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Väsbyborna i centrum 
Socialdemokraterna, Väsbys Bästa och Liberalerna tar tillsammans ansvar för att leda 

kommunen under den kommande mandatperioden. Ett mittsamarbete för Väsbybornas bästa 

baserat på valresultatet september 2022. 

Vi tar ett gemensamt ansvar för att säkra en god kommunal service med ökad kvalitet till 

Väsbyborna i en tid när händelser i vår omvärld skapar ekonomisk osäkerhet inför de 

kommande åren.  

Under mandatperioden kommer fokus att ligga på skolan, omsorgen och välfärdens kärna. Att 

flytta fram kommunens ambitioner inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet kommer 

att prägla kommunens arbete.  

Vi ska fortsätta prioritera arbetet med förbättrad trygghet, säkerhet och ökad trivsel för 

Väsbyborna. 

Genom att öka möjligheterna till en aktiv livsstil för alla generationer i kommunen, med bra 

tillgänglighet för friluftsliv, kultur och idrott förbättras folkhälsan och den fysiska och 

psykiska hälsan. 

Det viktiga klimat- och miljöarbetet ska stärkas genom samverkan med näringsliv och 

intresseorganisationer. Med fokus på innovation och utveckling uppnås nya synergieffekter.  

Väsby ska ha en respektfull samhällsplanering och ett bostadsbyggande som tar stor hänsyn 

till ett levande naturliv som en del av den moderna småstaden Upplands Väsby.  

Mot bakgrund av konjunkturläget som medfört en kraftig inbromsning i bostadsbyggandet 

och en skenande inflation ser vi det som nödvändigt att revidera omfattningen samt ambition 

och tempot i Väsby Entré. 

 

 

Socialdemokraterna - Väsbys Bästa - Liberalerna 

 

 

    
  



 

Alla barn och elever ska få rätt stöd och nå sin fulla potential 
Alla barn i Upplands Väsby kommun ska nå sin fulla potential med minst godkända betyg. Vi kommer 

därför fortsätta att lägga stor vikt vid barns rätt till en god utbildning med tillgång till bra läromedel 

och ett gott stöd av engagerade pedagoger. Lärare och skolledare ska ha rätt förutsättningar att utföra 

sitt viktiga arbete och utvecklas i sina yrken. Upplands Väsby ska vara en attraktiv och hållbar 

skolkommun att arbeta i och vi vill fortsätta utveckla det goda samarbetet mellan de olika 

huvudmännen.  

Kommunens skollokaler och utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem ska fortsätta rustas upp för 

att förbättra miljön för elever och lärare. Vi vill permanenta och utöka insatserna med rörelse och 

motion varje dag i förskola och skola för alla elever. Arbetet med att förbättra och utveckla god och 

näringsriktig mat ska fortsätta.  

En långsiktig hållbar utveckling på utbildningsområdet förutsätter att kommunen drivs med ekonomi i 

balans och med fokus på att samordna resurserna för att möta elevernas behov.  

Elevhälsan ska ges förbättrade resurser genom fler kuratorer, speciallärare, specialpedagoger och 

skolsocionomer för att stärka och stötta barn och unga med särskilda behov till exempel 

neuropsykiatriska diagnoser. Vi ska ta fram en handlingsplan för att nå en nollvision mot 

hemmasittande elever. Särbegåvade barn ska få de utmaningar de behöver för att utvecklas vidare.  

Skolan ska vara en trygg plats där alla utvecklas och trivs. Med fler fältassistenter och andra vuxna i 

skolan vill vi öka alla elevers trygghet.  

Det här vill vi dessutom:  

 Stärk det kompensatoriska uppdraget för att uppnå en likvärdig skola. Verka för en god balans 

mellan kommunala och privata aktörer. 

 Stärk elevhälsans samordning med socialtjänst och med barn- och ungdomspsykiatrin. 

