
VÅRT VÄSBY S-tidningen  
i Upplands Väsby

”Väsby måste satsa 
mer på skolan”
Suzanne Enell, gruppledare för S i utbildningsnämnden, vill rikta fokus 
på och förändra insatserna för att öka behörigheten till gymnasiet. 
 – Utan godkända betyg i nian riskerar eleven ett livslångt utanförskap.

Ges ut av Socialdemokraterna i Upplands Väsby  •  Nummer 2 2019

Hallå, när kommer skolan?
Sidan 2

 Utbildningspolitik  
             med
ANNA EKSTRÖM
utbildningsminister (S)

Torsdag 10/10, kl 18.30. S-lokalen, Dragonvägen 31. 

Öppet möte - alla är välkomna!
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Bohman: Förutsättningar 
finns för ett nytt styre
Ett år har gått sedan kommunva-
let. Upplands Väsby fick ett nytt 
M-lett styre efter att S, V, MP och 
Väsbys Bästa styrt i majoritet i fyra 
år. Politikerna har genomfört man-
datperiodens första budgetdebatt. 
Hur ser tidigare kommunstyrelsens 
ordförande och numera S-oppo-
sitionsrådet Mathias Bohman på 
året som gått och det som ligger 
framför oss. 

Hur har det varit att ställa om från KSO 
till oppositionsråd?
  – Jag och mina partivänner är politiskt 
aktiva för att vi vill göra Väsby bättre. 
Vi gjorde mycket under fyra år vid 
makten för att lyfta skolan, göra Väsby 
mer rättvist och göra Väsby till Sveriges 
bästa kommun att växa upp i. Nu gör vi 
det bästa vi kan av situationen, samtalar 
med Väsbyborna om hur Väsby kan bli 
bättre. Sedan driver vi de förslag vi tror 
mest på.

Lista tre saker du är mest nöjd med 
under förra mandatperioden. Utveckla.
   – Skolan. Vi tog stora och nödvändiga 
kliv och lyfte skolan i Väsby. Det gjorde 
vi genom mer än 100 miljoner mer till 
skolan och genom ett bra samtal med 
alla viktiga aktörer inom skolan. På fyra 
år lämnade vi listan över landets 100 
sämsta skolkommuner och tog plats på 
listan över de 100 bästa. Det är stort.

    – Samhällsbygge. Moderaterna har 
fastnat i att bara bygga bostäder, medan 
vi socialdemokrater tänker samhällsbyg-
ge. Vi ska bygga skolor, förskolor, äldre-
boenden och idrottshallar i takt med att 
vi bygger nya bostäder. Det lyckades vi 
bra med under senaste mandatperioden 

slutar jag. Min drivkraft är att hela tiden 
utveckla och förbättra. Jag ser fram 
emot att öka takten i oppositionsarbetet 
med start nu, komma med fler initiativ 
och förslag på hur Väsby kan bli bättre.

 Vilka tycker du är de största 
skillnaderna mellan de olika blocken?
   – M prioriterar sänkt skatt och höjda 
politikerarvoden före mer resurser till 
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skolan, kulturen och omsorgen. S har en 
offensiv för att fortsätta att göra Väsby 
bättre.
 
Lista tre saker du är missnöjd med i 
det nya styret? Utveckla.
    – M tillåts sätta agendan i politiken 
och det leder till sänkta skatter och öka-
de orättvisor. Skulle C, L, KD och Väs-
bys Bästa få ett större utrymme tror jag 
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och det måste kommunen prioritera 
också här och nu.

– Ett rättvisare Väsby. Vi har kämpat på 
område efter område för att minska klyf-
torna bland Väsbyborna. Det tydligaste 
tecknet på det är att vi ökat resurserna 
på skolområdet för att jämna ut orättvi-
sor. Ett andra exempel är satsningar på 
stadsutveckling i Smedby samt inves-
teringar i gemensamma funktioner som 
lekparker, utegym, ridhuset, istält, ishal-
len, aktivitetsparken och Fritidsbanken.

