som arbetar aktivt med detta
finns Workcenter, Tillväxt Väsby, Etableringslyftet, Samordningsförbundet, med flera.
Vår övertygelse är att en stark vidare utveckling av arbetsmarknadsinsatserna sker
främst genom att förbättra de strukturer som finns på plats snarare än att ersätta dem
med helt nya grepp. Vi ska följa upp det arbete som sker, utvärdera och justera. Vid
behov ska förstärkningar och omprioriteringar ske för att nå det övergripande målet
med att få människor från utanförskap till jobb.
Liksom många åtgärder på trygghetsområdet präglas även arbetsmarknadsfrågorna av
ett statligt ansvar. Den statliga myndigheten Arbetsförmedlingen har genom lagstiftning
ensamrätt att verka inom vissa delar av arbetsmarknadsområdet. Vi bör noga följa
Arbetsförmedlingens framtida roll, konkurrensutsättningen av matchningsprocessen för
att Upplands Väsby kommun på ett effektivt vis ska kunna samverka och skapa
synergieffekter för ökad leverans och fler i arbete. Då det är i företagen som de nya
arbetstillfällena växer fram är ett näringslivs- och tillväxtfrämjande arbete av godo både
för företagen, för de som får jobb i dem och för den kommunala ekonomin som får
lägre kostnader för försörjningsstöd.
En del av de förutsättningar som finns i Upplands Väsby är ett framgångsrikt lokalt
näringsliv. Vår geografiska placering i länet och landet, mellan Stockholm och Uppsala
och de centra för akademi, forskning och arbetsmarknad som regionen utgör skapar
möjligheter. Närheten till Arlanda innebär att det är många som idag och imorgon
kommer att arbeta direkt eller indirekt med rikets största flygplats. Vi vill se att Väsbys
lokala förutsättningar för näringslivsutveckling utnyttjas i högre grad genom bland annat
klusterbildningar och innovativa noder. Vi ser gärna att högre lärosäten anlägger filialer
i Väsby.
En framgångsfaktor i det löpande arbetet för ett gott näringslivsklimat är de samarbeten
som finns med företagarföreningen Väsby Promotion, såväl som med Företagarna.
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Väsbymoderaterna vill:







Samarbeta med Arbetsförmedlingen för att större delar av
matchningsprocessen ska kunna utföras i och genom de format som finns på
kommunal nivå
Kontinuerligt se över kommunala särkrav och andra försvårande delar i
upphandlingar för att minska regelkrångel och underlätta för lokala företag
Utreda hur arbetet med ekonomiskt bistånd kan skapa en starkare koppling
mellan näringslivsfrämjande insatser, vuxenutbildning och
arbetsmarknadsåtgärder
Ytterligare skärpa arbetet mot bidragsfusk och andra former av välfärdsbrott.
Bland annat genom att dra lärdomar av hur andra kommuner framgångsrikt har
gått tillväga
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Integration och socialt arbete
Det Väsby som vi lever i idag är produkten av flera generationers flit och
ansträngningar. De som bidragit till bygget av vårt lokalsamhälle har kommit från olika
delar av Sverige, men också från Finland och under senare decennier även från andra
delar av världen. Väsby är på många sätt ett exempel på en ort där integrationen varit
framgångsrik. Nyckeln till denna goda utveckling har varit att de som kommit hit dels
har jobbat och dels även på andra sätt blivit fullt delaktiga i lokalsamhället. Dessvärre
ser vi idag brister i integrationen vilket för med sig olika samhällsproblem. Ansvaret för
att lösa dem ligger huvudsakligen på riksdag och regering, men även vi på kommunal
nivå måste hitta ytterligare former för att åstadkomma en mer funktionell anpassningDå
vi nu och i framtiden ska säkra en så god integrationsprocess som möjligt är det genom
en lokal arbetslinje, eget individuellt ansvar, kravfylld öppenhet och tydlighet.
Bidragande orsaker till den alltför dåligt fungerande integrationen är 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 vi behöver skärpta
krav på deltagande i kurserna i samhällsorientering, för vilka nyanlända är berättigade
till försörjningsstöd, och tydligare konsekvenser vid utebliven närvaro. Att ställa krav är
att bry sig.
