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Socialdemokraterna i Väsby pekar 
med denna budget ut riktningen för 
hur vi vill göra Väsby bättre. 
Vi bygger vidare på vår vision att 
Väsby ska bli Sveriges bästa kommun 
att växa upp i. Dessutom styr vi mot 
att Väsby ska bli Sveriges mest triv-
samma kommun.

Det byggs många nya bostäder i 
Väsby. Det ska vi vara stolta över. 
Det är bra att Väsby är en av många 
kommuner i länet som tar sitt ansvar 
för att bygga bort bristen på bostäder. 
Jag är glad att Socialdemokraterna i 
Väsby har drivit på för en höjd bygg-
takt i Väsby och att vi driver på för en 
bra mix av hyresrätter, bostadsrätter 
och villor i det nya Väsby som växer 
fram.

Bra planering och en hög takt i bo-
stadsbyggandet är viktiga kompo-
nenter när den nya staden växer fram. 
Men det är långtifrån det enda som 

behövs. Minst lika viktigt är att om-
rådet är rent, snyggt och trivsamt, att 
det finns förskolor, skolor och annan 
viktig kommunal service i närområ-
det.

För sju år sedan var Väsby en av 
hundra kommuner i landet med de 
sämsta skolresultaten. Fyra år senare 
hade kommunen, med hjälp av or-
dentligt med resurser och ett tydligt 
fokus på skolutveckling, klättrat till 
listan över landets hundra bästa skol- 
kommuner. Under denna tid ökade 
andelen elever i grundskolan med 
behörighet till gymnasiet från 70 till 
80 procent.

Väsby har visat att det går att lyfta 
resultaten i skolan med fokus och rätt 
resurser. Nu behöver kommunen ta 
nästa steg med målet inställt på att  
alla elever i grundskolan ska gå ut 
med godkända betyg.

En skola som hjälper alla elever att 
lyckas är centralt både för enskil-
da personers självförverkliganden 
och för att förebygga risken för att 
ungdomar senare i livet kan hamna 
i missbruk eller kriminalitet. För att 
undvika att någon ung ska hamna 
mellan stolarna prioriterar vi både 
mer resurser i skolan till elever med 
särskilda behov och mer resurser till 
elevhälsan.

Trygghet och trivsel löper som en röd 
tråd genom budgeten. Du ska vara 
trygg och trivas hemma, du ska känna 
trygghet och utvecklas i skolan och 
du ska vara trygg med att farmor har 
det bra på äldreboendet.

Mathias Bohman 
Oppositionsråd 

SÅ HÄR LÄSER DU BUDGETEN 
 
Vi beskriver i text hur vi vill priori-
tera inom olika områden de 
kommande tre åren. 

På vissa sidor ligger rutor där 
vi redovisar mer specifikt vad 
vi prioriterar i kronor på olika 
områden utöver styrets budget.  

Alla satsningar är i miljoner kronor 
och vi redovisar dem på det år de 
tillförs. Vi noterar  inom parantes 
vilken nämnd som får resurserna. 
Om det bara ligger siffror år 
ett betyder det att det sker en 
uppräkning kommande år. 

Sist i dokumentet hittar ni 
ekonomiska tabeller. Där framgår 

bland annat hur mycket vi tillför 
olika nämnder utöver Alliansen och 
Väsbys Bästa. Här hittar ni resultat- 
och balansräkning. 

Välkommen att ta del av 
Socialdemokraternas budget!

SKOLA, ÄLDREOMSORG 
OCH TRYGGHET.
VÄSBY KAN. BÄTTRE.
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I Upplands Väsby ska alla barn och 
unga få likvärdiga möjligheter att 
nå kunskapsmålen, uppfylla sina 
livsdrömmar och vara rustade för 
framtidens arbetsmarknad. Det är 
en av kommunens viktigaste upp-
gifter och en investering för hela 
samhället. Socialdemokraterna 
satsar 31,6 miljoner utöver Allian-
sen och Väsbys Bästa på ökad lik-
värdighet och trygghet i skolan.  

Hög kvalitet innebär att vi ger rätt 
förutsättningar och resurser för att 
alla elever ska klara kunskapskraven 
och uppnå behörighet till gymnasiet. 
I nuläget går alltför många elever ut 
nian utan behörighet till vidare gym-
nasiestudier och ytterligare ett stort 
antal elever går ut med låga betyg 
som innebär begränsning i valet till 
gymnasiet. Det här vill vi ändra på 
genom flera omfattande och viktiga 
reformer. Vi presenterar våra refor-
mer i faktarutan nedan. 

ALLA BARN OCH UNGA 
SKA KLARA SKOLAN 
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SOCIALDEMOKRATERNAS REFORMERStora satsningar för att öka sko-
lornas bemanning av elevhälsans 
alla funktioner. Det behövs mer 
stödfunktioner ute på skolorna så att 
fler elever klarar målen och för att ge 
lärarna mer tid till själva undervis-
ningen. Det behövs nya satsningar 
på individnivå och skolan behöver 
samverka mer med bland annat so-
cialtjänsten och ungdomsenheter på 
flera nivåer.

Stora och omfattande renoveringar 
och upprustning av byggnader, loka-
ler och utemiljöer för alla skolor med 
eftersatt underhåll i kommunal regi.

Bygga fler nya skolor och förskolor 
för drift i kommunal regi. Det behövs 
en snabbutredning hur nya Smeds-
gärdsskolan kan vara på plats 
tidigare än 2025 för att säkra plats-
tillgång i grundskolan. Vi vill också 
att en permanent lösning för utökad 
platskapacitet i Runbyområdet hög-
prioriteras. 

Satsningar för högre socioekono-
misk kompensation som innebär att 
vi ger fler elever i Upplands Väsby 
mer likvärdiga grundförutsättningar 
att klara kunskapsmålen. Det inklu-
derar betydligt fler timmar för studie-

handledning till dem som har högst 
risk att inte klara kunskapsmålen.   

Vi vill ge kommunen i uppdrag att, 
som ansvarig huvudman, proaktivt 
vidareutveckla alla skolor i kommu-
nal regi till att bli en ledande och 
attraktiv aktör med höga ambitioner, 
garanterad kvalitet och mycket goda 
studieresultat. Valfrihet och konkur-
rens innebär inte att ansvaret för 
skolor i kommunal regi ska tillåtas 
att åsidosättas. Tvärtom, kommunal 
regi ska bidra genom att leda ut-
vecklingen och visa vägen framåt.

SOCIALDEMOKRATERNAS REFORMER
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Ökad likvärdighet
Den övergripande utmaningen är 
att skapa likvärdiga förutsättningar 
för att alla elever i Upplands Väsby 
kommun ska gå ut grundskolan med 
godkända betyg och nå behörighet 
till gymnasiet. Det finns flera för-
klaringar till svårigheter att klara 
kunskapskraven. Främst handlar det 
om elever som av olika anledning-
ar utgör en riskgrupp. Det kan vara 
socioekonomiskt, psykosocialt eller 
neuropsykiatrisk funktionsnedsätt-
ning. Oavsett orsak behöver vi skapa 
bra förutsättningar för dessa elever 
genom insatser som ger möjlighet att 
klara kunskapsmålen och behörighet 
till gymnasiet. En lyckad skolgång 
förebygger framtida utanförskap, kri-
minalitet och missbruk samt medföl-
jande stora samhällskostnader. 
   Vi behöver jobba mer på individnivå 
och skapa bättre förutsättningar där 
alla elever inkluderas. Vi behöver höja 
det socioekonomiska strukturbidraget 
samt investera i och ge mer resurser 
för ökad bemanning inom skolornas 
elevhälsoteam inklusive höjda så 
kallade tilläggsbelopp som går till 
extraordinärt stöd. Vi ska också inves-
tera i omfattande upprustningar av de 
kommunala skolorna. Bra lärmiljöer 
innebär ökad trygghet, studiero och 
trivsel vilket i sin tur bidrar till bättre 
skolresultat. Vi behöver också ge ut-
bildningskontoret i uppdrag att införa 
ett organiserat samverkansteam där 
flera instanser medverkar tvärfunk-
tionellt för elever med problematisk 
skolgång. 

