Gemensam politisk plattform
För Moderaterna, Väsbys Bästa, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet

Ekonomiska ramar
De förslag som nedan beskrivs ska uppnås under mandatperioden 2018-2022, under förutsättningen
att de ryms inom de ekonomiska ramarna, vilka är:




Att resultatmålet på 2,5 % uppnås
Att skatten sänks under mandatperioden. Hur mycket beror på konjunktur och ekonomiskt
utrymme, men med åtminstone 10 öre
Att soliditeten om lägst 30 % bibehålls

Vi strävar efter att uppnå de mål och realisera de förslag som finns i den politiska plattformen. Vid
ekonomiskt utrymme och tillgängliga resurser kan ytterligare förslag komma att genomföras, men
det ska inte ske på bekostnad av de i den politiska plattformen. De eventuella ytterligare förslagen
blir då föremål för senare överenskommelser mellan partierna innan de läggs fram i de politiska
organen.

Trygghet
Otrygghet är en begränsning av människors frihet. Under de senaste åren har otryggheten ökat i
kommunen. Väsby ska vara en trygg plats och det ska gälla i alla delar av kommunen under hela
dygnet. Detta är något vi prioriterar. Ett flertal insatser behöver genomföras, både så kallade mjuka
och hårda åtgärder – såväl fler fältare som ökad kameraövervakning behövs.
Förutom de åtgärder vi här föreslår på kommunal nivå, kommer vi även att gentemot
Polismyndigheten kräva att få de patrullerande områdespoliser som utlovades i samband med
polisreformen.
Vår trygghetspolitik omfattar även samhällsplaneringen, där vi vill betona vikten av
trygghetsskapande åtgärder genom exempelvis belysning, växtlighet och utformning av allmänna
ytor. Trygghetsvandringar är ett exempel på hur medborgarnas synpunkter kan tas tillvara.

Ordningsvakter i centrala Väsby och mobila trygghetsväktare i hela kommunen
Ordningsvakter ges i uppdrag att under kvällstid bevaka stationsområdet och centrala delar av
kommunen. Trygghetsväktare anlitas, vilka 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 vid de situationer polisen inte har möjlighet att finnas på plats och verka
trygghetsskapande.

Trygghetsapp
Kommunikationsteknologin erbjuder nya möjligheter för kommunens trygghetsarbete. Därför vill vi
att en trygghetsapp upphandlas för användande av kommunens medborgare och som möjliggör
rapportering och informationsdelning av trygghetsaspekter.

Trygghetspris
Många goda insatser görs av civilsamhället för att öka tryggheten, vilket vi vill stimulera och
uppmärksamma. Vi inrättar ett trygghetspris för att uppmuntra väsbyborna att fortsätta göra
insatser som gagnar den gemensamma tryggheten.

Stärkt föräldra- och vuxenengagemang
Kommunen ska intensifiera arbetet med att ge föräldrar, vårdnadshavare och andra vuxna runt
Väsbys barn och ungdomar en trygghet i sitt föräldraskap. Detta genom bland annat kurser och
föreläsningar.

Riktade föreningsbidrag för ökad trygghet
Många av Väsbys föreningar och andra delar av civilsamhället gör redan idag goda insatser för att
bidra till ökad trygghet i Väsby. Det vill vi uppmuntra ytterligare genom riktade föreningsbidrag.

Kameraövervakning
Vi vill se olika former av kameraövervakning vid platser i de centrala delarna av kommunen som är
eller upplevs som särskilt otrygga, under förutsättning att detta sker med respekt för den enskildes
integritet.

Förbättrad belysning
Vi vill förbättra belysningen runt om i kommunen. Detta genom bland annat en övergripande
ljusstrategi för hela kommunen och lokala belysningsprogram.

Fler fältassistenter
Fältarna gör idag ett uppskattat arbete som enligt polisens bedömning bidrar starkt till ökad trygghet.
Vi vill öka antalet fältassistenter och stärka deras förutsättningar i arbetet med ungdomar.

Ett tryggare Messingen
Den ursprungliga tanken om Messingen som 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,
förutbestämd plats i kommunen.

Stärka tjej-, kvinno- och mansjourerna
Varje människa ska kunna leva sitt liv fritt från förtryck, våld och hot om våld från personer i sin
omgivning. Tjej-, kvinno- och mansjourerna fyller en viktig funktion till stöd och trygghet i att ta emot
den som utsätts och därför vill vi stärka dessa verksamheter.