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.
För en god integration är jobb en viktig del, men är inte den fullständiga bilden.
Hedersvåld och förtryck är uttryck för sådant som inte hör hemma i det svenska
samhället. I vårt Väsby ska flickor och pojkar kunna växa upp med alla möjligheter och
friheter att förverkliga sig själva, umgås med de vänner de vill eller älska vem de vill.
Detta perspektiv ska genomsyra kommunens kontakt med enskilda, föreningar och
församlingar. Barn- och ungdomsåren är en komplex tid i varje människas tid som på
gott och ont sätter prägel på livet som vuxen. För den som kommer till Väsby utlandet i
ungdomsåren är det viktigt att få tydlig information om vilka värderingar som vårt
samhälle bygger på. Vi vill därför säkerställa att alla som kommer till Upplands Väsby
får en värderings- och samhällsintroduktion.
Språk, personliga kontakter och möjligheter att få ta del av sociala sammanhang är
viktiga för att varje människa ska kunna komma till sin rätt. Förutom att ställa krav på
den enskilde behöver även samhället aktivt ge möjligheter till en bättre integration. Vi
värnar möjligheten till hemspråksundervisning.
Upplands Väsby kommun ska följa lagen. Vi ska uppfylla det ansvar som åläggs oss
när det gäller att ordna en bostad för de nyanlända som anvisas till kommunen. Detta
ska göras på ett sätt som inte innebär färre lägenheter i Väsbyhems ordinarie kö eller
som skapar grogrund för destruktiva strukturer längre fram, som exempelvis stora
barrackkomplex.
För många av oss innebär livet inte bara framgångar utan även tillfälliga motgångar.
För vissa är dessa motgångar sådana som fordrar stöd och hjälp från det offentliga
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samhället. I dessa lägen ska kommunen finnas där som ett skyddsnät för att hjälpa de
som inte kan klara sig fullt ut på egen hand. Den offentliga service som tillhandahålls
ska vara snabb, effektiv och rättssäker. De som har rätt till stöd ska få det.
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.
Socialsekreterare är idag ett yrke med hög arbetsbelastning, där mycket tid går åt till
administrativa uppgifter. Här kan utökade administrativa resurser underlätta. Även
digitala verktyg har potential att effektivisera den kommunala förvaltningens arbete, till
gagn för den enskilde och för de som arbetar med dessa frågor.
Väsbymoderaterna vill:





Att bidrag betalas ut på rätt grunder och till de som verkligen behöver dem.
Se till att varje individ som kommer till Väsby känner till sitt ansvar att på egen
hand hitta bostad och arbete
I högre grad använda LVU när det kommer till barn och ungdomar i kriminella
miljöer
Inte kompensera uteblivet studiebidrag för föräldrar med ekonomiskt bistånd, till
skillnad från idag då studiebidraget räknas med i familjens disponibla inkomst
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Omsorg
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 att fler lever längre och
friskare liv. 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 bekostas med våra gemensamma resurser
ska därför präglas av stor valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande och finnas
tillgänglig för alla som behöver den.
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.
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.
Att vi alla är unika sträcker sig även till vars och ens behov och önskemål. Vi vill se till
att det finns flera olika bostadsformer att välja mellan. Vi vill bygga fler bostäder som är
riktade mot seniorer: +55-boenden, trygghetsboenden och andra former.
Vi vill förändra riktlinjerna avseende korttidsplatser i omsorgen så att även yngre
seniorer med särskilda behov, exempelvis med tidig demens, kan få boende.
Vi vill ha pigga och friska seniorer i vår kommun. Möjligheter till ett aktivt liv, såväl
fysiskt som socialt, bidrar till att fler mår bra och har hälsan längre upp i åldrarna. Vi har
därför inrättat Seniorernas hus, en mötesplats för alla äldre i kommunen, i fastigheten
Stora Vilunda. Arbetet med äldres hälsa och livskvalitet är ett område vi vill arbeta
vidare med framöver. Att ha kontakt med de som är äldre eller yngre än en själv är
något som berikar. Vi vill därför verka för att det skapas fler möjligheter för utbyte av
erfarenheter och perspektiv över generationsgränserna.
