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”ALLVARLIGT ATT M-STYRET 
NOBBAR EXTRA RESURSER”

Utbildningsnämnden lider av ett 
stort underskott. Trots det väljer 
det M-ledda styret att tacka nej till 
S, V och MPs förslag att ge utbild-
ningsnämnden ett tillskott på 60 
miljoner kronor. 
   -  Det är naturligtvis en allvarlig 
signal från styret att de säger nej 
till mer resurser i ett läge där det 
är uppenbart att behoven är stora, 
säger Mathias Bohman, opposi-
tionsråd (S).
 
Utbildningsnämndens ekonomiska 
situation har redan lett till att skolor 
varit tvungna att dra in tjänster och 
fler väntar. Oppositionen med S, V och 
MP har under hösten riktat skarp kritik 
mot det M-ledda styrets sätt att hantera 
underskottet. Trots läget säger M-styret 
konsekvent nej till att tillföra mer peng-
ar för 2020. 
   - Det är förvånande att man inte 
förstår att besparingarna på skolan gått 
för långt. Nu ser vi att det blir ett fortsatt 
tufft ekonomiskt läge för skolorna under 
de närmsta åren, säger Suzanne Enell 
(S) andre vice ordförande i utbildnings-
nämnden.

S, V och MP tog fram en egen budget 
som de presenterade på kommunstyrel-
sen i november. Budgeten innebär en 
förstärkning med 60 miljoner kronor till 
skolan – en summa som motsvarar 100 
medarbetare i skolan. Pengar som skul-
le frigöra resurser till ökad skolpeng, 
större anslag till skolor med de största 
utmaningarna, mer resurser till barn 
med neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar. Förslaget röstades ner utan 
diskussion. 
   - Jag kan inte tolka det på annat sätt än 
att de upplever att det finns luft i sys-
temet, att det kort sagt går att göra nya 

   - Väsby växer med cirka tusen invånare 
per år och har en snabb inflyttning av 
barn och unga vuxna. Eftersom kommu-
nen betalar ersättning per barn i skolan 
och förskolan ökar den totala andelen 
kronor, men den ökar inte tillräckligt för 
att behålla dagens kvalitet eller förbättra 
den. M-styrets budget leder till färre vux-
na i skolan. Det är naturligtvis en ohåll-
bar utveckling, säger Mathias Bohman. 
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Suzanne Enell tillägger:
   - 189 miljoner gäller för tre år framåt, 
varav 90 miljoner tillförs för 2020. Det 
ska täcka in lön och prisökningar - 27 
miljoner - ökat antal elever - 40 miljo-
ner -  samt övriga ökade kostnader som 
återfinns i årets underskott. Det finns 
inga pengar kvar för att till exempel öka 
personaltätheten eller satsa ordentligt på 
barn med behov av särskilt stöd. 
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nedskärningar utan att det slår mot kva-
liteten i verksamheten. De är naturligtvis 
nonsens. Det behövs mer resurser för att 
behålla våra fantastiska medarbetare i 
skolan och förskolan och för att fortsätta 
lyftet i skolan, säger Mathias Bohman.
 
M-styret säger att de tillför 189 mil-
joner kronor, medan S menar att det 
inte alls är nog. Hur hänger det ihop?

Under fyra år drev kommunen 
projektet Ett lärande Väsby över 
blockgränsen. Men nu går S, V 
och MP i opposition i skolpoliti-
ken. 
  - Samarbete bygger på tillit och 
en vilja att komma överens. Mo-
deraterna väljer sänkt skatt före 
tillräckliga resurser till skolan, 
säger Mathias Bohman, opposi-
tionsråd (S)

Upplands Väsbys skolor har på några 
år gått från att placera sig bland de 
100 sämsta skolorna i landet till att nu 
höra till de 100 bästa. Många tackar det 
blocköverskridande projektet Ett lärande 
Väsby för det. Meritvärdena förbättra-

”Väsbyalliansen bryter 
samförstånd kring skolan”

des markant och lärarlönerna ökade till 
acceptabla nivåer. Skolorna och försko-
lorna fick ett betydande resurstillskott. 
Ett lärande Väsby präglades av gott 
arbetsklimat, samarbete och samordning 
mellan skolorna och tydligare styrning. 
Nu konstaterar S, V och MP att utveck-
lingen återigen går åt fel håll. 
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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.