Förstärka arbetet mot hedersförtryck och mot våld i nära relationer
Alla ska kunna leva sitt liv utan de begränsningar som hederskulturen medför. Vi vill säkerställa skydd
och stöd för de som behöver. Vi vill se en löpande översyn av den kommunala organisationens
arbetssätt inom detta område. Vi vill även stärka informationsinsatser för att motverka
barnäktenskap och tvångsgiftermål.

Nolltolerans mot mobbing och trakasserier i skolan
Vi vill omgående ge ett uppdrag till utbildningskontoret för att ta fram handlingsplaner mot mobbing,
sexuella trakasserier, kränkande behandling och olika former av hedersförtryck.

Förskola, skola och utbildning
Att få en bra start i livet genom en barnomsorg med god kvalitet och en skola som ger kunskaper för
livet är något av det bästa vi kan ge våra barn och ungdomar.
Alla barn ska erbjudas en stimulerande och trygg miljö och förskolan ska möta varje barns behov och
ge alla likvärdiga förutsättningar för lärande och utveckling. Alla barn i förskolan ska bli sedda och

uppmärksammade. Då är det av yttersta vikt att förskolan organiseras så att barngruppernas storlek
eller antalet personal anpassas efter barnens behov.
Det är också viktigt att vi välkomnar privata utförare och andra former av barnomsorg, som vill bidra
till att öka valfriheten och kvaliteten inom förskolan.
Varje barn är unikt men alla ska ges samma chanser att växa. Barn med behov av särskilt stöd ska
uppmärksammas och ges det stöd de behöver. Likaså ska de barn som utvecklas snabbt stimuleras
vidare i sitt lärande.
Det övergripande målet för skolan är att varje elev ska lämna grundskolan och gymnasiet med
fullständiga betyg. Vi måste se till så att skolan har ett gott ledarskap där elever, lärare och annan
personal har en bra arbetsmiljö med engagemang och trivsel som ledord.
Vi vill samverka partiöverskridande för att se till så att skolan fortsätter sitt arbete för en positiv
utveckling. Det systematiska kvalitetsarbete som under de senaste årens bedrivits ska göra det även
framöver.
Att elever och föräldrar själva kan välja skola som passar dem bäst är centralt för oss.

Ny Runbyskola
Vi vill fokusera på permanenta skollokaler och planera för en ny skola i Runby. Detta kan frigöra mark
och bidra till ökad bostadsbebyggelse.

Höjd fritidshemsersättning
Fritidshemsverksamheten i Väsby utgör en viktig funktion för samhället. Dels för den pedagogiska
verksamheten de erbjuder och dels för att den kan underlätta för många väsbybor att få livspusslet
att gå ihop. Ersättningen är idag låg och vi vill därför höja den.

Projekt för ökad rörelse i skolan
Vi vill starta ett treårigt projekt för ökad rörelse i förskolor och skolor som innebär att barn och unga
får möjlighet till mer rörelse under dagen. Forskning visar att mer rörelse och motion i unga åldrar
ger bättre inlärning, hälsa och större social gemenskap över tid. Projektet bygger på det frivilliga
förhållningssätt som Ett lärande Väsby har och där vi ser att kommunen har ett samordningsansvar
och bjuder in alla aktörer inom förskola och skola till samverkan.

Socialpedagog
Socialpedagogsfunktionen ska arbeta med ungdomar i gymnasieåldern och verka utifrån
evidensbaserade metoder, bistå lärare och andra i elevernas närhet att hantera gruppdynamik och
konfliktlösning som en förstärkning av kommunens familj- och skolservice.

Införa aktivt skolval
Vi vill utreda möjligheten att införa aktivt skolval för alla elever i Väsby.

En förändrad och rättvisare hyresmodell
Vi vill ge möjlighet till mer likvärdig skola genom en översyn av hyressättningsmodellen för förskoleoch skollokaler.

Förbättra barnens skolmiljö och rusta upp gamla skollokaler
Vi vill stärka underhållet av dagens skollokaler och skapa en bra arbetsmiljö för våra barn och de
anställda i förskola och skola.

Införa syskonförtur för de kommunala grundskolorna
Vi vill underlätta för väsbyborna genom att införa syskonförtur i årskurs 1 i de kommunala
grundskolorna.