Många gånger har de anhöriga en tydligare bild av den vårdbehövandes behov och
önskemål än enskilda representanter för omsorgen. 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 en
anhörig som behöver vård.
Väsbymoderaterna vill:







Att kvaliteten i hemtjänsten stärks
Skapa ytterligare funktioner för att ta tillvara den egna viljan och de personliga
önskemålen, exempelvis genom tilläggstjänster
Öka hälsofrämjande insatser i LSS, bland annat genom hälsoinriktning på LSSboende
Att fler stimulerande aktiviteter sker på de olika formerna av boenden i
kommunen
Se över möjligheten till fritidsgårdsverksamhet för LSS
Fortsätta stärka anhörigstödssamtal
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Det inrättas 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
Införa registerutdrag för de som arbetar inom hemtjänsten
Införa språkkrav för de anställda som direkt möter brukare i behov av omsorg
Införa LOV för digitala inköp
Införa ett omsorgspris
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Stadsbyggande och samhällsplanering
Att bygga och bostadsutveckla ger inte bara fler av dagens och morgondagens
väsbybor ett eget hem. Det innebär även att vi kan bygga bort destruktiva strukturer
och miljöer från 60- och 70-talens samhällsplaneringsteorier. Dessutom innebär fler
väsbybor att det blir fler som bidrar till det vi gemensamt bekostar, inklusive omsorg,
skola och social verksamhet.
Väsbymoderaterna vill därför fortsätta utveckla kommunen. Men det ska göras med
varsamhet för de värden som finns och det ska göras med det långsiktiga perspektiv
som väsbyborna ska kunna förvänta sig av sina förtroendevalda.
Kortsiktiga markförsäljningsintäkter ska inte vara styrande vid framtida
samhällsplanering. Inte heller ska det spela roll hur pass enkelt det är för
fastighetutvecklare eller den kommunala förvaltningen – det viktiga är att slutresultatet
av det som planeras och byggs möter väsbybornas behov och önskemål.
Vi vill inte se ett byggande som leder till nya miljonprogramsmiljöer och strukturer. Det
ska inte planeras för fler punkthus, lamellhus, loftgångar eller liknande.
Människor strävar ofta efter att äga sitt eget boende. Detta vill vi möjliggöra i större
utsträckning såväl inom det befintliga bostadsbeståndet som i nyproduktion. Både
innan och under coronapandemin har en ökad efterfrågan på egna hem varit tydlig.
Denna vill vi kunna möta och vi planerar för att det ska byggas fler radhus och villor.
Det kan ske såväl genom att uppmuntra till ökad försäljning av enskilda tomter till
privatpersoner, som genom aktiv planering av ny trädgårdsstadsbebyggelse. Vi vill
bevara lugnet i dagens villa- och radhusområden. Den kompletterande bebyggelse
som kommer till i dem ska inte avvika kraftigt i skala och form.
De gröna och blå värden som finns i kommunen i form av närhet till skog, mark och
vatten ska kunna nyttjas i högre grad genom att planera för mer naturnära boende. Vi
vill utmana strandskyddet på platser där det är lämpligt och även se fler båtplatser i
kommunen.
Vi vill se en mångfald i utvecklingen av kommunen. Det handlar om att bygga
naturnära och småskaligt i kommunens yttre delar, med huvudsakligen villor och
radhus. Parallellt med detta vill vi fortsätta omvandlingen av de centrala delarna av
kommunen, från den tidigare förortskaraktären till den traditionella stadens kvaliteter
och egenskaper vi ser växa fram. Vi vill se kompletterande slutna bostadskvarter med
levande bottenvåningar. God gestaltning är viktigt. Den stadsmässighetsdefinition med
bilaga som tagits fram i dialog med medborgarna, och därefter antagits av
kommunfullmäktige, ska tillämpas vid nybyggnation.
Kommunen ska ha en positiv attityd till markanvisningstävlingar, bland annat likt den
som genomförts för byggande i klassisk stil. Vi vill se detta vid fler platser i framtiden.
Vi vill fortsatt låta medborgarna vara delaktiga i samhällsplanerings- och
stadsbyggnadsprocesserna på flera sätt, i synnerhet avseende gestaltning. Detta
angreppssätt bör användas oftare och utvecklas vidare.