- För Socialdemokraterna är det viktigt att alla barn och unga ges förutsättningar för att nå sin högsta nivå i skolan. Därför ser vi, 
tillsammans med V och MP, ett behov av ett stort tillskott till skolan, säger Mathias Bohman och Suzanne Enell. 

– De har minskat dialogen om ut-
vecklingen på skolområdet och kör över 
oppositionen i flera viktiga frågor. Det 
är inte okej att M-styret pressar igenom 
nya privata skolor och försenar kom-
munens egna planerade skolor, säger 
Mathias Bohman. 

Suzanne Enell (S) är andre vice ordfö-
rande i utbildningsnämnden:

- Hittills under mandatperioden har 
den styrande minoriteten inte tagit några 
initiativ för samarbete kring skolan. Det 
har även gällt kring viktiga förändring-
ar som till exempel besparingar och 
nedskärningar. 

Suzanne Enell påpekar också att 
Socialdemokraterna inte fått gehör för 
några av sina alternativa yrkanden i 
utbildningsnämnden.

- Vi har heller inte kunnat vara med 
och påverka beslut i tidiga skeden. Mot 
bakgrund av det anser vi att det inte 
längre finns ett samarbete. Väsbyallian-
sen har helt enkelt valt att gå en annan 
väg än att samarbeta över blockgränsen. 
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40
MILJONER  till upprustning av 
skolans och förskolans lokaler fick 
Socialdemokraterna och Vänsterpar-
tiet igenom i en kompromiss med 
det M-ledda styret om lokalförsörj-
ningsplanen. 

Samarbetet kring skolan ekar tomt. 

S, V, MP:



Och det är här de 60 miljoner kronorna 
kommer in. Genom att återgå till 2018 
års skattenivå, genom att kommunen får 
större skatteintäkter och mer pengar från 
staten än väntat och genom att minska 
kommunens överskottsmål har S, V och 
MP vaskat fram hela 60 miljoner utöver 
M-styrets budgetram för 2020.
   - För Socialdemokraterna är det viktigt 
att alla barn och unga ges förutsättningar 
för att nå sin högsta nivå i skolan. De 
som jobbar i skolan och förskolan gör 
ett fantastiskt jobb. Samtidigt ser vi att 
så mycket som en av fem elever i grund-
skolan inte har rätt att gå på gymnasiet 
efter sista terminen. Det såg ännu värre 
ut tidigare, då saknade hela 30 procent 
behörighet efter grundskolan. Vi har fått 
till en förflyttning, men inte en tillräck-
ligt stor sådan. Vi måste utveckla skolan 
och stödet till elever som behöver extra 
stöd så att alla elever blir behöriga till 
gymnasiet efter grundskolans slut, säger 
Mathias Bohman.
    - Utslagning av elever redan i skolan 
riskerar leda till livslångt utanförskap. 
Förutom det individuella lidandet inne-
bär det ökade samhällskostnader, tilläg-
ger Suzanne Enell.  
   
Nedskärningarna inom utbildnings-
nämnden stannar inte vid akuta bespa-
ringsåtgärder. M-styrets budgetramar 
medför krav på framtida besparings-
förslag som kan komma att beröra det 
kompensatoriska uppdraget, påpekar 
Suzanne Enell.
   - Det är inte rätt väg för framtiden. Vi 
i S vill i stället investera mer i skolan. 
Genom att tillföra mer resurser kan vi 
förbättra förutsättningarna för skolorna 
att anställa mer personal och verkligen 
satsa på tydliga åtgärdsplaner för att 
stödja alla de elever som idag inte klarar 
kunskapsmålen. Många av dessa elever 
har någon form av NPF-utmaning och 
få idag inte rätt stöd. Andra elever klarar 
inte målen på grund av socioekonomis-
ka faktorer. 
   - Vi måste fokusera mer på dessa 
elever framåt, samtidigt som alla elever 
måste utmanas att nå sin faktiska poten-
tial inklusive de elever som har extra lätt 
för sig i skolan. 
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Vilka är dagens skolas största 
utmaningar?

- Den bristande jämlikheten och 
lärarbristen. En mer jämlik skola och 
fler behöriga lärare krävs för att kun-
skapsresultaten ska fortsätta uppåt 
och för att alla elever lära sig mer.