 Skolan i Väsby ska hålla hög nivå i en digitaliserad framtid både avseende pedagogiska 

metoder och för att rusta eleverna för framtiden. 

 En särskild satsning på skolbibliotek ska stärka elevernas rätt till likvärdig skolgång och 

utbildning. 

 Ingen privatisering av befintlig kommunal skolverksamhet. 

 Alla skolor som kommunen bygger ska ägas och drivas av kommunen. 

 Utred förutsättningarna för fler pedagoger i förskolan och undersök möjligheterna till färre 

barn per barngrupp. 

 Genomför språksatsning i förskolan för att säkerställa att barn får med sig språket in i skolan. 

 Utreda att införa spetsklasser i kommunen för att möta elever som behöver särskild utmaning i 

ett specifikt ämne 

 Ge Väsby nya gymnasium i uppdrag att samordna all sin verksamhet i Messingens lokaler 

med krav om ekonomi i balans. 

 Öppna upp för yrkesutbildningar i kommunen som möter näringslivets behov. 

 Förstärk elevdemokratin.  

 Se över kommunens olika avtal avseende lokaler med syfte att effektivisera användning och 

minska lokalkostnaderna. 

 Säkerställ att omklädningsrum, duschar och toaletter är trygga och ändamålsenliga, genom 

bland annat duschbås med dörr i alla skolor och låsbara toaletter. 

 Förbättra tillgången till läromedel genom att öka den läromedelspott som infördes 2021.  

 Ökade resurser till kulturskolan, naturskolan och skolbibliotek. 

 Ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föreningsliv för att fånga upp elever 

med olika behov. 

  



 Ökade bidrag till föreningar för att bedriva fritidslikande verksamhet i samarbete med och på 

plats i skolorna. 

 Säkra framtida kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsyrken och säkerställ att vi i 

framtiden fullt ut kan bemanna barnomsorgen.  

 Säkra tillgången till fria skor till anställda inom kommunal skola och förskola. 

 

 

En trygg omsorg och ålderdom med hög livskvalitet  
Omsorgen för Väsbyborna ska hålla en hög standard och god kvalitet med möjligheten att bo hemma 

med rätt stöd och omsorg eller i ett särskilt omsorgsboende. En trygg och utvecklande omsorg för 

personer med funktionsnedsättning och inom socialpsykiatrin ska säkerställas och arbetet med 

kvalitetshöjande åtgärder, med individens behov och förutsättningar i centrum, fortsätter.  

Alla Väsbys äldre och personer i behov av omsorg inom ramen för LSS förtjänar en trygg tillvaro 

präglad av goda levnadsförhållanden, hög livskvalitet, självbestämmande och trygghet.  

 

Kommunen ska stärka de äldres valfrihet genom att med lagen om offentlig upphandling säkra ett 

balanserat utbud av hemtjänstutförare och omsorgsboenden med tydliga krav på kvalitet och 

kontinuitet. Vi lägger därför ett uppdrag att utreda och under mandatperioden etablera kommunal 

hemtjänst för ökad valfrihet. En ökad möjlighet för äldre personer att få plats på omsorgsboende ska 

utredas. För att uppnå detta behöver de sökandes förutsättningar och behov särskilt uppmärksammas 

och tas om hand. 

 

För att säkerställa goda upplevelser av äldrevården och möjliggöra utveckling av verksamheten 

ska funktionen äldreombudsman/äldrelots med särskild kompetens om äldres rättigheter, intressen och 

behov inrättas. Att fortsatt arbeta med digitalisering inom omsorgens verksamhet är också viktigt, 

både för att möta individens behov och att uppnå ett stärkt integritetsskydd.  

 

 

Det här vill vi dessutom: 

 

 Säkra framtida kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsyrken och säkerställ att vi i 

framtiden fullt ut kan bemanna äldreomsorgen och verksamhet inom LSS.  