När nya stadsmiljöer planeras ska trygghetsaspekten beaktas. Med fler ”ögon mot
gatan” och fler människor som rör sig i offentliga miljöer bygger vi ett tryggare
samhälle. Vi vill utreda var fartkameror kan placeras för att sänka hastigheten i
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barntäta områden och därefter i samverkan med Trafikverket möjliggöra för att
fartkameror sätts upp där ett behov finns.
Vi är positivt inställda till utvecklingen av stationsområdet i projektet Väsby entré, med
pendeltågsstation, bussterminal och broar över järnvägsspåren med arkitektur av Zaha
Hadid.
Väsbymoderaterna vill:

















Bygga fler småhus och trädgårdsstadsbebyggelse
Bygga naturnära. Bland annat äldreboenden
Bygga vidare på ”staden Väsby” med slutna bostadskvarter, levande
bottenvåningar och den traditionella stadens karaktär
Att miljonprogramsbostadsformer som punkthus, lamellhus eller hus med
loftgångar inte ska byggas
Möjliggöra för fler människor att äga sina egna bostäder, både i det befintliga
bostadsbeståndet och vid nybyggnation
Gå vidare med ett renoveringsprogram för de delar av Väsbyhems bestånd där
behov finns
Använda och utveckla medborgardialog som verktyg för folklig delaktighet och
förankring i stadsbyggande och samhällsplanering
Utlysa fler markanvisningstävlingar för bostadsutveckling med
medborgardialoger som rådgivande instrument vid gestaltning
Att offentliga miljöer som parker, torg och liknande utformas med
medborgardialog som verktyg
Uppmärksamma lokala kulturhistoriska byggnader och objekt samt offentlig
konst genom skyltning
Tillskapa fler båtplatser
Öka tillgängligheten för funktionsnedsatta i det offentliga rummet. Bland annat
vill vi se fler parkbänkar i centrala Väsby och en snabbare hantering av trasiga
bänkar.
Införa fler fartsänkande och trygghetsfrämjande åtgärder i bostadsområden
särskilt där det rör sig många barn. Detta bland annat i form av hinder för
mopeder, elsparkcyklar och annat
Att fler lekplatser tillkommer
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Miljö och hållbarhet
Global uppvärmning är ett faktum. Människans påverkan på miljön måste minska.
Detta är en fråga som behöver hanteras globalt, nationellt, regionalt – men också
lokalt.
Hållbarhetsbegreppet omfattar flera dimensioner och 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 och samtidigt stärka den
lokala och nationella konkurrenskraften.
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 hur
verksamheterna på ett kostnadsmedvetet sätt kan göras mer energieffektiva. 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.
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- 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 styrdokument som rör hållbarhets- och
kommunikationsplaneringen i kommunen ska utgå ifrån detta perspektiv. Kommunen
ska, inom ramen för den kommunala kompetensen, motverka utsläppen utan att
specifikt motverka personbilstrafiken. Vi är positiva till mobilitetsfunktioner som
möjliggör en ökad framkomlighet och hållbarhet.
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.
Väsbyborna kan och ska dra sitt strå till stacken för ett bättre klimat och en klokare
resursanvänding. Att underlätta återvinning och förbättra tillgången till soptunnor är
sådant som kan bidra. Upplands Väsbys kommuns uppgift är inte att sätta
begränsande mål för hushållen utan att främja och uppmuntra. Det ska vara lätt att
göra rätt.
Varje generation ska ha möjlighet att ta ansvar och fatta beslut för den tid som de lever
i, utifrån de förutsättningar som råder då och den bild som de har av framtiden. För att
skydda naturområden som är värda att bevara vill vi använda detaljplanering som
verktyg, snarare än inrättandet av naturreservat. Med gällande lagstiftning innebär nya
reservat ett närmast oåterkalleligt beslut vilket bakbinder framtidens väsbybor och
minskar deras handlingsutrymme.
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Väsbymoderaterna vill:










Att kommunen inte ska sätta mål som i onödan begränsar enskilda väsbybor.