Arbetsmiljö och kompetensför-
sörjning
I dag är det stor konkurrens om de ut-
bildade lärarna. Lärarna ska ha möjlig-
het att fokusera på att vara lärare och 
känna sig uppskattade. En god arbets-
miljö handlar om flera saker: konkur-
renskraftiga löner, ändamålsenliga och 
upprustade skollokaler, ett förstärkt 
elevhälsoteam och fler medarbetare.
   Högre personaltäthet i skolor med 
särskilda utmaningar inklusive en väl 
utbyggd elevhälsa bidrar till att frigöra 
mer tid för lärare att fokusera på sitt 
grunduppdrag. Vi behöver förbättra 
den fysiska arbetsmiljön genom att 
renovera och rusta upp skolor och för-
skolornas lokaler inklusive anpassade 

lärmiljöer för alla elever.  Våra förslag 
kring satsningar på ökad likvärdighet 
i skolan och förskolan innebär stor 
skillnad för all personal genom färre 
stressfaktorer och bättre arbetsmiljö.
 
Bra mat i skolan och förskolan
I nuläget har vi en underkapacitet 

för tillagning och transporter av mat, 
vilket innebär försämrad kvalitet både 
avseende näringsinnehåll, utseende, 
smak och matsvinn. Skollunchen är 
en viktig måltid och utgör en viktig 
del av elevernas totala näringsintag. 
Det är väl känt att bra skolmat bidrar 
till bättre ork och därmed bättre

En av Socialdemokraternas 
viktigaste målsättning  inom 
utbildningsområdet är att 
förstärka och förbättra 
likvärdigheten i skolan. 
Socialdemokraterna föreslår 
följande åtgärder för ökad 
likvärdighet i skolan:  

• Attraktiva skolor behöver snygga 
och renoverade lokaler samt 
stimulerande lärmiljöer anpassade 
för alla elever. Socialdemokraterna 
prioriterar investeringar för att 
upprusta skolorna i kommunal 
regi. Investeringsplanerna 
avser skolbyggnader och 
utomhusmiljöer. Skolor med 
omfattande renoveringsbehov 
är Väsbyskolan, Runbyskolan, 
Breddenskolan och Grimstaskolan.

• Konkreta satsningar som 
innebär att stärka grundskolornas 
elevhälsoteam. Stärkt elev-
hälsa bidrar till ökat stöd i 
undervisningen för både elever 
och lärare. Vi behöver också 
skapa förutsättningar för och ge 
ytterligare resurser till skolorna för 
att de ska kunna organisera för 
särskilda undervisningsgrupper 
för de elever som trots åtgärder 
inom den ordinarie undervisningen 
inte klarar kunskapsmålen i ett 
eller flera ämnen. Genom stärkt 
elevhälsa kan vi också satsa på 
bättre förebyggande psykisk och 
fysisk friskvård i grundskolan.  

• Vi behöver starta en organiserad 
samverkansenhet mellan 
kommunens aktörer och regionen. 
Samverkansenheten ska snabbt 

kunna kopplas in för att hjälpa 
elever som är hemmasittare, 
har hög frånvaro eller andra 
svårigheter där samverkan 
mellan skolan/elevhälsan, 
vårdnadshavare, elev, socialtjänst, 
BUP, skolservicek samt kultur- och 
fritidskontoret behövs för att stöd 
på individnivå.

• Ökat socioekonomiskt stöd 
för att ge alla elever likvärdiga 
grundförutsättningar i skolan. Vi 
vill fördela resurserna till extra 
hög personaltäthet i skolor med 
särskilda utmaningar. Vi vill också 
utreda införande av tvålärarsystem 
i vissa skolor eller klasser 
genom att delar av nuvarande 
utjämningsbidrag öronmärks. De 
individuella insatserna behöver 
förbättras inklusive mer timmar 
för studiehandledning och 
svenskundervisning. 

• Se över möjliga åtgärder som 
innebär förändringar för att minska 
skolsegregation, till exempel 
genom fler nya skolor i kommunal 
regi samt säkerställa hög kvalitet 
i samtliga kommunala skolor. 
En socioekonomisk mix ger 
bättre förutsättningar för ett mer 
sammanhållet samhälle.  

• Vidareutveckla åtgärdsplanerna 
med arbetet för nolltolerans 
mot mobbning och kränkande 
behandling.

• Större fokus på förebyggande 
psykisk och fysisk friskvård.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER FÖR 
ÖKAD LIKVÄRDIGHET
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skolresultat. Socialdemokraterna 
föreslår därför en höjd ambitions-
nivå och att det planeras för tillag- 
ningskök i alla skolor som drivs i 
kommunal regi.

Skolbiblioteken
Skolbiblioteken spelar en viktig roll 
för att uppmuntra barn och ungas 
läsande. Enligt Kungliga bibliotekets 
forskningsavdelning bör Väsby 
ha cirka nio skolbibliotekarier. I 
dagsläget arbetar inte en enda skol-
bibliotekarie i Väsby. Vi behöver 
uppvärdera skolbibliotekariens roll 
och göra klart att de varken kan eller 
ska ersättas med en lärare eller annan 
yrkesperson. 

Digital elevkompetens i grund-
skolan 
I en komplex verklighet med stort 
informationsflöde, ökad digitalisering 
och snabb förändringstakt är det vik-
tigt att lyfta fram det digitala perspek-
tivet i utbildningen. Vi behöver säker-
ställa användning av digitala verktyg 
i undervisningen som kan förbättra 
elevernas förutsättningar för lärande 
samt säkerställa att alla elever får en 
digital kompetens med sig i fortsatta 
studier och arbetsliv. Skolan har här 
ett betydande kompensatoriskt upp-
drag i tillgången till digitala verktyg 
och medier. Kommunen behöver ta 
ordentlig höjd för uppdatering av 
både verktyg och kunskaper för att 
säkerställa aktuell kompetens. 

 Det behövs också en översyn kring 
den digitala likvärdigheten mellan 
skolorna i Upplands Väsby.Vi be-
höver öka användandet av digitala 
verktyg som stöd till elever med be-
hov av särskilt stöd vid till exempel 
provtillfällen.

Ny modell för att bygga skolor
Upplands Väsby kommun växer  
snabbt befolkningsmässigt och  
kommunen behöver bygga flera nya 
skolor de kommande åren. Idag är det 
platsbrist på västra sidan av Väsby och 
det finns risk för framtida platsbrist 
även i andra delar av kommunen med 
nuvarande styrsystem för lokalförsör-
jning. Dagens sätt att arbeta leder 
till stora fördyringar och risker för 
förseningar. Upplands Väsby kom-
mun måste ha bättre framförhållning i 
besluten om när en skola ska stå klar, 
hur mycket den får kosta och vilka 
krav som ska specificeras. Vidare 
behöver samspelet mellan behov och 
utbud av skolplatser utredas. 

Stoppa privatiseringstakten - 
byt hyresmodell
Kommunens hyresmodell för skolor, 
förskolor och andra lokaler behöver 
snabbt ändras. Nuvarande modell 
gör det svårare att bygga skolor eller 
förskolor för drift i kommunal regi då 
det leder till enorma kostnadsök- 
ningar för kommunen. Upplands Väs-
by kommun är redan en av de mest 
privatiserade kommunerna i landet. 
Socialdemokraterna kräver att kom-
munen inför en hyresmodell där kost-
naden inte avgör driftsformen. 