Vad har jobbet under första året i op-
position inneburit i termer av politik?
   – Det är dystert att se Moderaterna 
göra stora nedskärningar på studieför-
bunden. Vi vet att studieförbunden gör 
skillnad för många Väsbybor. Men de 
gör det de tror på. Frustrerande nog har 
det M-ledda styret stoppat flera viktiga 
initiativ. Ett av de värsta exemplen är 
hållbarhetsområdet där de monterar 
ned arbetet och backar till ruta ett. De 
försökte även stoppa bygget av skate-
boardparken, men där tvingades de till 
sist ge sig.
 
Vad är du mest nöjd med hittills? Vad 
kan bli bättre?
   – När jag är nöjd som förtroendevald  

Den planerade kommunala grund-
skolan på Smedsgärdet riskerar att 
stå klar först 2026. Anledningen är 
att en ny friskola etablerar sig intill 
Maraboufabriken.

– Den nya kommunala skolan 
nära Vilundaparken initierades 2016 
för att möta behovet av skolplatser 
där. Det är olyckligt att M-styret inte 
prioriterar bygget av den, säger op-
positionsrådet Mathias Bohman (S).

I augusti 2018 beslutade dåvarande 
S-styret att bygga en ny skola i Vilunda-
parken med skolstart senast 2021. En ny 
skola behövs i de områden där kommu-
nen växer. Länsstyrelsen slog dock ned 
på detaljplanen och styret valde då att 
i stället besluta om en skola på Smeds-
gärdet, även det ett tätbebyggt område. 
Samtidigt flyttades tidsplanen för bygget 

Oklart med byggstart 
för Smedsgärdsskolan

fram till 2023. Nu finns det dock uppgif-
ter om att skolan kan försenas ända till 
2026. Samtidigt har M-styret godkänt 
etablering av Internationella Engelska 
Skolan i Marabous före detta kontorslo-
kaler med start 2021.

På kommunstyrelsens möte i septem-
ber 2019 beslutade ledamöterna att kalla 
den planerade skolan på Smedsgärdet 
för Smedsgärdsskolan, men antog inte 
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Politik i Upp-
lands Väsby:  
Sedan kom
munvalet 2018 
styr M, KD, L, C 
och VB i minori
tet. Styret och 
dess första bud
get röstades 
fram i kom
munfullmäktige 
med stöd av 
SD, som är ett 
av partierna i 
opposition. S, V 
och MP utgör 
kommunfull
mäktiges 
samlade oppo
sition. Social
demokraterna 
är fullmäktiges 
största parti.

Viktiga lokal-
politiska frågor 
för S:
• Fler  

hyresrätter.
• Mer resurser 

till förskola 
och skola.

• Införa 
kommunal 
hemtjänst.

• Bekämpa 
våld i nära 
relationer.

Mathias Bohman tror att flera partier i dagens styre skulle komma längre i sina 
hjärtefrågor i ett styre över blockgränsen. 

någon tidsplan för byggstart. Opposi-
tionsrådet Mathias Bohman (S) som 
var med och beslutade om skolan på 
Smedsgärdet 2018 är kritisk till att det 
nya styret inte prioriterar en skola i ett 
tätbebyggt område.

– Väsby växer snabbt befolkningsmäs-
sigt. Det behövs en skola där människor 
planerar att bosätta sig. Det är det som är 
tanken med Smedsgärdsskolan. 

– Internationella Engelska Skolan 
är inte tänkt att etableras i något av de 
områden där Väsby växer snabbast. 
Över tid kan skolan och dess placering 
mycket väl möta det samlade behovet av 
skolplatser i Väsby, men här och nu är 
behoven i en annan del av kommunen.

Vårt Väsby har frågat förvaltningen 
hur en etablering av IES kan påverka 
den planerade skolan på Smedsgärdet. 
Budskapet är att såväl kommunala som 
privata aktörer kan påverkas.   

– Signalen från förvaltningen är att 
Smedsgärdsskolan försenas ända till 
2026, säger Mathias Bohman.
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”Jag ser fram emot att 
öka takten i opposi
tionsarbetet med start 
nu.

50
MILJONER  vill S, V och MP satsa på 
att rusta upp Väsbys skollokaler och 
skolgårdar. 

Smedsgärdet väntar på skola. 
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”Det skadar inte att vara 
påläst och fylld av idéer”

att till exempel idrotten, kulturen och 
skolan skulle få högre prioritet än idag. 
 