 Vård -och omsorgsyrken behöver bli mer attraktiva genom bättre anställningsvillkor och bra 

utbildningsmöjligheter.  

 Tillför resurser för arbetet med att uppnå en långsiktigt hållbar bemanning genom en ökad 

andel heltidsanställda och tillsvidareanställda i den kommunala verksamheten.  

 Se över riktlinjerna för biståndsbedömning till omsorgsboende, med större hänsyn tagen till 

individens behov, med ökad hänsyn tagen till ensamhet och otrygghet, i en helhetsbedömning. 

 Fortsätta att utveckla fler senior- och trygghetsboenden i kommunen. 

 Utöka möjligheten till språkundervisning på arbetstid för att stärka svenska språket för 

personalen i omsorgen. 

 Utred ökad subventionsgrad för trygghetslarm för de som har behov av dessa. 

 Säkra tillgången till fria skor till anställda inom kommunal vård och omsorg. 

 Undersök behovet av och förutsättningarna för att starta samordnade specialiserade 

utbildningar som ger yrkeskompetens inom vård och omsorg. 

 Öka tillgängligheten i Seniorernas Hus för flera föreningar. 

 Utöka samverkan med civilsamhället. 

  



En grundläggande trygghet och socialt ansvar 

För att Upplands Väsby ska vara en trygg och trivsam plats att leva, bo och verka i behövs både ett 

skyddsnät för varje individ när det inte går att hantera sin situation på egen hand och ett aktivt 

förebyggande arbete. I det viktiga arbetet för Väsbybornas grundläggande trygghet ingår ett brett 

spektrum av insatser där vi vill säkerställa att varje individ möts i sina behov och att stöd och hjälp 

finns tillgängligt i tid.  

Vi vill satsa på ökad trygghet, säkerhet och trivsel för alla Väsbybor både när det handlar om det 

förebyggande arbetet och de insatser som behövs när behov redan uppstått. Vägen dit går bland annat 

genom att stärka arbetet för att individer kommer i arbete eller studier för långsiktig försörjning och 

självständighet, att säkerställa att barn som är placerade får likvärdig skolgång som andra barn och att 

vi tar emot och integrerar nyanlända barn och vuxna. 

Ett förtroendeingivande bemötande och snabbt kommunalt agerande när man som mest behöver det 

skapar framtidstro och stärker samhörigheten i samhället. Att stärka kommunens socialsekreterare i 

deras viktiga uppdrag samt att öka samverkan mellan olika delar av kommunens verksamhet är också 

en viktig beståndsdel i det arbetet.  

Det här vill vi dessutom: 

 Förstärk det förebyggande arbetet för att säkra att Upplands Väsbys barn och unga mår bra 

och för att förebygga att unga hamnar i kriminalitet. 

 Stärk samarbetet mellan Socialkontoret, Utbildningskontoret, Kultur- och fritidskontoret och 

civilsamhället för att nå positiva synergieffekter kring det förebyggande arbetet riktat mot  

barn och unga. 

 Fortsätt att bygga samarbete mellan skola och socialtjänst med hjälp av befintlig resurs. 

 Skapa en social hållbarhetsplan för hela Upplands Väsby med utgångspunkt i Väsbyhems 

framgångsrika arbete på området. 

 Förstärk arbetet med suicidprevention och minska den psykiska ohälsan genom fortsatt 

samarbete med Region Stockholm och civilsamhället. 

 Vidareutbilda och erbjud mer utveckling till kommunens socialsekreterare.  

 Fortsätt arbetet med att säkerställa placerade barns skolgång.  

 Fortsätta att arbeta med ”Bostad först” vid beroendeproblematik.  

 Stärk arbetet med stöd till de som vill lämna kriminell verksamhet i samverkan med polis. 

 Arbeta aktivt med hedersproblematik. 

 Utveckla arbetet kring HBTQI. 