Kunskap och livslångt lärande
Stark vuxenutbildning är alltid vik-

Våra prioriteringar i miljoner kronor  driftbudget (UBN)    2022 2023 2024 
Ökat socioekonomiskt strukturbidrag och ökning av studiehandledning   5,0
Stora satsningar på ökad bemanning elevhälsa och särskilt stöd    8,8
Flytt av budget specialpedagoger/resurs handlingsplan till att förstärka elevhälsan.  
Professionen avgör vilka funktioner som  behöver förstärkas.    2,5
Flytt av budget nedskärning VNG till budget för ökad likvärdighet/elevhälsa  2,5
Fler anställda till förskolan          5,2
Ta bort Väsbyalliansens omfattande effektiviseringskrav    11,3 14,4 15,1
Ej minska antal elever VNG       -2,5
Flytt av budget Väsbyalliansens detaljstyrning funktioner elevhälsan   -2,5
Kostnader relaterade till investeringarna upprustning skollokaler   1,3
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tigt, men nu extra viktigt i spåren av 
pandemin. Vi är inne i en period av 
hög arbetslöshet. Vuxenutbildningen 
är en viktig del av kommunens  
möjligheter att påverka arbetslöshet-
en och samtidigt stärka och rusta för 
framtida kompetensbehov hos arbets-
givare. Socialdemokraterna föreslår 
översyn gällande prognoserna för 
antalet platser som behövs för att 
möta behoven och de ändrade antag-
ningsreglerna. 

Väsby Nya Gymnasium 
- förbättra, inte skära ner
I Upplands Väsby har vi ett stort 
gymnasium i fina lokaler. Vi vill 
ge kommunen ett uppdrag att lösa 
hyreskostnaden för VNG för att ge 
vårt eget gymnasium samma grund-
förutsättningar som de övriga gym-
nasieskolorna i länet. Gymnasiet är 
byggt för eleverna i Väsby och för att 
förverkliga deras drömmar. Inte för 
att isolera och trycka bort elever som 
vill gå på gymnasiet. Moderaterna 
vill lägga sju miljoner kronor på att 
minska gymnasiet och planerar för 
färre elever. Vi Socialdemokrater vill 
i stället anställa fler lärare och höja 
kvaliteten i utbildningen. Kommunen 
ska ha så bra skolor att eleverna väljer 
dem. Vi vill förbättra, inte skära ner. 

  

Var femte elev i Väsby stängs ute 
från gymnasiet för att de har för låga 
betyg i nian. Det är där vi behöver 
börja förändra. Vi behöver skapa 
rätt förutsättningar som gör att fler 
går ut nian med godkända betyg och 
behörighet till en bra gymnasieutbild-
ning. Kommunen behöver medverka 
till gymnasieskolans utveckling och 
inriktning för att locka fler studiemo-
tiverade elever och bli ett attraktivt 
gymnasiealternativ. 
    I samma lokaler som VNG inryms 
även den kommunala kulturskolan. 

Den här självklara synergin borde vi 
utnyttja. Det finns en stor efterfrågan 
på gymnasieprogram med estetisk in-
riktning samtidigt som tillgänglighet-
en är begränsad i länet och många 
har svårt att komma in på önskat 
program. 
    I dagsläget vänder sig VNG till 
elever med sport och idrottsintresse, 
men vi tycker att VNG även bör er-
bjuda estetiska program, dels för att 
utnyttja synergin med befintlig kul-
turskola i samma byggnad, dels för 
att få ett bredare elevunderlag. 

Forskning visar att förskolans 
roll för lärandet är viktig. Den 
lägger grunden för skolan och 
har därför ett viktigt pedago-
giskt uppdrag. 

För en framgångsrik förskola behövs 
utbildad personal och en rimlig stor-
lek på barngrupperna i relation till 
barnens ålder och övriga förutsättnin-
gar. Förskolorna i Upplands Väsby 
håller enligt utvärdering god kvalitet, 
men det finns tydliga signaler om att 
barngrupperna är för stora. 
   I Upplands Väsby kommun är 
barngrupperna enligt rapporter bland 
de allra största i hela landet. Vi so-
cialdemokrater vill se en översyn och 
en utredning kring nuläget gällande 

barngruppernas storlek, påverkan på 
barn och personal och vilka åtgärder 
som krävs och vilka resursbehov som 
finns. Idag drivs cirka 67 procent  av 
förskolorna i privat regi och även 
flera nya förskolor planeras för privat 
regi. 
    Valfriheten begränsas när vinst-
drivande koncerner tar stora andelar 
av den totala förskolan i Väsby samti-
digt som det blir allt svårare att plane-
ra för kapaciteten per kommundel. 
   För att skapa en bättre balans och 
öka valfriheten för de vårdnadshavare 
som föredrar en förskola utan vin-
stintressen, så föreslår vi att att nya 
förskolor i framtiden ska planeras för 
drift i kommunal regi. Vårdnads-
havarnas förstahandsval vid val av 

förskola behöver beaktas i högre 
utsträckning för boende i alla kom-
mundelar. Det innebär att kommunen 
behöver planera för fler förskolor där 
kommunen planerar för nya bostäder. 

FRAMTIDENS FÖRSKOLA
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Socialdemokraternas högsta prio-
ritet inom kommunens äldreom-
sorg är hög kvalitet till Väsbybor-
na. Vägen dit går via goda arbets-
villkor, inflytande, utvecklingsmö-
jligheter och en god arbetsmiljö. 
För att erbjuda en välfärd på hög 
nivå krävs en verklig insikt om be-
hoven. Kvalitet mäts i mötet mel-
lan personal och brukare. Därför 
är kommunens personalpolitik 
avgörande för de utmaningar som 
finns idag. 

Den senaste året har svensk äldreom-
sorg hanterat exceptionella utmanin-
gar. Corona-pandemin har satt äldre-
omsorgens behov i blixtbelysning. 
Corona-kommissionens rapport slår 
fast att arbetsgivarna måste öka an-
ställningstryggheten och personal- 
kontinuiteten, minska antalet timan-
ställda och förbättra förutsättningarna 
för ledarskap inom äldreomsorgen. 
Kort sagt: Vi behöver fler heltidsan-
ställda med tillsvidaretjänster och 
bättre arbetsvillkor inom äldre- 
omsorgen. I det läget presenterar 
M-styret en budget med effektivi- 
seringskrav motsvarande 13 med- 
arbetare inom äldreomsorgen. So-
cialdemokraterna lägger en budget 
som möjliggör ökad kvalitet och ökad 
kontinuitet. 

Heltidsresan
De fackliga organisationerna och 
arbetsgivarparten har enats om rätten 
till heltid inom äldreomsorgen. Den 
pågående Coronapandemin minskar 
inte angelägenheten i det uppdraget. 
Drygt 68 procent av de månads- 
anställda inom Väsbys kommunala 
äldreomsorg arbetar deltid. Det är en 

förbättring från förra året men fort-
farande en betydligt större andel än 
inom kommunen som helhet. Snitt-
arbetstiden inom Väsbys kommunala 
äldreomsorg ligger på 85 procent av 
en heltid. Bara 27 procent av kvinnor-
na jobbar heltid. 
   Större andel heltidsanställda leder 
till ökad kontinuitet och ökad kvalitet 
i äldreomsorgen. De äldre möter färre 
personer och medarbetarna lär känna 
de äldre på ett bättre sätt. Det minskar 
stressen och oron för att saker hamnar 
mellan stolarna och det ökar trygg-
heten för de äldre. Men rätt till heltid 
är också en viktig jämställdhetsfråga. 
Det är kvinnorna som i störst ut-

sträckning jobbar deltid. Heltidsar-
bete innebär mer pengar i plånboken. 
Både här och nu och senare i livet.    
   Men heltid kräver också en god 
arbetsmiljö för att personalen ska or-
ka. Arbetet med rätt till heltid måste 
därför ske parallellt med ett systema-
tiskt arbetsmiljöarbete. 
   Styret presenterar i sin budget ett 
projekt för ökad sysselsättningsgrad. 
Vi välkomnar det. Större andel hel- 
tidsarbete kräver dock fler anställda. 
Därför tar vi bort effektiviserings-
kravet på omsorgsnämnden. Heltid 
och tillsvidaretjänster ska vara led- 
stjärnan när kommunen anställer eller 
vid upphandlingar av privata utförare. 
Den som vill arbeta heltid ska få möj-
lighet till det. 