Verka för att minska gruppstorlekarna i förskolan
Forskning visar att det är särskilt i de lägre åldrarna som gruppstorleken har betydelse för
inlärningen. Därför vill vi verka för att minska gruppstorlekarna i förskolan.

Stöd för särskilt begåvade barn i förskola och skola
Elever med särskild begåvning ska bättre fångas upp och stöttas i sitt fortsatta lärande. Ett
handlingsprogram ska utformas i samarbete mellan kommunen och samtliga aktörer inom förskola
och skola.

Stöd för barn med NPF-diagnos
Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska uppmärksammas och ges individuellt
anpassat stöd för att klara skolgången. Ett handlingsprogram ska utformas i samarbete mellan
kommunen och samtliga aktörer inom förskola och skola.

Nolltolerans mot mobbing och trakasserier i skolan
Vi vill omgående ge ett uppdrag till utbildningskontoret för att ta fram handlingsplaner mot mobbing,
sexuella trakasserier, kränkande behandling och olika former av hedersförtryck.

Näringsliv, integration och arbetsmarknad
Företagen är en av samhällets viktiga fundament som skapar jobb och tillväxt och samtidigt möjliggör
service och tjänster i Väsby.
Det är viktigt för kommunen att företag etablerar sig här så att fler kan arbeta och bo i kommunen.
Därför kommer vi aktivt att arbeta för att ta bort hinder för företagen, att de ska kunna rekrytera
personal och finna bra lokaler. Vi vill underlätta så att fler mindre företag kan delta i kommunens
upphandlingar.
Möjligheten att driva företag ska finnas för både kvinnor och män på ett jämställt sätt. Vi vill därför
utveckla forum för kvinnor i ledarposition att bygga nätverk för affärsutveckling och att på sikt stärka
kvinnors förutsättningar för företagande.
Vi vill utveckla samarbete mellan kommun och näringsliv, forskning och högre lärosäten kopplat till
det unika och fördelaktiga läge mitt emellan Stockholm och Uppsala, ett stenkast ifrån landets
största flygplats. På så vis kan vi påbörja arbetet för ett utökat klustersamarbete för viktiga näringar.
Att aktivt arbeta med samverkan i regionen och utöka arbetet gentemot EU-projekt är ett viktigt
tillskott till kommunen.
Att få tjäna sitt eget uppehälle är viktigt för var och en. Därför kommer vi att utveckla
utbildningsinsatser och matchning till jobb och utbildning oavsett bakgrund och ålder. Samtidigt ska
samhällsinformation erbjudas till de som behöver. Vi vill vara tydliga med krav och förväntningar
men samtidigt öppna dörrar för människor att inkluderas. En effektivare integration är en
förutsättning för att i framtiden få ett samhälle som håller ihop. Arbetet för en ökad integration
åligger samtliga nämnder och styrelser i kommunens organisation.

Uppsökande kontakt med asylsökande
Vi vill inrätta en kontakt- och kompetenskartläggningsfunktion som ska administrera arbetet med att
informera asylsökande om möjligheterna till såväl samhällsorientering som svenska från dag ett eller

andra språkutvecklande insatser som finns i kommunen. I arbetet ingår även kartläggning av
kompetensen hos asylsökande. Funktionen ska informera asylsökande om hur det går att arbeta eller
göra praktik under deras asylprövning. Detta görs i samarbete med Väsby Promotions
matchningsforum.

Matchningsforum för asylsökande
Vi vill avtala med Väsby Promotion om att starta upp och driva ett matchningsforum mellan företag
verksamma i Väsby och asylsökande. Detta forum ska matcha den asylsökandens
arbetslivserfarenhet med det lokala näringslivets kompetensbehov. Det kan gälla såväl praktikplats
som arbete.

Samhällsorientering för vuxna asylsökande
Vi ser ett behov av att asylsökande erbjuds samhällsorientering redan under asylsökandeprocessen.
Vi vill även se att kraftfullare initiativ vidtas för att informera och erbjuda anhöriginvandrare
samhällsorientering.

Värderings- och samhällsintroduktion för nyanlända skolbarn och ungdomar
En samhällsorientering liknande den som tillhandahålls för vuxna med uppehållstillstånd bör även
komma barn och ungdomar till del. För att introduktionen ska nå fler av de barn och ungdomar som
kommer hit bör denna ske på kommunens mottagningsenhet för nyanlända elever och vi vill att
kommunens ungdomsmottagning håller samtalen kring sexualitet, könsroller och tolerans. Till det
läggs en kompletterande samhällsintroduktion som fokuserar på kultur och värderingar.