   – Styret har tappat tempo i kommu-
nens utveckling. Det snabba bytet av 
kommundirektör och det faktum att 
tunga chefer lämnar kommunen i snabb 
takt är illavarslande och signalerar att 
kommunen förlorat sin arbetsro och 
arbetsglädje.

– Bristande samarbetsförmåga. Ett 
styre som styr i minoritet behöver bjuda 
till lite extra för att förankra sina förslag. 
Det görs bra saker på vissa områden, 
men förmågan att samarbeta borde vara 
bättre än idag.

Vissa kommuner har sytt ihop ett 
styre över blockgränsen. Hur ser 
förutsättningarna ut för det i Väsby? 
    – Det finns goda förutsättningar till en 
annan typ av styre sett till de sakfrågor 
som är på agendan i Väsby. Flera av 
partierna i dagens styre skulle av allt att 
döma komma längre på sina områden i 
en annan konstellation. 
    – Det som ofta avgör hur pussel läggs 
i styren är personliga kontakter, historik 
av att samarbeta och eventuella låsning-
ar människor och partier emellan. Här 
behöver vi alla bli bättre på att öppna 
oss och hitta förutsättningslösa vägar 
framåt.
 
Skolan har varit ett gemensamt pro-
jekt över blockgränsen. Hur ser det 
ut nu?
    –Vi håller fortsatt ihop på skolom-
rådet, men jag upplever att det blir allt 
mer friktion mellan partierna på om-
rådet. Jag hoppas att samarbetet över 
blocken fortsätter, men det förutsätter 
att vi kan ha en bra dialog där vi alla ger 
och tar.

Om du blickar framåt; vilka frågor 
vill S fokusera på i närtid?
    – De frågor som står högst på 
agendan är att fortsätta lyfta resultaten 
i skolan, att utveckla säkerheten och 
tryggheten för Väsbyborna och att fort-
sätta investera på kultur- och fritidsom-
rådet. Ett samhälle utan reella satsningar 
på kultur- och fritidsområdet blir ett 
tråkigt samhälle att leva i.
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S i Väsby genomför seminarier 
på temat skola och psykisk hälsa 
under hösten. Varför just dessa två 
ämnen?

– Det är naturligt att inleda en höst-
termin med ämnet skola. Sen, när 
hösten kommer, det blir mörkt, grått, 
kanske lite deppigt tyckte vi att det 
passar bra att prata om psykisk hälsa. 
Som en motreaktion för att inte ham-
na i höst-depp. Vi behöver förstå var-
för vi kan hamna där och hitta vägar 
att öka människors välbefinnande.

Nästa träff har varit när den här 
tidningen kommer ut, men vad 
kommer ni att prata om då?

– Då fokuserar vi på likvärdighet 
i skolan. Socialdemokraterna är 
väldigt tydliga med det i sitt partipro-
gram. Det är också något som utbild-
ningsminister Anna Ekström lyft i 
debatten. Skolverket har presenterat 
statistik som säger att likvärdigheten 
försämrats. 
Och vad handlar sista temakvällen 
om i slutet av oktober?

– Friskolor och mer specifikt ut-
veckling av regelverk för friskolor. 
Men som med alla studiecirklar 
är det lite flytande var vi landar i 
diskussionerna. Kanske kommer vi 
prata om friskolornas vara eller icke 
vara? Eller om vinstuttag, profile-
ring, marknadsföring och andra in-
tressanta frågor kopplat till friskolor.

 
Man pratar ofta om psykisk ohäl-
sa, men ni har valt psykisk hälsa. 
Varför är det viktigt att skilja på 
de två begreppen?

   – Psykisk ohälsa finns mycket att 
läsa om, det behöver vi inte grotta 
ner oss i. Kännetecknande för Social-
demokraterna är att vi blickar framåt. 
Vi behöver fokusera på det positiva, 
hitta en politik som främjar psykisk 
hälsa. 