 

Alla ska kunna känna sig trygga i Upplands Väsby  
För att tryggheten ska öka och brottsligheten minska i Upplands Väsby behövs en samverkan mellan 

samhällets alla aktörer, föräldrar, skola, kommun, näringsliv, föreningsliv och civilsamhället i det 

brottsbekämpande och förebyggande trygghetsarbetet.  

Vi behöver fler fältassistenter och andra vuxna tillgängliga både i skolan och i samhället på kvällar 

och helger. Vi vill se fler trygghetsskapande och sociala brottsförebyggande insatser för att förhindra 

unga från att hamna i kriminalitet. Det brottsförebyggande arbetet behöver också förstärkas för att 

förhindra eller försvåra att brott begås. 

 

Dessutom vill vi: 

 

 Öka stödet och samverkan mellan skola, kommun, näringsliv, föreningsliv och civilsamhälle. 

 Stärk samarbete mellan kommun och kvinno-, tjej- och brottsofferjour. 

 Stärk arbetet med uppdatering av kommunens krisberedskap. 

 Fler vuxna behöver bli synliga där ungdomar uppehåller sig, även utanför skolan. 



 Skapa attraktiva och trygga platser och gemenskaper för våra ungdomar. 

 Förbättra belysningen och arbeta vidare med belysningsprogrammet för ett tryggare Väsby. 

 Etablera närvarosensorer på utvalda platser som ett led i det brottsförebyggande arbetet. 

 Arbeta för att polismyndigheten utökar kommunens geografiska gränser inom 

bevakningsområdet enligt 3 § LOV för ordningsvakter. 

 Utveckla fritidsgårdarna för ökad tillgänglighet i samarbete med det lokalt förankrade 

föreningslivet med verksamhet som attraherar både tjejer och killar. 

 Stärk arbetet med stöd till de som vill lämna kriminell verksamhet i samverkan med polis och 

andra aktörer. 

 

Respektfull samhällsplanering och bostadsbyggande 
Upplands Väsby kommun är en modern småstad med levande natur inom nära räckhåll. Många 

Väsbybor uppskattar att bo nära Stockholm och Uppsala och samtidigt kunna ta del av småstadens 

kvaliteter där det mesta finns inom rimligt avstånd. 

Vi vill se en samhällsplanering som förenar behovet av bostäder med respekt för natur- och 

kulturmiljö. Vi vill säkra Väsbybornas tillgång till bostadsnära parker, gröna rekreations- och 

skogsområden och konst i den offentliga miljön. Byggande bör i första hand ske på redan 

ianspråktagna och hårdgjorda ytor för att på så sätt värna värdefull jordbruksmark. 

På kort tid har händelser i vår omvärld med ökade energikostnader påverkat priserna för el, livsmedel 

och drivmedel. Dessutom har den höga inflationen medfört kraftiga räntehöjningar så att både 

byggaktörer och privatpersoner avvaktar det negativa konjunkturläget som kan komma att bli 

långvarigt. Därför finns det skäl att göra en översyn av pågående och planerade byggprojekt och 

detaljplanearbeten för eventuella justeringar och omprioriteringar med anledning av konjunkturläget 

och de betydande omvärldsfaktorerna.  

Dessutom vill vi: 

 Skapa en framtida stadsutveckling för att nå ett varierat bostadsbestånd där förhållandet 1/3 

var mellan småhus, hyresrätter, bostadsrätter.  

 Verka för äganderätter i flerfamiljshus och skapa balans mellan radhus och småhus i 

äganderättsform respektive bostadsrättsform. 

 Ha en aktiv markförsäljningsstrategi så att kvalitéer, miljötänk och nyskapande resulterar i en 

flexibel prissättning av kommunens mark. Ta vara på erfarenheterna från poängsystemet i 

Fyrklövern. 

 Ha en aktiv markinköpsstrategi. 

 Bygga naturnära trädgårdsstäder med blandad, småskalig bebyggelse med småhus, radhus 

men även flerfamiljshus med tillhörande nyttoträdgårdar. 