Inför kommunal hemtjänst 
Väsby saknar idag kommunal hem-
tjänst. Det innebär en begränsning i 
Väsbybornas valfrihet. Riktig valfri-
het innebär att kunna välja mellan 
kommunal och privat utförare. De 
senaste åren har några av de privata 

Våra prioriteringar i miljoner kronor driftsbudget    2022     2023             2024 
•  Fler heltidsanställda - ökad kvalitet              6,2 7,8     8,1
•  Hemtjänst i kommunal regi - uppstartskostnad                    1,2 1,2     1,2
•  Unga i äldreomsorgen         0,7
•  Öronmärkt statsbidrag - öka kvaliteten      15

68
PROCENT av de månadsanställda inom 
kommunens äldreomsorg arbetar 
deltid.
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utförarna gått i konkurs eller på grund 
av tveksamt agerande varit tvungna 
att avsluta verksamheten. Det är inte 
rimligt att de äldre inte kan känna sig 
säkra på om deras hemtjänstutförare 
finns kvar nästa dag eller inte. 
   Social- och omsorgskontoret har 
gjort en utredning som redovisar att 
det skulle bli dubbelt så dyrt att driva 
kommunal hemtjänst som med privata 
utförare. Denna sommar gör kontoret 
en fördjupad granskning utifrån resul-
tatet av utredningen. Samtidigt som 
Socialdemokraterna välkomnar en 
förfinad undersökning beklagar vi att 
den har dragit ut på tiden. Det är hög 
tid att kontoret tar fram förslag för att 
etablera kommunal hemtjänst.

Unga i äldreomsorgen
Vi har ett stort behov av att trygga 
personalförsörjningen inom äldre-
omsorgen och samtidigt arbeta för att 
minska ensamheten bland våra äldre. 
S i Väsby vill uppmuntra gymnasie-
ungdomar att jobba varannan helg på 
våra äldreboenden. Detta för att bryta 
ensamhet bland de äldre och för att 
uppmuntra unga till att jobba inom 
äldreomsorgen. 

Ytterligare investeringar i ökad 
kvalitet
Socialdemokraterna vill investera de 
aviserade extra statsbidragen på 15 
miljoner kronor till äldreomsorgen 
för att öka kvaliteten för Väsbyborna. 
Vi prioriterar särskilt fler anställda 
i äldreomsorgen, fortbildning för 
personalen, att möjliggöra för fler 
medarbetare att jobba heltid samt att 
normen i verksamheten ska vara att 
erbjuda medarbetarna möjlighet till 
tillsvidareanställning. 

Avlösarservice 
Enligt Nationellt kompetenscen-
trum vårdar eller stöder på annat 
sätt var femte vuxen regelbundet en 
närstående som är långvarigt fysiskt 
eller psykiskt sjuk, är äldre eller har en 
funktionsnedsättning. De flesta av des-
sa anhöriga är i arbetsför ålder. Kom-
munen erbjuder olika verksamheter 
för att stötta anhörigvårdare i Väsby. 
Det är viktiga verksamheter som vi vill 
komplettera med gratis avlösarservice. 
Vi föreslår att social- och omsorgskon-
toret utreder behovet av avlösarservice  
hos anhörigvårdare i Väsby. Här kan 
Stockholms kommun stå modell. 

Kommunalt servicehus 
Servicehus är en form av mellan-
boende där du bor i egen lägenhet med 
kök och vardagsrum. Du har tillgång 
till trygghetslarm, viss gemensam 
service och gemensamhetslokaler. 
Vårdpersonal, som sjuksköterska, 
sjukgymnast och arbetsterapeut, finns 
på plats i huset.
   Rätten att flytta till servicehus avgörs 
av en samlad bedömning där ålder, 
omsorgsbehov samt behov av trygghet 
vägs in. Du behöver alltså inte ha ett 
stort omvårdnadsbehov. Samtidigt 
får du vård- och omsorgsboendets 
alla fördelar med personal i huset, 
trygghetslarm, gemensam matsal och 
gemensamhetsutrymmen. Den som 
behöver stöd av hemtjänst ansöker om 
det och får hjälp av servicehusets egen 
personal. Stockholm och Västerås är 
exempel på kommuner som erbjuder 
servicehus. Vi vill uppdra åt förvalt-
ningen att undersöka behovet av ser-
vicehus hos våra seniora Väsbybor.

Gruppbostad i Wijk Oppgård
Socialdemokraterna vill att det plan-
erade gruppboendet för LSS i Wijk 
Oppgård ska drivas i kommunal regi. 

Det är viktigt att vi trivs på 
jobbet. Genom ökat fokus på 
frisknärvaro, personalvårdan-
de insatser och att bli en mer 
attraktiv arbetsplats blir Up-
plands Väsby en roligare kom-
mun att jobba i som allt fler 
medarbetare rekommenderar. 

Upplands Väsby har haft en hög per-
sonalomsättning på nyckelpositioner 
de senaste åren. Hög personalomsät-
tning kan ha flera orsaker men oavsett 
skäl leder det ofta till försenade pro-
jekt, fördyringar och tappad kraft. 
    På senare tid förefaller Upplands 
Väsby ha vänt personalomsättningen 
i positiv riktning. Varje steg som tas 
för harmoni och balans på arbets-
platserna är bra och det är viktigt att 
hålla i det arbetet. Kommunen har 
ett fortsatt viktigt arbete framför sig 
för att stärka kommunens arbetsgiv-

arvarumärke. Vi vill därför förstärka 
HR-området med två tjänster för att 
minska personalomsättningen, öka 
frisknärvaron och få fler medarbe-
tare att rekommendera kommunen 
som arbetsgivare.
   För några år sedan lyftes Upplands 
Väsby fram som en drömarbets-
givare inom offentlig sektor. Det 
finns skäl att studera framgångsfak-
torerna bakom vad som gjorde det 
möjligt. På samma sätt finns det skäl 
att studera vad som gör att kommun-
ens bolag Väsbyhem lyckas så bra 
år efter år i arbetet med att vara en 
attraktiv arbetsgivare. En del i hel-
hetsutmaningen för kommunen är att 
studera och analysera hur vi kan ut-
veckla och förfina det tillitsbaserade 
ledarskapet. 
     Idag går det inte att läsa i stati-
stiken om en medarbetare byter jobb 
från en kommunal skola till en annan 

inom kommunen. Här behöver 
Upplands Väsby kommun bli mer 
transparent. Det är först när vi ser 
vilka utmaningar vi står inför som vi      
kan göra något åt dem.

Skobidrag 
Arbete inom äldreomsorgen och 
förskolan kräver mycket gång - både 
inomhus och utomhus - och mycket 
utomhusaktiviteter. Personalen be-
höver bra, ergonomiska skor för att 
undvika fallolyckor och förslit-
ningsskador. Rätt till arbetsskor 
är både en arbetsmiljöfråga och 
en jämställdhetsfråga. I dag måste 
personalen inom äldreomsorg och 
förskola själv stå för kostnaderna 
för lämpliga skor under arbetstid. 
Socialdemokraterna vill ge omsorgs. 
och utbildningskontoren i uppdrag 
att utreda på vilket sätt kommu-
nen skulle kunna införa skobidrag. 
Utredningen ska inkludera såväl 
kommunens egna verksamheter som 
de privata.  

ATTRAKTIV ARBETSPLATS
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Upplands Väsby ska erbjuda ett 
brett utbud av kultur, konst och frit-
idsaktiviteter till Väsbyborna. Kul-
turen, konsten och fritidsaktiviteter 
som är tillängliga för alla Väsbybor 
är viktigt eftersom det får oss att må 
bra, både psykiskt och fysiskt. De 
senaste åren har Väsbys Bästa och 
Allianspartierna gjort stora ned-
skärningar på kultur- och fritidsom-
rådet. Styret har prioriterat sänkta 
skatter och strama budgetar med 
minskade öppettider på bibliotek, 
fritidsgårdar och fritidsbanken som 
följd. Det är inte okej. 