Vad fungerar bra  i dagens skola?
- Svensk skola är bättre än sitt 

rykte. Vi har sett ökade kunskaps-
resultat de senaste åren och svenska 
elever utmärker sig bland annat i sina 
kunskaper i engelska och samhälls-
kunskap. Men jag är inte nöjd. Sve-
rige har haft ett av de mest högpres-
terande och jämlika skolsystemen i 
världen. Dit ska vi igen.

 

På S i Väsbys medlemsmöte i 
oktober pratade du om en jämlik 
kunskapsskola. Vad betyder det?

- Det betyder att oavsett var du bor, 
vilka föräldrar du råkar ha eller vil-
ken skola du har valt, ska du veta att 
”om jag bara anstränger mig i skolan 
har jag alla möjligheter att lära mig 
det jag behöver”. Det är inte bara 
rättvist, utan också effektivt. Hela 
Sverige blir rikare om alla barn, oav-
sett bakgrund, får odla sin nyfikenhet, 
talang och skaparlust i skolan.

Hur ska kommuner jobba för att 
göra skolan jämlik i ett landskap 
av friskolor och kösystem? 

- Som socialdemokrat ser jag att 
kommunerna behöver ges bättre 
verktyg för att öka jämlikheten och 
bryta skolsegregationen. Därför job-

bar vi stenhårt för att få fram bättre 
regler genom riksdagen. Men till vi 
lyckats få igenom ett bättre regelverk 
kan kommunerna göra mycket själva. 
Exempelvis kring hur man bygger nya 
skolor, arbetar med upptagningsom-
råden och aktivt arbetar med att rikta 
resurser till där de gör mest nytta. 

 
För S i Väsby är behörighet till 
gymnasiet en av de viktigaste frå-
gorna. Vilka tips kan du ge?

- Se till att fokus i kommunens alla 
skolor är på kunskap och bildning. 
Lägg inte på skolan uppdrag som inte 
syftar till att elever lär sig mer. Sko-
lan behöver prioritera kunskapsupp-
drag och ges rätt förutsättningar från 
huvudmannen för att alla elever ska 
lära sig mer. Det handlar om resurser, 
styrning och höga förväntningar på 
alla elever och all skolpersonal. 

 

Inte så sällan säger borgerliga 
politiker, att pengar inte är allt 
när till exempel S vill höja skatten 
och tillföra mer pengar till skolan? 
Hur stor betydelse har pengar?

- Resurser är viktiga för skolan. De 
avgör i stor utsträckning hur många 
lärare, speciallärare, elevassistenter 
och annan skolpersonal som kan an-
ställas. Satsningar behövs för att öka 
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  Hallå där! 
Anna Ekström,
utbildningsminister (S)

November 2019

”
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 Vinstjak
ten i 
skolan 
skapar 
helt fel 
incita
ment för 
att driva 
skola. 

kvaliteten i undervisningen och för 
att elever i behov av särskilt stöd ska 
få det. Därför har den socialdemo-
kratiskt ledda regeringen miljardsats-
at på skolan. I dag arbetar 31 000 fler 
i skolan jämfört med 2014. Självklart 
spelar det roll för elevernas möjlighet 
att lära sig.

 
S är emot vinster i välfärden men 
har i Januari-avtalet med C och L 
kommit överens om att bordlägga 
frågan. Kan du ändå förklara pro-
blemen med vinster i välfärden?

- För det första innebär vinstjakten 
i skolan att miljontals kronor av våra 
gemensamma skattepengar går till 
privata vinster i stället för till lärare 
och elever. De resurserna hade be-
hövts för att förbättra skolan i stället 
för att berika aktieägare.