 Utveckla möjlighet till fler badplatser och utred möjlighet till fler båtplatser.  

 Göra våra torg, parker och lekparker finare och trivsammare.  

 Etablera vattenlek i kommunens centrala delar. 

 Ett tydligare äldre- och tillgänglighetsperspektiv ska tillämpas vid stadsplanering och 

nybyggnation. 

 Väsbyhem ska fortsätta vara en central aktör i utvecklingen och för trivseln i kommunen. 

 Ge Väsbyhem uppdrag att utreda möjligheten att införa en form av sällskapsboende för olika 

generationer, så kallat ”Sällbo”. 

 Färdigställa trafik- och mobilitetstrategin med tillhörande planer i samarbete med Väsbyhem 

och andra aktörer. 

 Aktualitetspröva Vision 2040. 

 Skapa fler hundrastgårdar och hundbadplatser samt stängsla in hundrastplatsen i Fresta.  



Väsby Entré  
Mot bakgrund av konjunkturläget som medfört en kraftig inbromsning i bostadsbyggandet och en 

skenande inflation ser vi det som nödvändigt att revidera omfattningen samt ambition och tempo i 

Väsby Entré. 

 

Väsby Entré ska analyseras för att bland annat ska se över vilka delar av projektet som kan fortsätta 

såsom planerats alternativt ändras som en anpassning till rådande omvärldsläge. Därför är det 

nödvändigt att takten i projektets genomförande justeras. Merparten av kostnader för regionala och 

statliga anläggningar ska finansieras externt och i så liten utsträckning som möjligt finansieras av 

kommunens skattebetalare. I det fortsatta arbetet ska natur- och grönområden samt de värdefulla 

kulturmiljöerna och fornlämningarna i området beaktas.  

  

Kontoret för samhällsbyggnad ges i uppdrag att ta fram en analys av de olika delprojekten i Väsby 

Entré samt föreslå nödvändiga anpassningar. Analysen ska bland annat omfatta en kostnadsbedömning 

av alternativet en bro och en tunnel. Analysen ska presenteras till kommunstyrelsen senast under 

oktober 2023. 

  

Kontoret för samhällsbyggnad ges i uppdrag att göra en översyn av vissa delar i tidigare fattat 

inriktningsbeslut om projektet Väsby Entré främst med avseende på design och utformning av 

stationsbyggnad, bussterminal, broar, samt kostnader och finansiering. 

 

Stärkt folkhälsa genom mer idrott  
Vi vill skapa bättre förutsättningar för folkhälsa och idrott till alla Väsbys invånare, ung som äldre. 

Genom att öka möjligheterna till en aktiv livsstil för alla generationer i vår kommun med ett öppet 

friluftsliv och god tillgänglighet för idrott vill vi satsa på folkhälsan och då stärka både den fysiska och 

den psykiska hälsan.  

Genom att bygga fler idrotts- och spontanidrottsanläggningar förbättras möjligheterna för alla 

medborgare till fysisk aktivitet och rörelse, både organiserat och spontant. Vårt mål är att Upplands 

Väsbys idrottsföreningar skall vara stolta över att vara verksamma i kommunen och våra 

idrottsanläggningar. Vi vill ständigt utveckla och förbättra möjligheten för alla att nå sin fulla 

potential, oavsett ambitionsnivå, genom att bidra till att skapa starka föreningar inom många olika 

idrotter.  

Vi behöver också långsiktigt ta ansvar för att möta behovet av sport, idrottsanläggningar och ytor för 

rekreation i takt med att kommunen växer. 

Dessutom vill vi: 

 Öka möjligheten för funktionsnedsatta att kunna delta i föreningslivet. 

 Skapa nya och förbättrade omklädningsrum till ishallen för ishockeyn och konståkningen. 