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

Nätverk för kvinnors företagande och ledarskap
Vi vill att kommunen avtalar med Väsby Promotion att starta och driva ett nätverk för kvinnors
företagande. Nätverket ska bland annat fokusera på kvinnor i chefs- eller företagsledarposition men
även i stort främja kvinnors kompetensutveckling.

Minskat regelkrångel och förenklingar för företagare
Vi vill minska regelbördan och förenkla arbetssätt avseende företagskontakter inom den kommunala
organisationen. Att lokala företag gärna vill delta i kommunens upphandlingar är något som ska
bejakas.

Forskning och innovation (FOI)
Vi vill utveckla samarbetet med forskning, lärosäten och näringsliv. Det krävs resurser inom den
kommunala organisationen som leder arbetet att samordna forskning och innovationer, att hitta
finansieringsformer för hållbar samhälls- och stadsutveckling och bidra till ett ökat samarbete med
näringslivsintressenter.

Omsorg
Den enskilda människan och dennes behov, förutsättningar och önskemål är utgångspunkten i vår
politik. Det gäller i synnerhet när det handlar om den omsorg som många väsbybor tar del av. Vi ska
verka för en värdig tillvaro för alla Väsbys seniorer eller personer med funktionsnedsättning.

Oavsett om det är omsorgsverksamheter som kommunen tillhandahåller eller som drivs fristående så
ska omsorgstagaren och dennes anhöriga känna att det är en omsorg som präglas av trygghet,
värdighet och delaktighet.
Verksamheterna ska göra det enklare för väsbybon att utforma sin vardag som de själva vill. Inom
omsorgen ska hänsyn tas till såväl själsliga, andliga som materiella behov. Det är viktigt med valfrihet
för den enskilde och mångfald i utbudet – det betyder fler möjligheter för både omsorgstagare och
anställda.
Kvalitet utvecklas inte av sig själv, utan av konkurrens. Därför bör alla aktörer välkomnas, såväl
ideella och privata som offentliga. Kommunens mål ska vara att erbjuda en trygg och säker
omvårdnad. Kommunen ska ställa tydliga och mätbara kvalitetskrav på alla aktörer.
Vi kommer att verka för att närakuten på Löwenströmska sjukhuset ska vara kvar och utvecklas.

Ett tillgängligt samhälle för alla
Kommunens handikappolitiska plan framhåller att Väsby ska vara en kommun med hög tillgänglighet,
god delaktighet och ett gott bemötande. Vi vill se en utveckling av begreppet tillgänglighet till att
avse den fysiska miljön, tekniska och digitala hjälpmedel samt inkluderande attityder.

Fördjupat anhörigstöd
Vi ser att anhörigas insatser är betydelsefulla för både enskilda och samhället. Kommunen skulle ha
stora svårigheter att klara av all den omsorg som de anhöriga utför. Vi vill förstärka det angelägna
närstående- och anhörigarbetet.

Stärka möjligheten till dagverksamhet för dementa
Vi vill öka möjligheten till dagverksamhet för de som har en demensdiagnos genom en förändrad
biståndsbedömning. Vi vill ge förutsättningar för kundval även inom dagverksamhet för äldre. Lagen
om valfrihetssystem, LOV, ger oss möjlighet att erbjuda verksamheter utöver den kommunala. Det
ger förutsättningar till god livskvalitet och minskar oro och ensamhet för våra äldre.

Ägardirektiv till Väsbyhem angående LSS
Vi vill ge Väsbyhem AB ett ägardirektiv att upplåta ytterligare ett antal servicebostäder för att minska
behovet av externt köpta platser.

Låta bygga fler omsorgsbostäder
För att säkerställa behovet av framtida platser inom omsorgerna ska vi planera för uppförande av fler
boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Mellanboende
Vi vill låta skapa mellanboende för seniorer som vill ha tillsyn och gemenskap istället för vård.

Inför kundval för daglig verksamhet inom LSS
Vi vill införa kundval inom daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. De
verksamheter som kommunen kan erbjuda idag är begränsade. Därför vill vi erbjuda kundval så att
det finns möjlighet att välja alternativ även utanför kommunen.