Fler fritidsgårdar – bättre öppetti-
der 
Vi vill öka utbudet av aktiviteter 
för ungdomar i hela kommunen. Vi 
föreslår ytterligare en fritidsgård. Nu 
i området kring Odenslunda. Inrikt- 
ningen är att fritidsgården ska vara 
på plats för verksamhetsstart hösten 
2025. Vi vill också öka öppettiderna 
på de fritidsgårdar som redan finns. 
I denna budget tillför S i Väsby 
resurser för ökade öppettider och fler 
anställda. 

Väsby friluftsområde 
Antalet besökare och engagerade i 
Väsbys friluftsliv ökar i takt med att 
Väsby får fler invånare. Vi vill ut-
veckla området kring Kairo och Sät-
tra till ett friluftsområde tillgängligt 
för alla. Vi föreslår en investering på 
11 miljoner kronor under planperi-
oden för friluftsområdet.

Gunnes gård 
Varje år besöker turister från många 
olika länder Gunnes gård. Samtidigt 
saknar platsen faciliteter som toalet-
ter eller möjlighet att köpa något att 
äta. Vi vill att kommunen i ett första 
skede ställer upp utomhustoaletter 
och i ett senare skede öppnar en 
cafeteria och ett konferenscenter. Vi 
föreslår investeringar på fyra miljoner 
kronor under planperioden. 

Utveckla kulturskolan  
Vi vill att fler barn och unga ska få 
möjlighet att utveckla sina intressen 
inom sång, dans, teater och musik. 
Kulturskolan ska därför bredda och 
öka sitt utbud och vara tillgänglig 
för alla oavsett föräldrarnas inkomst. 
Väsbys Bästa och Alliansen har skurit 
ner resurserna till kulturskolan under 
åren som gått. För varje anställd i 
kulturskolan som går i pension, utan 
att ersättas, växer kön med 63 barn. 
Vi vill tillföra resurser för att tillsätta 
vakanta tjänster.  
   Vi vill också förbättra samarbetet 
med våra grannkommuner. På så sätt 
kan vi bredda utbudet av aktiviteter.

Bättre öppettider på biblioteket – 
öppet alla dagar 
Förra året beslutade Allianspartierna 
och Väsbys Bästa, med stöd av SD, 
om nedskärningar i miljonklassen i 
budgeten till kommunens enda bibli-
otek. Det skedde med hänvisning till 
att kommunen behöver minska sina 
kostnader. I år har nedskärning- 
arna slagit igenom med följden att 
biblioteket är stängt på söndagar 
och att öppettiderna i övrigt kraftigt 
försämrats. Det innebär att kommunen 
försvårar för Väsbyborna att besöka 
och låna böcker från kommunens enda 
bibliotek. Många Väsbybor kan inte, 
trots pandemin, jobba hemifrån eller 
stanna i kommunen på dagtid. Även 
dessa kommuninvånare måste kunna 

använda vårt enda bibliotek. Alliansen 
och Väsbys Bästa tillför i sin budget 
medel till biblioteken men det är inte 
tillräckligt. Vi tillför ytterligare resurs-
er för att öka öppettiderna på biblio- 
teket och hålla öppet på söndagar.  
    Som en del i kommunens digitaliser-
ingsarbete vill vi också att kommunen 
planerar för att Väsbyborna får möj-
lighet att besöka biblioteket även efter 
kontorstid. Så kallat meröppet.

Bjud in till rörelse och aktivitet  
Väsby  har flera platser med utrymmen 
för spontanidrott. Det är viktigt att des-
sa ytor håller god kvalitet. Kommunen 
ska underhålla spontanytorna och göra 
dem mer inbjudande.  
   I takt med att vi blir fler invånare 
i Upplands Väsby ökar trycket på 
befintliga gårdar och lekparker. Vi 
behöver möta det. Dels genom att 
bygga fler platser för lek och rörelse, 
dels genom att bättre än idag jobba för 
att befintliga anläggningar används så 
mycket som möjligt. 

Boken kommer  
Boken kommer är en service till in-
vånare som på grund av exempelvis 
hög ålder, sjukdom eller funktions- 
nedsättning inte själv kan ta sig till 
biblioteket. Under pandemin har frivil-
ligföreningen Väsbys vänner levererat 
böcker som Väsbybor beställt från bib-
lioteket. Vi vill att kommunen inleder 
ett projekt med Boken kommer. 

ETT RIKARE KULTUR -
OCH FRITIDSLIV I VÄSBY
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Föreningslokaler  
Väsbys föreningar sliter för att er- 
bjuda Väsbyborna ett brett utbud av 
aktiviteter på kultur- och fritidsom-
rådet. Kommunledningens politik 
har lett till höjda taxor för att hyra 
idrottslokaler. Vår bedömning är att 
gränsen är nådd för hur mycket hyr- 
orna kan höjas utan att det går ut över 
barn och unga i Väsby. 

Studieförbunden 
Studieförbunden har en viktig roll i 
den demokratiska folkbildningen och 
utgör en central del av civilsamhället. 
I början av mandatperioden gjorde 
Väsbys Bästa och Allianspartierna 
stora nedskärningar på studieförbun-
den. Vi socialdemokrater står upp för 
fortsatt utveckling, bildning och för 
alla människors rätt att förverkliga 
sina drömmar. Vi föreslår ett ökat 
stöd till studieförbunden i Väsby.

Temalekpark 
Aktivitetsparken och Barnens Wäsby 
Verkstäder är ett populärt utflyktsmål 
i Upplands Väsby. Här möts barn från 
olika håll för att leka och aktivera sig. 
I ett Väsby som växer snabbt behöver 
nästa temalekpark planeras. Vi vill att 
kommunen planerar för en lekpark 
med tema vikingatiden.

Skateboardpark i Väsby 
Kommunen hade gett klartecken för 
bygget av en skateboardpark, lagt 
resurser på att planera och projek-

tera. 2018 tog Väsbys dåvarande 
rödgröna styre spadtag för en skate-
boardpark och 2019 skulle den stå 
klar. Alliansstyret upphävde beslutet. 
Socialdemokraterna står dock fast vid 
löftet att bygga en skateboardpark.

Upprusta idrottshallar  
Väsby bygger bostäder i hög takt och 
vi blir fler invånare. Servicen behöver 
därför utvecklas. Det räcker inte att 
bygga nytt för att möta de ökade 
behoven. Vi behöver också ta hand 
om de lokaler vi har. Vi föreslår att 
kommunen ökar sina investeringar i 
idrottshallar under 2023 och tar ytter-
ligare steg under 2024 och 2025.

Biblioteksfilialer på fritidsgårdarna 
Vi vill öka läsintresset hos våra unga 
Väsbybor och öka möjligheterna att 
låna böcker. Vi föreslår att fritidsgård-
arna fungerar som biblioteksfilialer. 

Sommarkollo  
Upplands Väsby arrangerar sommar-
aktiviteter på hemmaplan. Vi tror att 
barn också behöver se nya platser. Alla 
barn har inte tillgång till ett landställe 
eller råd att resa bort. Socialdemokra-
terna vill att kommunen undersöker 
intresset för sommarkollo bland 
kommunens barn och föräldrar, samt 
undersöker förutsättningarna för att 
erbjuda sommarkollo. 