Genom att arbeta med morot hellre än piska vill vi främja hållbara val och verka
för att det ska vara lätt att göra rätt
Sätta miljömål för den kommunala organisationen som är hållbara ur flera
perspektiv – sociala, ekologiska och ekonomiska
Låta den kommunala organisationen vara ett föredöme
I samverkan med bland annat Trafikverket minska bullret i kommunen
Öka tillgängligheten till återvinningsstationer
Utreda ett fyrfackssystem för sopsortering vid småhus kan åstadkommas inom
ramen för SÖRAB-samarbetet
Att bevarandevärd natur skyddas genom detaljplanering
Att ekosystemtjänster – pollinering av insekter, insektshotell, bikupor och
liknande – säkras i framtida samhällsplanering
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Kultur, fritid och folkhälsa
Kulturen följer oss genom livet och gör det rikare. De av oss som kan bekosta vår egen
kultur- eller fritidskonsumtion ska göra det. De som inte har den möjligheten ska
däremot få stöd till det. Det är med den utgångspunkten som Moderaterna prioriterar
att resurser på området främst riktas till barn och unga.
Vi vill ha ett starkt och aktivt föreningsliv i Väsby. De föreningar som på ett sunt sätt
aktiverar barn, unga och personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet till
ekonomiskt stöd för att bedriva sin verksamhet. Kravlöshet från det offentliga
samhällets sida är dock inte av godo när det gäller fördelningen av offentliga medel,
här lika lite som på andra områden. För att det ska finnas en tilltro till att väsbybornas
skattemedel verkligen går till det de är avsedda för så ska kraven, kontrollen och
uppföljningen för föreningsbidrag vara tydliga. 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 stöd som kommunen ger till olika föreningar ska hanteras enligt samma
grundprincip som vid andra fall när offentliga medel går till externa aktörer. Det ska
säkerställas att pengar inte går till verksamhet som på olika vis uppmuntrar till våld,
kriminalitet, politisk eller religiös extremism. För att få föreningsbidrag är det viktigt att
föreningen fullt ut bejakar de demokratiska värderingar som Upplands Väsby kommun
håller högt. Det finns många exempel där föreningslivet blommar utan offentliga bidrag.
Kurser i bidragssökande för nystartade föreningar innebär en ökad kostnad för
samhället och riskerar även att skapa en bidragssökandekultur där föreningen inte
prioriterar att skapa en självständig verksamhet som bär sig över tid. Sådana kurser
ska inte förekomma.
Föreningslivet är en viktig del av civilsamhället. Det finns många andra sätt för det
offentliga samhället att främja ett aktivt civilsamhälle. Kommunen kan låna ut lokaler,
vara behjälplig i förmedlandet av kommunikation mellan medborgare och föreningar,
med mera. Liknande insatser ska utvecklas.
Vi vill stärka kulturens plats i Väsby 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 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 ska det krävas utdrag ur
belastningsregistret för ledare för de föreningar som erhåller kommunalt stöd för
verksamheter där barn, unga och funktionsnedsatta är delaktiga.
Fritids- och ungdomsgårdar är ett komplement till det övriga utbudet av
fritidssysselsättningar för barn och unga. De kan och ska också vara ett redskap för att
öka tryggheten i kommunen. Dessvärre finns det enligt forskningen stora risker att
etableringar av ungdomsgårdar leder till ökad kriminalitet hos unga i riskområdet,
snarare än minskad. För att undvika de riskerna fordras höga krav på personalen och
på arbetssätten på gårdarna. Den verksamhet som sker idag bör säkras och eventuella
tillkommande fritids- eller ungdomsgårdar bör planeras noggrant och under ledning av
kommunledningskontorets säkerhetsenhet innan de kommer på plats. 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
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högre krav på läxläsningspass och tätare kontakt med studie- och yrkesvägledare eller
Vägval ungdom.
Idrotts- och fritidsaktiviteter leder till mycket gott. Både för den enskildes välmående
och till samhällsekonomiskt positiva effekter. För Upplands Väsby kommun är det
därför viktigt att möjliggöra friskvård. Fokus för detta ska alltid vara de som inte kan
ansvara för att bekosta sina egna fritidssysselsättningar – barn, unga och de med
funktionsnedsättningar – och prioritering av resurser ska ske därefter.