Införa funktionen MAR
För att kunna erbjuda kompetent och kontinuerligt stöd för personer som behöver rehabilitering
efter exempelvis sjukhusvistelse vill vi tillskapa funktionen medicinskt ansvarig för rehabilitering
(MAR).

Tryggad hemtjänst
Vi ska säkerställa att vi har en över tid hållbar hemtjänst, detta oaktat huvudmannaskap – kommunal
drift och fristående hemtjänst.

Socialt arbete
Varje väsbybo ska ges förutsättning att utforma sitt liv och samhället ska erbjuda stöd då det behövs.
Oavsett ålder eller bakgrund så ska det offentliga samhället tillhandahålla ett yttersta skyddsnät,
men i synnerhet barn och unga är i fokus för vårt engagemang.
De verksamheter som kommunen tillhandahåller ska präglas av trygghet, värdighet, tillgänglighet och
självbestämmande. Våra gemensamma resurser ska användas effektivt och målinriktat. Vi kommer
att arbeta för att öka drivkrafterna att gå från bidrag till arbete.

Ungdomsmottagningen
Vi vill fortsätta arbetet med att utveckla ungdomsmottagningens verksamhet och inte minst det
uppsökande arbetet ute i kommunen, bland annat på de platser där nyanlända ungdomar bor och
vistas.

Stärka tjej-, kvinno- och mansjourerna
Varje människa ska kunna leva sitt liv fritt från förtryck, våld och hot om våld från personer i sin
omgivning. Tjej-, kvinno- och mansjourerna fyller en viktig funktion till stöd och trygghet i att ta emot
den som utsätts och därför vill vi stärka dessa verksamheter.

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

Förstärkt arbete för att förebygga psykisk ohälsa bland unga
Vi vill se ett kontors-, kommun- och regionsöverskridande arbete i syfte att få till ett effektivt
förebyggande arbete för att minska psykisk ohälsa bland Väsbys ungdomar. Skolan, socialtjänsten,
fritids- och kulturengagerade behövs för att upptäcka och stötta så att ungdomar inte hamnar i
psykisk ohälsa, utan får behålla det friska.

Förstärkt arbete mot hedersförtryck och mot våld i nära relationer
Varje väsbybo ska vara trygg i sina familjerelationer och därför ser vi ett behov att förstärka arbetet
mot alla typer av hedersförtryck och våld i nära relationer.

Implementera hemlöshetsstrategin och inkludera civilsamhället
Vi vill att kommunen ökar samarbetet med de frivilliga aktörerna och bostadsbolagen för att
genomföra hemlöshetsstrategin och att samtidigt garantera ett rättssäkert arbetssätt och
transparens.

Skärpt kontroll över bidragsutbetalningar
Det ska säkerställas att bidragsutbetalningar sker på ett korrekt vis till de som har rätt till det.

Fler ungdomscoacher
Vi vill stärka ungdomscoachernas möjlighet att arbeta för att få kontakt med hemmasittare och
uppmuntra till samhällsdeltagande, studier eller till egen försörjning.

Samhällsbyggande och planering
Vi vill se ett förnuftigt bostadsbyggande i Upplands Väsby. Det är en samhällsplanering som förenar
behovet av fler bostäder, verksamhetsområden, utveckling och tillväxt med respekt för natur- och
kulturvärden. Samtidigt som vi säkerställer att dagens och morgondagens väsbybor har en bostad
genom en hög takt i bostadsbyggandet säkrar vi att utbyggnaden av den kommunala servicen håller
jämna steg.
Upplands Väsby ska fortsätta att byggas på ett sätt som skapar en attraktiv kommun för alla att bo,
verka och leva i. Vi vill revidera översiktsplanen för att möjliggöra en ökad bostads- och
verksamhetsutveckling och möjliggöra för markägare att i samverkan med kommunen bygga fler
bostäder i olika områden av kommunen, däribland Kairo/Sättra, Söderby och Stora Alby som ger
boende nära vatten eller natur.
Nya sätt att tänka och nya initiativ för boende ska uppmuntras. Byggemenskaper är ett exempel på
detta vilket vi gärna ser som en del av den framtida stadsbilden i Väsby. Vi vill utmana byggbranschen
att komplettera bostadsmarknaden med exempelvis prisvärda hyresrätter. Fler flyttkedjor måste
komma till. Vi vill se ett bredare perspektiv över möjliga boendeformer – ägarlägenheter,
kompisboende, seniorvillor, tomträtt/arrende och liknande.
Väsbyborna ska vara utgångspunkten för samhällsplaneringen och bostadsbyggandet. Byggherrar och
arkitekter bidrar med mycket, men det framtida Väsby som växer fram ska byggas med väsbybornas
åsikter och preferenser i första rummet.