- För det andra skapar vinstjakten 
helt fel incitament för att driva skola. 
Sättet vi styr skolan på i Sverige, med 
hög grad av marknadsstyrning, leder 
bort från kunskap och bildning, till 
ineffektivt resursutnyttjande och att 
elever allt mer ses som kunder på en 
marknad. Därför är det inte konstigt 
att inget annat land i världen valt att 
följa efter Sverige i synen på skolan 
som en tjänst på en marknad.
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Ekobrottsling nära 
driva skola i Väsby
Under våren ansökte en skolchef 
för en nystartad skola hos Skolin-
spektionen om att få etablera sig i 
Upplands Väsby. Det M-ledda styret 
i utbildningsnämnden släppte igenom 
förvaltningens yttrande som godkän-
de etablering. Socialdemokraterna 
tillsammas med V och MP motsatte 
sig yttrandet med hänvisning till skol-
bolagets undermåliga ansökningsun-
derlag. I juni gick Skolinspektionen 
på oppositionens linje och beviljade 
inte etablering. 
   Det visar sig nu, enligt Dagens Ny-
heters granskning, att skolchefen som 
tidigare drivit en annan skola i många 
år blivit fälld för skattebrott, blivit 
anmäld flera gånger till Skolinspek-
tionen samt kan inte uppvisa goda 
betygsresultat. 2018 gick skolan i 
konkurs på grund av att den stod utan 
lokaler. Under våren 2019, samti-
digt som chefen för den konkursade 
skolan alltså ansökte om etablering 
av ny skola i Upplands Väsby, gjorde 
konkursförvaltaren en anmälan till 
ekobrottsmyndigheten.
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S VILL TRYGGA TUNNLAR

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

TRYGGARE GÅNG- OCH 
CYKELTUNNLAR
Interpellationen påmin-
ner om det uppdrag kon-
toret för samhällsbyggnad 
fått av kommunstyrelsen: 
att utreda utsmyckning 
av gång- och cykeltunnlar 
samt förstärka belysning-
en i tunnlarna för att öka 
tryggheten. 

PERSONALTÄTHET
”Alla barn i förskolan ska 
bli sedda och uppmärksam-
made. 
”…Varje barn är unikt men 
alla ska ges samma chanser 
att växa. Barn med behov 

av särskilt 
stöd ska 
uppmärk-
sammas och 
ges det stöd 
de behöver”. 
Så låter det 
när Alliansen 
och Väs-
bys Bästa 
uttrycker 
sin ambition 
på skol- och 
förskole-
området. 
Interpellatio-
nen tar upp 
frågor om 
hur styret ska säkerställa 
sina ambitioner och om de 
hellre sänker ambitionerna 
än höjer skatten.

FLEXGRUPPER
S vill införa så kallade 
flexgrupper i Väsbys skolor. 

Grupper som är till för barn 
med koncentrationssvå-
righeter och med NPF-di-
agnoser. Grupperna syftar 
till att dessa barn, utöver 
ordinarie undervisning, ska 
få det stöd de behöver för 
att nå kunskapsmålen och 
behörighet till gymnasiet. 

För mig är det 
upp och nervända 
världen när man 
känner till ett un
derskott och ändå 
väljer att sänka 
skatten. 

Oppositionsrådet Mathias Boh-
man i en interpellationsdebatt 

om utbildningsnämndens 
underskott med adress det 

M-ledda styret.

SNYGGT OCH TRYGGT? Hur går det med belys-
ning och utsmyckning här då?

”Den S-ledda regeringen har
miljardsatsat på skolan”
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”Nu stärker 
vi barnens 
rättigheter”
Barnkonventionen tillkom 1989. 
Första januari 2020 blir den svensk 
lag. Socialdemokraterna och Unga 
Örnar är två aktörer som drivit på.
   – Framför allt kommer det bidra 
till att stärka barns rätt till kunskap 
och information om sina rättighe-
ter, säger Anders Österberg, riks-
dagsledamot för Socialdemokrater-
na och aktiv inom Unga Örnar. 

Barnkonventionen klubbades av FN 
och innehåller bestämmelser om barns 
mänskliga rättigheter. I dag har flera 
länder gjort den till lag. Norge var bland 
de första. Nu står Sverige på tur. 
 - Det var smått unikt när konventionen 
antogs, säger Anders Österberg. Man 
konstaterar att barnen har en särställ-
ning. De är så viktiga att de förtjänar att 
ha en egen konvention.

Vad innebär det praktiskt för besluts-
fattare att konventionen blir lag?    
   – Lagstiftning är inget trolleritrick 
som kommer lösa alla problem som barn 
står inför. Det kommer fortfarande fin-
nas utmaningar och riksdag och regering 
kommer att behöva lägga ytterligare 

förslag för att den här lagen ska få av-
sedd effekt. Till exempel tror jag att det 
kommer handla om massiva kunskapsin-
satser för myndigheter, kommuner och 
landsting, säger Anders Österberg.