Hur inleder ni temat?
– På ett lite annorlunda sätt; med en 

inspirationsföreläsning. Vad kan vi 
lära av österländsk visdomskultur när 
det gäller psykiskt välbefinnande? 
Det ligger långt från politik, men vi 
vill veta om det finns något där vi 
kan använda oss av, som vi i väst-
världen kan anamma.

Vilket är syftet med studierna?
– Det handlar om hur vi utvecklar 

vår politik på lokal nivå. Förhopp-
ningsvis utmynnar studierna i idéer 
som vi samlar ihop och går vidare 
med och gör politik av. Vi behöver 
engagerade medlemmar när vi be-
driver oppositionspolitik. Då skadar 
det inte att vara påläst och fylld av 
tankar och idéer.
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  Hallå där! 
Jonas Cronebäck,
studieorganisatör i S i Väsby

Oktober 2019
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100 ÅR MED  
KVINNLIG RÖSTRÄTT 
24 maj, bara två dagar före 
EU-valet, var det 100 år sedan 
Sverige som sista land i Norden 
beslutade om kvinnlig rösträtt. 
Ett stort och viktigt steg för ett 
jämställt och jämlikt samhälle. 

Kampen för kvinnlig rösträtt började 
redan i början av 1900-talet. Under 
1910-talet hårdnade kampen. Framför 
allt socialdemokrater och liberaler 
kämpade sida vid sida för kvinnlig 
rösträtt. 1919 bar kampen frukt. Då 
klubbade riksdagen igenom allmän 
och lika rösträtt. Kampen för kvinnlig 
rösträtt hade då pågått i närmare 20 år.
   – Det säger något om hur långsamt 
förändringsarbete kan vara. Även om 
kampen för kvinnlig rösträtt engage-
rade kvinnor från flera politiska läger, 
var det framför allt socialdemokratiska 
och liberala kvinnor som drev frågan 
aktivt, säger Nina Unesi, ordförande 
för S-kvinnor i Stockholms län.

Varför var det just socialdemokrater 
och liberaler som drev frågan?
   – Jag tror att svaret är politiskt. So-
cialdemokrater och liberaler stod för 
värderingar som bejakade demokratis-
ka principer. Även internationellt var 
det just progressiva partier som drev 
frågan om kvinnlig rösträtt.

Kan man se någon utveckling kring 
jämställdhetsfrågan i direkt anslut-
ning till rösträtten?
   – Första gången kvinnor röstade var 
också första gången en enbart social-
demokratisk regering bildades. Soci-
aldemokratiska regeringar har under 
alla år tagit initiativ till reformer som 
utvecklat välfärden och jämställdhe-
ten i landet. Kort efter att den kvinn-
liga rösträtten praktiserades för första 
gången beslöt man att likställa kvin-
nor och män i den nya giftermålsbal-
ken. Helt plötsligt fick också kvinnor 
studera på statliga läroverk och söka 
statliga tjänster.  
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Underskott hotar 
socioekonomisk peng
Utbildningsnämnden räknar med 
ett underskott på drygt 45 miljoner 
för 2019. UBN har därför beslutat om 
en åtgärdsplan för en budget i balans. 
Där ingår bland annat att begränsa 
budgeten för pengar som används till 
de skolor som har de mest socioeko-
nomiskt utsatta eleverna. Ytterligare 
planer är att se över kostnaderna för 
det tilläggsbelopp skolornas rektorer 
kan ansöka om för extra stödåtgärder 
till barn med behov av särskilt stöd.
   – Båda dessa åtgärder slår direkt 
mot de svagaste elevgrupperna och 
går helt emot målet om en likvärdig 
skola och att alla ska nå sina mål och 
få behörighet till gymnasiet. Den 
styrande Väsbyalliansens budgetram 
innebär att skolpengen inte räcker för 
att täcka upp för generella kostnads 
– och löneökningar. Det går tyvärr ut 
över elever och lärare i Väsby, säger 
Suzanne Enell, gruppledare för S i 
nämnden. 
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S-FÖRSLAG OM BÄTTRE FÖRSKOLEGÅRDAR

Inför kommunfullmäktige 
i september skickade S in 
flera motioner och inter-
pellationer. Här är några 
exempel. 