Alltför ofta måste gymnastiksalar eller andra anläggningar rivas på grund av bristande
underhåll. Det blir konsekvensen när de efter många år blivit i så dåligt skick att de
kostar mer att renovera än att ersätta. 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. I det arbetet ska inte det offentliga samhället dra
hela lasset. Delfinansiering och sponsring är positiva exempel på hur externa aktörer
har bidragit och kan bidra i framtiden. Vi ser bland annat hur padel- och rackethallar
har kommit till i kommunen utan kommunal medfinansiering. Det vill vi se i högre grad
framöver. Vi vill även utöka samarbetet och utbytet med andra kommuner i vår närhet
som kan bidra med ett ökat utbud av kultur-, fritids- och idrottsmöjligheter för
väsbybornas del.
Biblioteket har en viktig roll att spela i ett kunskapssamhälle. Vi vill planera för ett nytt
bibliotek. Biblioteket och läsandet ska vara i första rummet i bibliotekets lokaler.
Bibliotekets verksamhet ska värnas från att förmedla politiskt färgade budskap.
Väsbymoderaterna vill:














Främja lokala musikers verk
Att offentliga medel inte ska gå till verksamheter eller föreningar som
uppmuntrar till våld, kriminalitet, politisk eller religiös extremism
Att en översyn av befintliga fritids- och ungdomsgårdar av
kommunledningskontorets säkerhetsenhet. Eventuellt tillkommande fritids- eller
ungdomsgårdar ska planeras under ledning av säkerhetsenheten
Se ett mål om 10 % extern delfinansiering av tillkommande idrottsanläggningar
Att bibliotekets verksamhet utvecklas och renodlas. Den värnas från politiska
påtryckningar
Planera för ett nytt bibliotek i centralt läge
Stärka kulturskolan genom att öka antalet platser och utbud
Samordna kultur-, fritids- och idrottsutbud med närliggande kommuner
Att fler discgolf/frisbeegolfbanor tillkommer i flera kommundelar, bland annat för
att främja tryggheten
Att det utreds och tas fram förslag på hur civilsamhälle och föreningsliv kan få
förbättrade möjligheter att verka på andra sätt än genom ekonomiska bidrag,
kommunala anställningar eller annan finansiering
Införa alkoholfri skolavslutning
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Jämställdhet, antidiskriminering och HBTQ
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.
För Moderaterna är det viktiga vad du vill och var du är på väg än var du kommer ifrån.
Ens hudfärg, kromosomuppsättning, sexuella läggning eller etnicitet ska aldrig vara
grund för orättvis behandling. Du ska bli bedömd för den individ du är. Av de
anledningarna motverkar vi all form av diskriminering och alla former av urvalsgrunder
som inte är meritokratiska. Kompetens ska alltid vara det som premieras. Kvotering
baserad på grupptillhörighet i någon form ska inte förekomma.
Sedan vi fick väbybornas förtroende 2018 har vi möjliggjort 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. Detta är ett exempel på den syn
som ska leda kommunens arbete inom dessa frågor.
Utifrån principen att ingen diskriminering ska förekomma samt att motverka de hinder
den enskilda individen kan möta ska en ny jämställdhetsstrategi för Upplands Väsby
kommun formuleras.
Offentliga medel, exempelvis föreningsbidrag, ska inte gå till aktörer som inte
respekterar jämställdhet, likabehandling oavsett sexuell läggning, etnicitet eller andra
faktorer som innebär diskriminering.
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. Att barnäktenskap aldrig ska få förekomma. Att tvångsgifte måste motverkas.
Att våld i nära relationer och hedersförtryck aldrig ska tolereras.
Stora framsteg har gjorts för hbtq-personers rättigheter under de senaste decennierna.
Men mer måste göras. Hbtq-personer är fortfarande en högriskgrupp vad gäller psykisk
ohälsa och självmord. Unga hbtq-personer mår ofta sämre än andra jämnåriga och
löper större risk att drabbas av till exempel kränkningar. Hbtq-personer riskerar även i
hög grad att drabbas av hedersnormer och hedersförtryck. I många länder utsätts hbtqpersoner för brutalt förtryck. Vi kan inte acceptera att intoleranta värderingar som
begränsar människor följer med från dessa. Därför är det föredöme som Upplands
Väsby kommun kan visa genom att på olika sätt uppmärksamma den årliga
Prideveckan genom flaggning och i de kommunala verksamheterna viktiga.