Vissa delar i konventionen är vaga och 
oprecisa. Det är inget unikt för konven-
tioner, men när barnkonventionen blivit 
lag kommer domstolar utforma rättsprax-
is som stöd för hur lagen ska tolkas. Just 
tillämpningen har varit en av stötestenar-
na i diskussionerna om barnkonventionen 
ska bli lag. Erfarenheten från Norge visar 
dock att det gått relativt problemfritt.
   – Vi är bundna redan nu av barnkon-
ventionen och har tidigare valt att an-
passa vissa lagar efter den. Men kritiken 
har handlat om att det arbetet gått för 
långsamt. En lag ger en starkare signal 
om att vi ser till barns rättigheter. Det 
viktiga är att det blir en reell skillnad för 
barn och att de blir självständiga rättig-
hetsbärare, säger Anders Österberg.
  
Utbildningsnämnden i Upplands Väsby 
går med ett kraftigt underskott. S kritise-
rar det M-ledda styret för att inte tillföra 
tillräckligt med resurser till skolan. Skul-
le barnkonventionen om den vore lag nu 
få någon effekt på en sådan process? 
   – I den direkta processen har nog inte 
barnkonventionen någon betydelse, dä-
remot har den stark betydelse för vilka 
uppväxtvillkor vi ger våra barn. Genom 
att vi gör barnkonventionen till lag sig-
nalerar vi att barn är rättighetsbärare, att 
varenda unge är unik och att vi ska göra 
allt vi kan för dem. Att det sedan finns 
vissa partier som hellre sänker skatten 
än satsar på barn är en annan diskussion     
   – Däremot kan man ju säga att det inte 
är bra för barn att göra så. Det drar isär 
samhället och ett ojämlikt samhälle är 
inte ett bra samhälle. 

I vilka sammanhang kommer lagen 
ha betydelse?
   – Det handlar framför allt om rättspro-
cesser, till exempel när socialtjänsten är 
inblandad. Barn ska ha rätt till kunskap 
och information om sina rättigheter. Det 
innebär också att andra lagar påverkas 
av att barn får en mer framskjuten po-
sition i processerna. Barns rättigheter 
stärks helt enkelt.                

Att barnkonventionen blir lag är 
som sagt inte en självklarhet. Sverige 
har diskuterat frågan i många år. Unga 

”Lagstift
ning är 
inget 
trolleri
trick.
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Det här händer 
hos S i Upplands Väsby
December
TORGMÖTE - Lördag 7/12 planerar Soci-
aldemokraterna att bjuda på fika i Väsby 
centrum. Välkomna att ställa frågor, diskute-
ra eller bara umgås. Tid: 11.00 - 13.00 vid 
rulltrapporna. 

MEDLEMSMÖTE –  Torsdag 12/12. Chris-
tina Tallberg, ordförande för pensionärernas 
riksorganisation (PRO) gästar mötet. Fokus 
ligger på äldrepolitik, en fråga som behöver 
komma högre upp på den politiska agendan. 
Mötet är öppet för alla. Klockan 19.00, Dra-
gonvägen 31. Välkomna. 

KOMMUNALA GRUPPEN: Torsdag 12/12 
klockan 18.00 till 19.00.

Örnar och Socialdemokraterna är två 
drivande aktörer. Men det finns många 
andra exempel. 
   – Det har funnits kritik mot att genom-
föra det. Vissa delar av rättsväsendet har 
varit skeptiska i sina remissvar. Men vi 
har argumenterat för att det är samma 
sak som med lagen mot barnaga eller 
sexköpslagen. Lagstiftning fungerar ju 
också normerande. Vi vet att det här blir 
bra på sikt. Men det är inte ett trolleri-
trick det här med lagar. 
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- En lag ger en starkare signal om att vi ser till barns rättigheter, säger Anders Österberg. 

BARN-
KONVENTIONEN
Antogs av FN: 1989 
De svenska partier som rös-
tade för en lag 2017: S, V, MP, 
L och KD. Övriga röstade nej. 
Anders Österbergs favorit-
artikel i Barnkonventionen: 
Artikel 2: Alla barn har samma 
rättigheter och lika värde. 
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