Prioriteringar i miljoner kronor driftsbudget (KFN)    2022      2023      2024
•  Fler platser på kulturskolan      0,7
•  Ökade öppettider fritidsgårdar     0,7   
•  Ökade öppettider biblioteket     0,7
•  Allmänkultur                       0,5
•  Ökat stöd till studieförbunden     0,4
•  Föreningslokaler inkl ej ökad avgift Vilundahallen   0,8           
•  Spontanidrottsplatser      0,7                 
•  Boken kommer            0,3                                           
•  Upprusta idrottsanläggningar        0,3      0,3
•  Ökade öppettider fritidsbanken     0,7 
•  Friluftsområdet               0,2
 • Skatepark                                0,,5
•  Ishallsentré som          2,0
• Omklädningsrum 11-spelsplan        1,0
• Minskad effektivisering möjliggör fler anställda    0,6  0,8     0,8
Investeringar i miljoner kronor 
• Friluftsområdet          3,0     8,0   
        
• Idrottsanläggningar      5,0  5,0      5,0
• Skatepark         10,0

TEMAPARKEN WÄSBY VERKSTÄDER. Socialdemokraterna vill gärna se 
ytterligare en temapark. 
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Coronapandemin har ändrat 
förutsättningarna på arbets-
marknaden. Både nationellt och 
lokalt. På ett år har långtidsar- 
betslösheten ökat med 553 per-
soner i Upplands Väsby. En ökning 
med 58 procent. Utvecklingen 
ställer stora krav på kommunens 
arbete med att få fler i jobb. Åt-
gärder måste sättas in för att vän-
da den just nu negativa trenden. 

Socialdemokraternas mål är full  
sysselsättning. Socialdemokraterna 
vill, i förhållande till styrets budget-
förslag, öka socialnämndens budget. 
Vi vill också ge socialkontoret i 
uppdrag att inleda ett samarbete med 
arbetsförmedlingen med syftet att hit-
ta de bästa strategierna för dem som 
hamnat i långtidsarbetslöshet. 

Fler ungdomar i sysselsättning
Kommunen har en lagstadgad skyl-
dighet att söka upp ungdomar mellan 
16 och 19 år - som varken jobbar eller 
studerar - för att erbjuda vägar till 
studier, praktik eller arbete. Ung-
domar och familjer med besvärlig 
ekonomi kan uppleva resekostnader 
som ett hinder för att ta exempel-
vis en praktikplats eller arbete. Det 
är inte bra för individen eller för 
samhället och kan medföra ökade 
kostnader på sikt. För att förebygga 
att ungdomar går sysslolösa vill So-
cialdemokraterna att Vägval unga in-
leder ett projekt där ungdomar, inom 
ramen för aktivitetsansvaret, kan 
erbjudas SL-kort/biljett vid behov. 
Projektets effekter ska utvärderas.

Hoppet
Samverkansprojektet Hoppet är en 
mötesplats och startbräda för unga 
som länge varit utan studier och ar-
bete. Målgruppen behöver en person-
alintensiv handläggning och arbetet 
syftar bland annat till att motivera och 
vägleda de unga tillbaka till studier 
och arbete. Nuvarande finansiering 
av Hoppet, i form av ESF-medel, 
sträcker sig fram till maj 2022 med 
möjlighet till förlängning året ut.   
   Kommunen behöver komma fram 
till hur verksamheten ska utformas 
för att bli  en permanent del av kom-
munens arbete med att få människor 
i jobb. Detta arbete behöver snabbas 
på för att inte riskera att unga i behov 
av stöd blir lidande. Till skillnad från 
Alliansen och Väsbys Bästa avsätter 
Socialdemokraterna 0,5 miljoner för 
finansiering av Hoppet under 2022.

Sommarjobb
I förhållande till Alliansen och Väs-
bys Bästa budget utökar vi social-
nämndens kommunersättning med 
en miljon för att ge fler ungdomar 
sommarjobb.

Fler nya svenskar i jobb
Samverkansprojektet Etablerings-
lyftet  riktar sig till nyanlända  med 
syftet att förkorta vägen till arbete 
och egen försörjning. Projektet 
matchar arbetssökande och arbetsgiv-
are med hjälp av coacher, skräddar-
sydd yrkesintroduktion och språkstöd 
där man effektivt och samordnat tar 
tillvara de nyanländas kompetens. Ar-
betet har visat goda resultat.
   Socialdemokraterna vill att Upp-
lands Väsby, i samverkan med övri-
ga parter, inleder processen för att 
bestämma hur Etableringslyftet ska 
utformas och bli en permanent del av 
kommunernas verksamhet. Saknas 
viljan från samverkande parter ska 
Upplands Väsby kommun utreda hur 
verksamheten kan fortgå. Detta ar-
bete behöver inledas snarast. Senast 
i början av 2022. För fortsatt finan-
siering av Etableringslyftet satsar So-
cialdemokraterna fyra miljoner från 
och med 2023.

 

Våra prioriteringar arbetsmarknad i miljoner kronor (SN)   2022  2023 2024 
• Minskad effektivisering möjliggör fler anställda    0,9  1,1 1,1
• Hoppet        0,5  - 0,5
•  Etableringslyftet          4,0
•  Fler ungdomar i sysselsättning, SL-kort    - 0,2  
 •  Fler sommarjobb           1,0 

EN AKTIV ARBETS-
MARKNADSPOLITIK 
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Upplands Väsby har ett unikt läge 
med närhet till Uppsala/Arlanda 
och Stockholm. Vi ska tydligare 
framhäva våra geografiska för-
delar och vår kommun ska vara 
ett självklart val för näringsliv och 
privatpersoner. Det gör bostads-
byggande och stadsutveckling 
till centrala politikområden för 
Socialdemokraterna i Upplands 
Väsby.

Upplands Väsby kommun ska stå 
upp för alla sina olika kvaliteter. När 
kommunen växer är det kopplingarna 
mellan de olika delarna som blir det 
viktiga. Vi vill fortsätta bygga bort 
barriärer och förtäta kommunen.

En bostadskarriär ska vara möjlig
Vi socialdemokrater i Väsby vill se en 
blandning av bostäder i vår kommun. 
Både när det gäller småhus och fler-
familjshus, men också när det gäller 
upplåtelseformer. Vi vill skapa möj-
ligheter för att göra en bostadskarriär i 
Upplands Väsby. Genom att styra 
stadsutvecklingen kan vi planera och 
samordna byggandet med blandade 
bostadsområden och skapa förut- 
sättningar för fler billiga lägenheter. 
I utvecklingen av det nya Upplands 
Väsby kommer alla seriösa aktörer, 
såväl privata som allmännyttan, att 
spela en viktig roll.
    Varje år ska minst 400 bostäder 
påbörjas i Upplands Väsby.
    Tydligare styrning av stadsut-
vecklingen ska göra det möjligt att 
bygga varierat. 

Coronapandemin och bostads-
marknaden 
Coronapandemin har satt fokus på 
vårt sätt att leva. Hur vi använder 
oss av våra hem, vårt förhållande 
till natur och vårt stadsrum. En del 
av förändringarna är positiva medan 
andra riskerar att öka isolering och 
utanförskap. Coronapandemin har 

synliggjort klassklyftor i vårt sam-
hälle som inte minst är direkt kop-
plade till boendeformer och levnads-
förhållanden. Stadsbyggnad och 
framtidens boende är en viktig del av 
lösningarna på dessa utmaningar.
   Människors och arbetsmarknadens 
ändrade beteenden och nya arbets-
former kan få stor betydelse för den 
framtida bostadsmarknaden. Stads- 
byggnad i framtiden måste kunna 
möta de förändringar som blir 
bestående efter pandemin. Det mötet 
måste ha ett hållbart perspektiv.  