I Väsbys förskolor och skolor görs idag ett arbete med värderingar och tolerans. Detta
vill vi värna och stärka. Vi vill även säkerställa att brukare och personal i omsorgen är
medvetna om att ingen ska hindras från att vara den man är, även på ålderns höst eller
när man på annat sätt är i behov av det offentligas stöd.
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Väsbymoderaterna vill:









Att ingen form av diskriminering, särbehandling eller förtryck grundad på
grupptillhörighet ska förekomma utan istället fördömas
Kontinuerligt säkra en god medvetenhet i den kommunala förvaltningen kring
hedersförtryck och gemensamt arbetssätt för att ingen ska ramla mellan
stolarna
Att ingen form av föreningsstöd utbetalas till antidemokratiska, jämställdhets-,
HBTQ- eller hedersförtryckande verksamhet
Att Prideveckan uppmärksammas i kommunen med exempelvis målande av
regnbågsflaggan på övergångsställen, flaggning och andra insatser
Att äldre och andra i behov av kommunalt finansierad omsorg har samma rätt
som andra att leva sitt liv oavsett kön, identitet eller sexuell läggning. Därför vill
vi att HBTQ-medvetenhet inarbetas i de styrande dokument som gäller för
omsorgsarbetet
Att en ny jämställdhetsstrategi tas fram
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Ekonomi
Vi lovar inte allt till alla, men vi håller det vi lovar. Och det gör vi genom en ansvarsfull
ekonomisk politik.
En grundförutsättning för att de offentligt finansierade verksamheterna ska fungera
uthålligt och deras kvalitet ska kunna utvecklas är en stark ekonomi och stabila
offentliga finanser. Att ta ansvar för en sund kommunal ekonomi är en hörnsten i
Moderaternas politik.
Skattepengar ska användas effektivt och rätt. De ska åstadkomma så mycket skola,
omsorg och annan kommunal verksamhet som möjligt. Vårt fokus ligger på välfärdens
kärna och skatteuttaget ska huvudsakligen begränsas till att ombesörja dess centrala
behov. Kommunen ska endast ta ut så mycket skatt från invånarna som behövs. Vi vill
minska väsbybornas beskattningsbörda.
Att sänka skatten gör att väsbybon får behålla mer av vad hon eller han arbetar ihop
varje månad. Dels bidrar sänkta skatter till att fler får jobb. Dels är det en frihetsfråga –
istället för att politiker och byråkrater ska bestämma vad du ska göras med dina
egenförvärvade pengar så ska du få göra det.
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 tiderna blir sämre. Därför
värnar vi ett starkt resultat; att det blir ett årligt överskott som är stort nog för att klara
den egna finansieringen av framtida investeringar.
Vi vill möjliggöra för enskilda individer, civilsamhälle och det lokala näringslivet att bidra
till samhällsutvecklingen i bred bemärkelse. Som ett led i det arbetet vill vi öka
möjligheten för enskila och andra aktörer att även kunna bidra till den offentliga
finansieringen. Tidigare har kommunen kunnat arbeta med sponsring vid
idrottsanläggningar på ett framgångsrikt sätt. Vi vill bredda denna möjlighet till att
omfatta även andra delar av den kommunala verksamheten eller planerade
investeringar. Med externa tillskott från parter som vill bidra lite extra kan vi även på
detta sätt hålla nere väsbybornas skattebörda.
Väsbymoderaterna vill:








Sänka skatten
Långsiktigt ha en lägre kommunalskatt än median i länet
Värna soliditetsmålet om 30 %
Värna resultatmålet om 2,5 %
Från regering och riksdag söka ersättning för de delar av statliga åtaganden
som trygghetsarbete, arbetsmarknadsinsatser mm. som kommunen blir
tvungen att stå för
Införa möjligheter för privatpersoner och externa att delta i kommunal
finansiering av verksamheter och investeringar
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