FÖRSKOLEGÅRDAR
Motion om förskolegårdar. 
Av Boverkets allmänna råd 
om förskolegårdar framgår 
att utemiljöer ska utmana 
barn fysiskt och möjliggöra 
samspel mellan kompi-
sar. Dessutom betonas 
vikten av friyta. S vill att 
Väsby ska bli den bästa 
kommunen att växa upp i. 
Därför föreslår S att medel 
ska avsättas för att alla 
förskolegårdar ska kunna 
rustas upp i syfte att uppnå 
Boverkets råd.

UPPRUSTNING
Motion om upprustning 

av skollokaler. Vem trivs i 
slitna lokaler, lokaler med 
dålig ventilation eller dålig 
akustik? Bra skollokaler 
bidrar till en bättre inlär-
ningsmiljö för barnen och 
förbättrar arbetsmiljön 
för lärarna. Därför vill S 
att kommunen avsätter 
50 miljoner kronor för att 
rusta upp kommunens alla 
lärmiljöer. Både invändigt 
och utvändigt.

FLER FÄLTARE
Interpellation om fler fäl-
tarbetare. I budgetdebatten 
i december 2018 lovade det  
M-ledda styret att ytterli-
gare en fältarbetare skulle 
anställas i kommunen. I 
september fanns fortfaran-
de inte den utlovade fältar-
betaren på plats. S frågar 
varför rekrytering dröjt.

HEMTJÄNSTEN
Interpellation om hem-
tjänsten i Väsby. På kort 
tid har två privata utförare  
gått i konkurs. Vad gör 
kommunen för att ytterli-
gare Väsbybor i behov av 
hemtjänst inte ska drabbas 
av konkurser och när kan 
kommunen införa en kom-
munal hemtjänst? 

Våra gemensam
ma resurser som 
skulle kunna gå till 
fler lärare, bättre 
lärarlöner och mer 
undervisning i stäl
let blir till vinster. 

Utbildningsminister 
Anna Ekström (S) i SvD 190830 

om vinstregnet över friskolorna 
Internationella Engelska Skolan 

(IES) och Academia.

BEHÖVER RUSTAS. Fasaden  
på Väsby skola.
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Gymnasie-
behörighet S  
viktigaste fråga
Något år innan valet 2014 blev Su-
zanne Enell medlem i Socialdemo-
kraterna. Skolfrågan engagerade. I 
dag är hon andre vice ordförande i 
utbildningsnämnden.
   – Tillsammans med andra föräld-
rar skrev jag insändare, träffade 
politiker, lämnade in medborgar-
förslag och startade facebook-grup-
pen Många Föräldrar i Väsby. Jag 
tror skolfrågan var en bidragande 
orsak till att M-styret förlorade i 
valet 2014.

Höstterminen är igång. Om du får välja 
en skolfråga, vilken är viktigast just nu?
   – Behörigheten till gymnasiet. Att 
ännu tydligare fokusera på att höja  
andelen som går ut med godkända 
betyg i nian. Vi sätter ofta in generella 
insatser. Men jag tycker man ska jobba 
mycket mer på individnivå. Förutom 
tidiga insatser i lågstadiet, behöver man 
pin-pointa med starkare och tydligare åt-
gärder redan när en elev inte får godkänt 
betyg under första terminen i årskurs 6. 
Jag vill se ett system där det finns per-
sonal som enbart har till ansvar att följa 

upp dessa elever på individnivå. Att inte få 
godkända betyg i nian riskerar ett utanför-
skap för resten av livet med risk för krimi-
nalitet, missbruk och psykisk ohälsa.

Vad skulle krävas för att få en situation 
som du eftersträvar?
   – Ökad personaltäthet i skolorna samt 
ansvariga för individuppföljning på 
förvaltningen centralt.

Vad tycker du är viktigast att lyfta i 
oppositionens skuggbudget?
   – Att vi tillför resurser för nuvarande 
och framtida utmaningar. Resurser som, 
om vi fick styra kommunen, skulle 
stärka kommunens konkurrenskraft, 
investeras i förbättrad lokalmiljö, öka 
möjligheten att rekrytera fler behöriga 
lärare, möjliggöra en fortsättning av den 
fina utveckling vi faktiskt haft i betygs-
resultat, och ge resurser nog att inte 
behöva minska på personaltätheten utan 
snarare utöka den.