Väsbyhem
Vi vill att Väsbyhem fortsatt ska spela 
en aktiv roll genom att bygga nytt, 
renovera och bidra till att utveckla 
kommunen. Det är viktigt att allmän-
nyttan är en aktör i breda delar av 
kommunen. Det behövs bostäder för 
alla åldrar och olika behov. Social- 
demokraterna i Upplands Väsby ver-
kar för att fler hyresrätter med rimliga 
hyror ska byggas, inte minst för att 
unga ska kunna flytta hemifrån.  
    Kostnaderna i nyproduktionen 
måste pressas samtidigt som vi  
bygger allmännyttiga bostäder. Men 
vi ser också behov att fortsätta arbetet 
med att investera i modernisering av 
olika kommundelar. Underhåll och 
renovering av miljonprogrammens 
bostäder kan göra områdets karak-
tär mer attraktiv, samtidigt som vi 

ska sträva efter att nya bostäder ska 
byggas även i eller omkring dessa 
områden.
    Väsbyhem har hanterat Coronapan-
demin med stor framgång. Erfaren-
heterna från och ändrade arbetsrutiner 
under pandemin kan endast bidra 
till att stärka bolaget inför framtida 
kriser. 
     Vi vill att Väsbyhem bygger minst 
150 allmännyttiga hyresrätter per år. 
Hyrorna i nyproduktionen ska hållas 
nere genom god planering och pro-
jektledning.
    Var fjärde ny hyresrätt i Väsby-
hems bestånd ska gå till unga.
    Vi vill att Väsbyhem fortsatt reno-
verar och underhåller sitt bestånd.
    Väsbyhem ska kunna göra kli-
matsäkra satsningar och öka digitali- 
seringen i sitt bestånd.
   Väsbyhems innovationskraft ska 
stärkas. Detta för att nå lösningar för 
att bygga och renovera billigare och 
mer klimatsmart.
   Väsbyhem ska vara en central 
aktör i utvecklingen och trivseln i 
kommunen.
    Väsbyhem ska använda lärdomar-
na från Coronapandemin i sitt fortsat-
ta arbete. Coronapandemins effekter 
 på hyrestagarnas efterfrågan på läg- 
enheter samt tjänster bör ses över. 

   

UPPLANDS VÄSBY - EN KOMMUN 
DÄR ALLA KAN HITTA ETT HEM
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TRIVSAMMA, TRYGGA VÄSBY 
Upplands Väsby växer i snabb 
takt. Varje år ökar befolkningen 
med cirka tusen nya Väsbybor. 
Invånare som förväntar sig en 
vacker, trivsam och trygg kom-
mun med en hög servicenivå.

Idag har Väsby 47 000 invånare. En-
ligt kommunens vision ska vi vara   
63 000 invånare 2040. För att förver-
kliga visionen behöver Upplands 
Väsby fortsätta jobba för att alla 
elever ska lyckas, fortsätta utveckla 
dialogen med Väsbyborna, förbättra 
näringslivsklimatet och fortsätta job-
ba för att Väsby ska vara kul att vistas 
i och en plats du gärna återvänder till. 
   Vi stannar till en stund vid det sist-
nämnda - trivsel. Så här samman- 
fattas trivsel i kommunfullmäktiges 
vision från 2013:
”Väsby ligger rätt. Väsby stad är lätt 
att nå, kul att vistas i och en plats du 
gärna återvänder till”.
   Väsby är en plats i förändring.Väs-
by har redan tagit stora och viktiga 
steg framåt för att utveckla skolan, 
bostadsbyggandet och medborgar-
dialoger genom att studera och inspir-
eras av hur andra jobbar. Nu behöver 

Väsby göra ett liknande arbete för att 
förverkliga målet att Väsby ska vara 
”kul att vistas i och en plats du gärna 
återvänder till”. 
   Länge kunde Väsbyborna ta för 
givet att kommunen prioriterade 
folkhälsa, rörelse, social hållbarhet 
och ett levande kulturliv. Idag vet vi 
att det är dumt att ta det för givet.   
   Väsbys Bästa och Alliansen har 
med stöd av Sverigedemokraterna 
gjort stora nedskärningar på stu-
dieförbunden, biblioteket och fritids-
gårdarna. Istället för att laga potthål 
i gatorna, byta trasiga lampor och 
renovera skolor har Väsbys Bästa och 
Alliansen lagt krutet på sänkta skatter 
och stora överskott för kommunen.

Låt Väsbyborna bestämma
Flera år av nedskärningar framrösta-
de av Väsbys Bästa, Alliansen och 
Sverigedemokraterna har tillsammans 
med pandemin lett till en nedåtgående 
spiral när det gäller medborgardialog 
och medbestämmande för Väsbybor-
na. 
   Ung i Väsby, som tidigare årligen 
samlade 150 elever i Väsbys skolor, 
ställdes in 2020 med hänvisning till 

pandemin. Något digitalt alternativ 
kom inte på fråga.
   För fem år sedan var Väsby ledande 
inom medborgardialog i Sverige. Låt 
oss inte slarva bort den plattform, den 
kunskap och det förtroende vi har 
byggt upp på området. Låt oss hitta 
tillbaka till det vinnande koncept som 
Väsby en gång skapade. Väsbybornas 
egna tankar och förslag behövs i arbe-
tet med att göra Väsby bättre.

Väsbybornas vardagsrum 
Fyrklövern, Eds Allé och Väsby Entré 
är exempel på tre stora områden som 
just nu växer fram i Upplands Väsby. 
Fler och nya bostäder behövs i hela 
Stockholms län och alla kommuner 
i länet har tillsammans ett ansvar att 
bygga bort bostadsbristen. 
   Byggandet av nya bostäder har hög 
prioritet för Socialdemokraterna i 
Väsby. Lika viktigt är det att ta hand 
om de bostäder, skolor, idrottshallar 
och de parker som redan finns. Lek-
parker och bostäder från 50-, 60- och 
70-talet förtjänar och behöver omsorg  
för att hålla hög kvalitet. Genom att 
laga trasiga lampor, hålla efter kons-
tverk, sanera klotter och  investera 
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i parker och lekparker tar vi ansvar 
för vår gemensamma utomhusmiljö; 
Väsbybornas gemensamma vardags-
rum.
    Väsby ska präglas av rent, snyggt, 
tryggt och trivsamt. Helt och rent. Det 
är viktigare än att lägga skattepengar 
på byggande i klassisk stil. Så länge 
kommunen inte förmår att byta trasiga 
lampor, laga potthål och fylla i de vita 
strecken på Väsbys övergångsställen 
ska kommunen inte lägga en krona till 
byggande i klassisk stil. 

Trygghetskommission
Trygghet och säkerhet är och förblir 
en viktig fråga för Väsbyborna. Väs-
by är på rätt väg men mer behöver 
göras. Kommunen behöver bli bättre 
på att samordna sina olika delar i 
trygghetsarbetet. Alla inblandade 
aktörer ska känna ansvar. Alla inblan-
dade aktörer ska också ta sitt ansvar.
   För att nämna några exempel på 
trygghetsfrågor ser det idag ut så 
här: Kommunstyrelsens teknik- och 
fastighetsutskott ansvarar för att laga 
potthål, sanera klotter och att laga 
lampor. Samtidigt ligger fallskador 
för äldre under omsorgsnämnden och 
förebyggande arbete mot brand ligger 
under Brandkåren Attunda. 
    Det är uppenbart att effekten av 
våra samlade insatser skulle bli långt 
mycket bättre än i dag om vi har sy- 
stem och strukturer som hjälper 
varandra att lyckas.
   Haninge kommun har tagit viktiga 
steg i utvecklingen mot en tryggare 
kommun genom ett blocköverskri-
dande samarbete där alla partier har 
deltagit. Framgångsfaktorer har  
identifierats och steg för steg har ar-
betet med trygghet förbättrats. Nu är 
det dags för en liknande kommission i 
Upplands Väsby.
   Först och främst behöver partierna 
ringa in kommunens utmaningar. I 
nästa skede formuleras en åtgärdsplan 
för att öka tryggheten i kommunen. 
Väsby har tagit viktiga steg i rätt 
riktning men vi är långt ifrån klara. 
Väsby kan bättre.