 Planera arbetet med nya Runby skola på ett sätt som möjliggör en motionsanläggning med 

klubblokaler, dusch och bastu intill Runbyspåret. 

 Bygga om lågdelen i Vilunda med förbättrade lokaler för kampsport och övriga föreningar i 

området. 

 Bygga en ny specialhall för gymnastik och anpassa Vilundahallen på ett sätt som möter 

behovet av ändamålsenliga ytor och läktare. 

 Genomföra bygget av en ny 11-spelsplan i Runby.  

 Inleda en långsiktig behovsanalys av simanläggningar i kommunen. 

 Möjliggöra för fler fristående fritidsgårdar med inriktning mot exempelvis idrott och kultur 

med hjälp av det lokala föreningslivet. Utveckla stödet till de föreningar som erbjuder 

aktiviteter efter skoltid. 



Kultur och natur för ökat välbefinnande och hållbar utveckling 

Konst, kultur och natur har stor betydelse för en kommuns attraktionskraft och identitet, för 

människors hälsa och välbefinnande och är stor del för en socialt hållbar utveckling. Konst och kultur 

behövs i Väsbybornas vardag. Därför kommer vi fortsätta att stötta Upplands Väsbys aktörer på detta 

område. 

Vi vill att fler barn och unga ska få möjlighet att utveckla sina intressen inom sång, dans, teater och 

musik. Vi ska tillföra mer resurser i form av personal och lokaler för kulturskolan. 

Upplands Väsbys invånare skall på ett lättillgängligt sätt erbjudas möjlighet till en aktiv fritid i vår 

natur och vi vill bibehålla och utveckla grönområden, underhålla och utveckla våra badplatser och 

skapa fler mötesplatser för unga såväl som för våra äldre.  

Dessutom vill vi:  

 Utred en utökad subventionsgrad för avgiften till kulturskola. Alla barn ska kunna delta 

oavsett föräldrars inkomster. 

 Utöka lokalytorna för kulturskolan så att fler barn kan erbjudas plats och möjliggör att 

kulturskolans aktiviteter kan utföras i fler delar av kommunen. 

 För att öka läsintresset hos barn och ungdomar vill vi att fritidsgårdarna ska erbjuda böcker, 

magasin och tidningar.  

 Utred en flytt av biblioteket till nya lokaler vid platsen för gamla medborgarhuset. 

 Stimulera läsandet hos Väsbyborna, i samarbete med biblioteket, exempelvis genom att 

etablera fler bokkiosker.  

 Utred om vi kan öka öppettiderna på biblioteket genom att införa det digitala systemet 

”Meröppet”.  

 Studieförbunden gör skillnad för Väsbyborna i lokalsamhället. Vi föreslår en översyn av 

stöden till studieförbunden i Upplands Väsby.  

 

Ett långsiktigt och innovativt klimat- och miljöarbete  
Vi vill se ett Upplands Väsby som förebild i Sverige inom hållbarhet och klimatomställning med 

innovation, nytänkande och klimatvänlig teknik som garanti för människors välfärd och samhällets 

utvecklingskraft. Vi ska dra nytta av Upplands Väsbys unika läge i en storstadsregion under stark 

tillväxt.   

Vi vill utveckla Väsby stad och samtidigt vara varsamma om Väsbys fantastiska natur med både 

skogar och sjöar. Med god stadsplanering kan denna natur värnas genom att skydda utvalda 

naturområden med reversibla skydd såsom Bergaskogen, Smedbyskogen och Sandaskogen med 

Sandakärret för att värna den biologiska mångfalden.   

 

En sund miljöpolitik handlar inte bara om att bevara det befintliga, utan även om att möjliggöra 

satsningar på cirkulär ekonomi, hållbar mobilitet och utveckling när kommunen växer och samhällets 

behov förändras.   
 