Snabbare handläggningstider
Vi vill förkorta tiden det tar att hantera bygglov och ta fram detaljplaner.

Ta bättre hand om kultur- och naturmiljön i Upplands Väsby
Vi vill värna kultur- och naturmiljön samt kulturhistoriskt viktiga byggnader, som är delar av Väsbys
historia och som vi genom god omvårdnad vill tillgängliggöra.

Åtgärder mot bullerstörningar
En översyn kommer att göras för att på olika sätt minska bullerstörningar. Vi satsar på bullerplank för
utsatta områden. Vi vill att kommunen i samråd med Trafikverket börjar arbeta med
bullerreducerande åtgärder vid E4.

Bostadsutveckling vid Mälaren
I Kairo/Sättra vill vi se en balanserad bostadsutveckling i nära samarbete med markägare. En
utveckling som både värnar naturvärden och tillgängliggör området för fler. En tillgänglig mötesplats
med blandade bostadsformer med närhet till naturen och rekreation för alla åldrar.

Ökat inslag av medborgardialog som verktyg
Vi vill i större grad utnyttja och vidareutveckla medborgardialog som verktyg för delaktighet i
samhällsutvecklingen.
I synnerhet vid stadsutvecklingsfrågor och utformningen av morgondagens Väsby ska väsbyborna
vara delaktiga. Vi vill genomföra övergripande medborgardialoger med fokus på estetisk utformning
av stadsrummet. Den stadsmässighetsdefinition som styr samhällsplaneringen ska kompletteras med
de resultat dessa medborgardialoger ger. Vid de tillfällen då kommunen eller Väsbyhem agerar som
initiativtagare till byggande ska även projektspecifika medborgardialoger avseende gestaltning hållas
i inledande skeden.

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

Förbättrad belysning
Vi vill förbättra belysningen runt om i kommunen. Detta genom bland annat en övergripande
ljusstrategi för hela kommunen och lokala belysningsprogram. Trygghetsvandringar är ett exempel på
hur medborgarnas synpunkter kan tas tillvara.

Ett trivsamt offentligt rum
Målet för utsmyckning av det offentliga rummet ska vara att uppnå en så trivsam och uppskattad
miljö som möjligt. Här kan offentlig konst bidra, men det kan även fontäner, lekplatser, kreativ
belysning, träd eller planteringar. Vi vill inte att medel för gestaltning av det offentliga rummet
öronmärks till enbart konst.

Utveckla möjligheterna att ta sig fram med cykel
Vi vill se till så att det finns trygga cykelvägar som leder dit människor vill ta sig och att det finns säkra
ställ där man kan låsa fast cykeln. Bättre kvalitet på cykelställen vid stationen och vid skolorna.

Slå vakt om bostadsnära parker och grönområden
Vi vill säkra väsbybornas tillgång till bostadsnära grönytor, parkområden och rekreationsytor. Vid
förtätning ska i första hand hårdgjorda ytor tas i anspråk, i sista hand grönområden av hög kvalitet.

Trivsamma och fräscha allmänna ytor
Kommunen ska agera för att alla allmänna ytor ska vara trivsamma och fräscha. Genom aktiv kontakt
och tillsyn ska även privata fastighetsägare uppmuntras ta större ansvar för sina områden. Vi vill även
möjliggöra att den klotterpolicy som finns för kommunalt ägda fastigheter utökas till privata
fastighetsägare, så att klottersanering kan ske till självkostnadspris inom 24 timmar.

Bygga i klassisk stil
I utvalda delar av kommunen vill vi se nybyggnation med arkitektoniska stilförlagor i klassisk stil, dvs.
stilar före modernismen. Detta genom av kommunen anordnade marktävlingar och ägardirektiv till
Väsbyhem.