Vad vill S göra på området elever med 
neuropsykiatriska diagnoser (NPF)?
   – Det saknas en långsiktig plan för 
barn med NPF-diagnoser. Kommunen 
har idag psykologer som utbildar skol-
personalen. Det är superbra. Men det 
finns en lucka mellan den utbildningen 
och lärarnas förutsättningar att verkstäl-
la sina nya kunskaper ute på skolorna. 
Ska man göra en verklig förändring, att 
NPF-anpassa klassrummen och ge till-
räckligt med stöd, krävs resurser. 

Vilka är de största skillnaderna mellan 
oppositionen (S, V, MP) och det M-led-
da styret i Väsby.
   –Vi i oppositionen ger mer resurser till 
skolan. Men det finns såklart en ideolo-
gisk skillnad också. Många gånger hör 
man Moderaterna säga att kvalitet går 

före val av utförare. Indirekt säger de då 
att privata företag, inte kommunen, står 
för kvaliteten. Men det finns inget som 
tyder på att det är i kvalitet det skiljer, 
snarare att deras ideologi i stället leder 
till en mer segregerad skola.

Hur gick det till när du började engage-
ra dig politiskt?
   – Det började med kampen för tillag-
ningskök när kommunen skulle bygga 
Bollstanässkolan. Min första politiska 
lilla insats var att dela ut lappar i några 
förskolor för att uppmana till krav på 

”Vi i oppo
sitionen 
ger mer 
resurser 
till skolan
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Det här händer 
hos S i Upplands Väsby
Oktober
MEDLEMSMÖTE –  Torsdag 10/10 gästar 
utbildningsminister Anna Ekström (S) S i 
Väsby och pratar om regeringens utbild-
ningspolitik. Mötet är öppet för alla. 
Kl 18.30, Dragonvägen 31.
TEMA SKOLA - Onsdag 23/10 fortsätter vår 
studiecirkel om skolan. 

November
MEDLEMSMÖTE–  Torsdag 7/11. Före detta 
statsrådet Gabriel Wikström (S) gästar mö-
tet. Han ansvarar för ett regeringsuppdrag 
om jämlik hälsa. Mötet kommer kretsa kring 
psykisk hälsa. Mötet är öppet för alla. 
Kl 19.00, Dragonvägen 31.

tillagningskök. Vi föräldrar började 
prata med varandra, sätta oss in olika 
frågor, kostnader, bland annat lokalhy-
ressystemet. Vi upptäckte också att Upp-
lands Väsby hade jättedåliga betygs-
resultat. Vi började sätta press på den 
borgerliga allians som styrde då. Men 
till slut upplevde jag det lönlöst, det gick 
inte att påverka dem. Det var bättre att 
lägga tid på att försöka få bort de styran-
de för att åstadkomma en förändring. Då 
gick jag med i Socialdemokraterna. 

VÅRT VÄSBY

Susanne Enell vill se mer resurser till ökad behörighet, konkurrenskraft, lokaler och lärartäthet.

SUZANNE ENELL
 
Ålder: 55 år.

Favoritämne under skoltiden: 
SO-ämnen

Det här gör jag på fritiden: 
Vill egentligen hinna med betyd-
ligt mer än vad tiden räcker till 
för, men prioriterar tid med min 
familj och vänner.

                            
                                  
   Ja, jag vill bli medlem i Socialdemokraterna!                   

             Namn   ……………………………………………………………………………
             Telefon ……………………………………………………………………………
             E-post……………………………………………………………………………..
             Adress …………………………………………………………………………….
             Postnummer och ort ……………………………………………………………..
             Personnummer 10 siffror ………………………………………………………...

                                            Gå in på socialdemokraterna.se/bli-medlem.       Socialdemokraterna
     Eller fyll i talongen, lägg den i ett kuvert            Svarspost
     och posta den till oss. Skriv denna adress             Kundnummer 110 651 700
     så behöver du inte frankera:                                    110 03 Stockholm

       Vi kommer att spara dina uppgifter. Läs mer på socialdemokraterna.se/integritetspolicy