För att bättre säkra Väsbybornas framtida elbehov behöver vi uppmuntra lokal elproduktion och öka 

användandet av solpaneler och solceller på kommunens och Väsbyhems fastigheter. Vi ska se över hur 

vi kan underlätta bygglovshanteringen för privata solcellsanläggningar och se över vilka områden 

inom kommunen som lämpar sig för solcellsparker.  
 

Vi vill stärka kommunens vattenvårdsarbete, där långsiktig omvårdnad av våra sjöar och vattendrag, 

och åtgärder för att motverka övergödning och föroreningar prioriteras. Speciella insatser behöver 



göras för att utveckla Väsbyån och se över hur kommunen kan intensifiera arbetet med att reducera 

läckaget av PCB från Oxundasjön till Mälaren.  
 

För att klara de högt ställda hållbarhetsmålen och klimatomställningen, och samtidigt säkra vår 

välfärd, vill vi samarbeta med näringslivet, intresseorganisationer och universiteten. 

 

Dessutom vill vi: 

 

 Stärk dialogen mellan miljöorganisationer, kommun, medborgare och näringsliv.  

 Inrätta ett klimat- och miljöutskott under kommunstyrelsen  

 Främja samarbete mellan kommun, näringsliv och fastighetsägareför fler mobilitetstjänster 

och laddinfrastruktur i hela kommunen. 

 Utöka och förbättra Sättrabadet ytterligare och se över möjligheterna att skapa nya badplatser 

vid Edssjön och vid östra sidan av Fysingen. 

 Stimulera byggande av flerfamiljshus i trä och byggandet av miljö- och klimatcertifierade hus. 

 Utveckla fler kolonilotter, stadsodlingar och biologiska torg. 

 Utöka tillgången till SÖRABs mobila återvinningscentraler.  

 Utveckla möjligheten till återbruk inom kommunen. 

 Öka källsortering och matafallsinsamling i hela kommunen. 

 Huvudcykelnätet ska prioriteras i utbyggnaden av cykelnätet. 

 

Ett näringsliv med fokus på innovation och utveckling för tillväxt 
Upplands Väsby har en långsiktig ambition att värna och uppmuntra företagande. Detta arbete ska 

fortsätta genom våra etablerade satsningar som både hjälper företag att starta upp och växa.  

 

Det värdefulla arbetet tillsammans med Väsby Promotion, som erbjuder en mötesplats och ett nätverk 

för idé- och affärsutbyte, kunskap och påverkan för näringslivet, ska fortsätta att utvecklas.  

 

För att bibehålla god kompetensförsörjning fortsätter vi att stärka vuxenutbildningen och förenkla för 

Väsbyborna att utbildas och utvecklas. Upplands Väsby tar ställning för ett hälsosamt företagsklimat 

med rättvis konkurrens genom likvärdiga villkor vid upphandlingar. 

 

Dessutom vill vi: 

 

 Utveckla arbetet med Tillväxt Väsby och Etableringslyftet. 

 Fortsätta Väsby Promotions arbete med nätverk för kvinnor som driver företag. 

 Etablera kontaktytor för att utöka kommunens samarbete med exempel universitet, högskolor 

och Region Stockholm. 

 Erbjud vägar till egen försörjning genom studier, praktik eller jobb så att försörjningsstöd inte 

är aktuellt.  

 Fortsätt stärka Komvux- och yrkesvux för kompetensförsörjning och integration. 

 Förenkla för människor i arbete att kunna byta inriktning och vidareutbilda sig när 

arbetsmarknaden förändras. 

 Samverka och öka informationsinsatserna för ökad brottsprevention mellan Väsby Promotion, 

Upplands Väsby kommun, polismyndigheten och företagen/näringslivet. 

 Arbeta för att kollektivtrafiken till och från Upplands Väsbys arbetsplatser förbättras. 

 Utveckla besöksnäringen för Upplands Väsby. 

 Utöka arbetet för klimatomställningen i samverkan mellan kommun och näringsliv. 