Väsby Entré
Området kring pendeltågs- och busstationen behöver utvecklas. Vi vill se en väderskyddad och
funktionell station och bussterminal. Vi ser behovet av bostads- och verksamhetsutveckling i
kollektivtrafiknära läge. Kopplingen mellan kommunens västra och centrala delar ska förstärkas.
Vi vill se ett ökat inslag av medborgardialog gällande den övergripande planeringen av Väsby Entré
och en större grad av medborgarinflytande avseende gestaltningen av området. Resultat av
medborgarnas inspel såväl vid samråd som vid medborgardialoger ska beaktas och justera det
framtida arbetet.
Eventuella förändringar ska göras med hänsyn till att det finns ekonomi i projektet och att de beslut
som hittills fattats i politiska organ huvudsakligen följs.

Utveckling vid gamla Medborgarhuset
Vi vill se utveckling på platsen där det gamla Medborgarhuset idag ligger (Centralvägen 9). Vi vill
undersöka hur detta är möjligt under överskådlig tid och inleda förhandlingar med fastighetsägaren
för att få till stånd en utveckling.

Kommunal organisation
Upplands Väsby är en kommun med många konkurrensfördelar. Befolkningen växer, det geografiska
läget är positivt och kommunen är intressant för många som vill bygga och investera.
Den kommunala organisationen behöver vara lyhörd för vad omvärld och invånare kräver av den.
Den behöver anpassas efter de behov och önskemål som finns samtidigt som den ska vara smal och
vass.
Kommunen är en av de största arbetsgivarna i kommunen och behöver hela tiden vara vaken för att
behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en mycket konkurrensutsatt omvärld. Det behöver
finnas ett konsekvent utvecklingsarbete inom området.
Befolkningen växer och blir allt äldre. Finansieringen av den välfärd som efterfrågas är en utmaning
och kommer att bli än större framöver. Vi har som mål att kommunen ska ha en god ekonomi för att
säkerställa nuvarande och framtida välfärd. Förutom okonventionella lösningar så måste
organisationen prioritera och hushålla med de ekonomiska resurserna.

Smal, smidig och effektiv organisation
De politiska beslutsfattarna ska ange mål och riktning för de kommunalt finansierade
verksamheterna och tillsätta medel för dem. Under de ekonomiska ramar som finns ska den
kommunala organisationen lägga upp arbetet på det vis som krävs för att nå de uppsatta målen.
Därmed har tjänstemannaledningen för kommunledningskontoret i uppgift att organisera arbetet
utifrån de reviderade ekonomiska förutsättningar som anges. Genom att minska antalet mål och
uppdrag skapar vi tydlighet och underlättar en effektivare ledning av den kommunala
organisationen.

Ökad administrativ samordning med andra kommuner
Vi vill i högre grad samarbeta med andra kommuner inom vissa administrativa verksamheter såsom
exempelvis löner, ekonomihantering och upphandlingsverksamhet.

Lägre konsultkostnader genom administrativa resurser
Vi vill förstärka administrativa resurser och öka digitaliseringen för att avlasta socialsekreterarna i
deras arbete.

Ökat inslag av medborgardialog som verktyg
Vi vill i större grad utnyttja och vidareutveckla medborgardialog som verktyg för delaktighet i
samhällsutvecklingen.

Ta bättre hand om kommunens lokaler
Vi förstärker det kontinuerliga underhållet av kommunens lokaler och fastigheter.

Ökad transparens och öppenhet avseende de demokratiska beslutsprocesserna
Kommunens underlag ska vara offentliga så tidigt som möjligt för att säkra transparens, öppenhet
och möjlighet till delaktighet.

Kultur, fritid och hälsa
Vi vill erbjuda ett rikt kultur- och fritidsutbud i kommunen. Tillsammans med föreningslivet och
företagen ska vi arbeta och främja olika kultur- idrott- fritids- och hälsofrämjande aktiviteter för alla
väsbybor i alla åldrar. Kultur- och fritidsområdet kan också i ökad utsträckning användas för att öka
integrationen i samhället.
Vi satsar särskilt på barn och unga genom att erbjuda ett rikt kulturutbud inom litteratur, konst,
musik, och scenkonst. Inom fritidssektorn vill vi fästa särskild uppmärksamhet på den rörliga
rekreationen med spontanidrott, lekplatser, upplevelsestråk, bad- och grillplatser.
Vi vill stärka idrottsföreningarnas förutsättningar och möjligheter att ta emot fler barn och ungdomar
bland annat genom att rusta upp men även skapa nya sport- och idrottsanläggningar främst för de
föreningar som har stor barn- och ungdomsverksamhet.

Aktivitetslokal för seniorer – ”Seniorernas hus”
Pensionärsföreningarna i Väsby har i många år har efterfrågat ett ”Seniorernas hus”. Nu påbörjar vi
tillsammans med föreningarna arbetet med att skapa denna öppna mötesplats för alla seniorer.

Kulturskolepeng
Det finns många kulturutövare som kan erbjuda ett bredare utbud av kulturformer än vad som ryms
inom kulturskolans regi. Vi vill införa en kulturskolepeng där varje elev ska kunna välja mellan
flertalet aktörer.

Investera i befintliga och nya idrottsanläggningar
Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för våra idrottsföreningar att utöva sina respektive sporter
och öka föreningarnas möjligheter att ta emot fler barn och ungdomar. Detta genom att rusta upp
befintliga sporthallar och anläggningar samt investera i nya idrottsanläggningar.

Samarbeta med idrottsföreningarna om Vilundaparken
Idrottsföreningarnas expertis inom sina områden är av största vikt då Vilundaparken planeras. Ett
samverkansråd tillsätts med representanter från idrottsföreningarna, politiken och tjänstemännen.
Stor hänsyn ska tas till föreningarnas åsikter så att deras inflytande över utformningen av
Vilundaparken stärks.

Utveckla biblioteksverksamheten
Vi vill utveckla biblioteksverksamheten i kommunen och utreda om vi kan ge biblioteket bättre
förutsättningar.

Fullstor fotbollshall
Fotboll är den sport som sysselsätter flest ungdomar i Väsby, både i organiserad form och som
spontanfotboll. Väsby behöver en fullstor inomhushall för fotboll, varför vi sätter spaden i marken för
den under första delen av mandatperioden.

Aktivt folkhälsoarbete
Vi ska arbeta preventivt och främjande med folkhälsan i Upplands Väsby.

Miljö och hållbarhet
Kommunens miljö- och klimatarbete ska bedrivas med färre och tydligare mål än idag. Syftet är att nå
minskade utsläpp och minskad negativ påverkan på miljön. Organisationen ska fortsatt utveckla det

interna miljö- och klimatarbetet med stöd av kommunens miljöcertifiering. Arbete ska ske
tillsammans kommuninvånare, näringsliv och omvärlden för att uppnå ökad hållbarhet.
Hållbarhet handlar om att tillvarata de befintliga resurserna på bästa sätt. Vi vill möjliggöra för fler
hållbara och miljöcertifierade produkter vid inköp till kommunen. Fokus ska alltid vara på mesta
möjliga miljö- och klimatnytta för de avsatta medlen.
Natur- och kulturvård med utveckling av ekosystemtjänster som värnar både grön- och blåytor är
viktigt. Vi vill utveckla gröna områden i stadsmiljö samt att skydda vattentäkter för framtidens behov.

Utveckla möjligheterna att ta sig fram med cykel
Vi vill se till så att det finns trygga cykelvägar som leder dit människor vill ta sig och att det finns säkra
ställ där man kan låsa fast cykeln. Bättre kvalitet på cykelställen vid stationen och vid skolorna.

Tillgängliggöra bilpoolstjänsten
Vi vill premiera delningsekonomi som minskar utsläppen. Detta genom att öppna upp
kommunorganisationens bilpool med miljöbilar för invånare fram till dess att privata aktörer vill
etablera sådan verksamhet i kommunen.

Fler lösningar med solkraft och energisnåla hus
I hållbar samhällsutveckling ingår att hitta fler lösningar med förnyelsebar energi exempelvis solkraft
och energisnåla hus. Kommunen har ett särskilt ansvar att vara ett gott föredöme i detta arbete som
vi fortsätter och utvecklar.

Cirkulär ekonomi
Den cirkulära ekonomin utvecklas genom ökad avfallsinsamling och återvinning i samarbete med
SÖRAB och externa aktörer. Vi utökar informationen vid de miljöstationer som finns i kommunen.

Bra, närodlad mat
Närproducerad mat enligt svensk lagstiftning och ekologisk mat serveras i kommunens skolor och
omsorgsverksamheter för barn och äldre. Det minskar transporter och möjliggör för lokala och
regionala företag att bidra till god, sund och säker mat.

Laddinfrastruktur
Vi vill att fler ska ha möjlighet att nyttja fordon som drivs med förnybara drivmedel och att
laddinfrastruktur ökar genom information till företag och fastighetsägare i Väsby.