Social översiktsplan
Upplands Väsbys översiktsplan, Väs-
by Stad 2040, ringar in tillgången till 
mötesplatser, parker, grönytor, gång- 
och cykelvägar, hållplatser för kolle-

ktivtrafik, gator, service, människor i 
rörelse och bostadsnära ytor för lek, 
idrott och kultur som viktiga faktorer 
för att öka tryggheten.
   För att vi ska nå hela vägen och 
skapa en trygg och trivsam stad be-
höver ovan nämnda delar bli verk-
lighet. Den sociala delen i plan- 
eringen av kommunen behöver på 
nytt bli en naturlig del i byggandet av 
framtida Väsby. Arbetet med folkhäl-
sa, rekreation och att länka samman 
kommunens olika delar får inte slar-
vas bort.
    Utmaningarna för kommunen finns 
redan formulerade i kommunens 
översiktsplan. Nu är det dags att gå 
från ord till handling och göra verk-
lighet av förslagen. För att göra det 
behöver kommunen anta en hand-
lingsplan för social- och kulturell 
hållbarhet. Som ett led i arbetet med 
denna handlingsplan ska kommunen 
studera hur servicen till Väsbyborna 
fördelar sig idag mellan olika delar av 
kommunen.

Unga för trygghet/Vuxna för trygg-
het
Karlstad kommun jobbar sedan en tid 
framgångsrikt med Unga för trygghet. 
Genom att anställa tio ungdomar som 
regelbundet rör sig i Karlstads skolor 
har kommunen skapat en ny yta för 
kontakt och dialog mellan skolung-
dom och representanter från kommu-
nen. Modellen har gett önskad effekt 
och har minskat inslaget av bus och 
stök i kommunen. Det har fallit så väl 
ut att modellen Vuxna för trygghet nu 
introduceras i kommunen.
   Är detta modeller som kan göra 
Väsby tryggare, säkrare och mer 
trivsamt? För att ta reda på svaret 
vill Socialdemokraterna i Väsby att 
Upplands Väsby kommun ska studera 
framgångsfaktorerna bakom Unga för 
trygghet i Karlstad.

Förebyggande trygghetsarbete
I vår vision om Väsby klarar våra 
barn och unga målen i skolan och de 
har en meningsfull och utvecklande 
fritid. När unga känner att de har en 
hoppfull framtid minskar riskerna 
för att de hamnar i drogmissbruk och 
kriminalitet. Här spelar fältarbetarna 
stor roll. Deras arbete fyller en viktig 
funktion genom att de verkar för att 

tidigt upptäcka och förebygga psyk-
isk ohälsa och destruktivt beteende 
bland ungdomar. 
    I uppdraget ingår bland annat att 
arbeta drog- och brottsförebyggande. 
Fältarbetarna bidrar till ökad trygghet 
och bättre uppväxtvillkor för ung-
domar i Väsby. De samarbetar med 
skola, fritidspersonal, polis, social-
tjänst och andra viktiga aktörer. So-
cialdemokraterna  anser att fältarbe-
tarnas insatser bör utökas och tillför 
därmed resurser för det. 
    Ett nära samarbete med polisen ska 
fortsätta och målet är att polisen på 
nytt ska ha en polisstation i kommu-
nen.

Be Smart
Vi vill komplettera fritidsgårdarnas 
förebyggande arbete med ett utvidgat 
uppdrag. Vi hämtar inspiration från 
Söderhamns kommun. Be Smart är 
ett verktyg för positiv förstärkning 
och skapar en vi-känsla hos barn 
och unga genom att uppmuntra dem 
att göra smarta val och välja bort al-
kohol, droger, mobbning och andra 
destruktiva beteenden. En stor fördel 
med Be Smart är att det bygger på 
ett gemensamt fokus: skola, elever 
och föräldrar. Viktigt är också att det 
kräver vårdnadshavarnas engage-
mang och ansvar. 
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Vi måste ställa om till ett eko-
logiskt hållbart samhälle. Bara då 
kan vi säkra att framtida gene- 
rationer kan leva ett gott liv i Upp-
lands Väsby. Vi jobbar för att  
Upplands Väsbys  påverkan på mil-
jön ska minska kraftigt. Ansvaret 
ligger både på kommunen som ak-
tör och på oss som individer.  

Klimatsmart sopsystem 
Det nuvarande sopsystemet i Upp-
lands Väsby kännetecknas av rege-
lbundna tömningar, en hög andel 
transporter samt höga koldioxidut-
släpp. Med ett modernare sophanter-
ingssystem kan vi minska både miljö- 
och klimatproblemen.
   Vår förebild är Stockholms sopsy-_
stem. Där har tömningar, transporter 
och koldioxid minskat markant. Med 
fristående och uppkopplade avfall- 
och återvinningsstationer får ansvari-
ga meddelanden om när enheterna 
behöver tömmas.
  Sopsystemet är soldrivet och inne-
håller en inbyggd kompaktering 
som gör att de har en betydligt högre 
fyllnadsförmåga än kommunens 
nuvarande. Utöver det har det också 
blivit mindre att städa eftersom skrä-
pet alltid ryms i enheterna. 
    Vi föreslår därför att kommunen 
inleder ett pilotprojekt med det här 
sopsystemet och att det sker i parker, 
på lekplatser och andra platser där 
många människor rör sig.

Tillgänglig återvinning 
Idag ligger Sörabs anläggning cen-
tralt i kommunen och är lättillgänglig 
för Väsbyborna. I huvudsak sker 

transporter till och från Sörab med 
bil men även cyklister och fotgängare 
har möjlighet att lämna avfall på an-
läggningen. 
    Vi vill att de förtroendevalda från 
Upplands Väsby i Sörabs styrelse ska 
jobba för att göra återvinningscen-
tralen ännu bättre. För att förenkla 
lämningen ytterligare vill vi att det 
skapas parkeringsplatser utanför 
återvinningscentralen. På så sätt kan 
man parkera utanför och bära in sitt 
avfall om det är något mindre. 
   Vi vill också bygga en cykelpar- 
kering utanför återvinningscentralen 
för att underlätta för besökare med 
cykel. Sörabs anläggning behöver 
också bli lite säkrare för fotgängare.  
   Vi kommer att verka för att Sörabs 
tak ska förses med solceller. 
    Vi vill i dialog med Sörabs ledning 
sänka kostnaderna för företagare. 

Idag betalar företagare 750 kronor 
för att slänga avfall. Genom att sänka 
kostnaden minskar risken att avfall 
hamnar i våra skogar eller sjöar. Sam-
tidigt stöttar vi och värnar om företa-
gen. 

Det ska vara lätt att källsortera 
Kommunen måste bli mer offensiv 
när det gäller Väsbybornas möjlighet 
att sortera avfall. Vi vill att kommu-
nen, i samband med varje nytt bygg-
projekt, ställer krav på att byggbola-
get planerar för en plats för källsort-
ering dit så väl ung som gammal kan 
ta sig utan problem. Även i närheten  
av offentliga platser, som till exempel 
parker och lekplatser, bör det gå att 
källsortera. Vårt långsiktiga mål är att 
möjliggöra källsortering i alla hushåll 
i Väsby.

Prioriteringar i miljoner kronor i driftsbudget      2022   2023       2024 
•  Klimatsmarta investeringar (TFU)              1,8      1,8
•  Cykelstaden Väsby (TFU)             0,4      0,4                 
•  Stärkt arbete för klimatomställning och        
    miljöledning på kommunledningskontoret  (KS)          0,7                                                
Investeringar
•  Klimatsmarta investeringar (TFU)      50 mkr under planperioden
•  Cykelstaden Väsby (TFU)      20 mkr under planperioden

KLIMATET KAN INTE VÄNTA
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Sammanhållet cykelnät
Vi fortsätter arbetet med att göra det 
enklare för cyklister att ta sig fram i 
Väsby. Cykelnätet ska byggas ut på 
ett sätt som underlättar och stimule-
rar valet av cykel före exempelvis 
bil. Vi vill också ha en tät dialog med 
grannkommunerna. Det är viktigt att 
bygga ett sammanhållet cykelnät som 
knyter samman flera kommuner och 
gör det enkelt och gent att ta sig fram 
på cykel långa sträckor. 

Fossilfri fordonsflotta 
Vi stödjer målet att kommunens 
fordonsflotta ska bli fossilfri senast 
2022. Utsläppen från transporterna 
motsvarar en tredjedel av Sveriges 
totala utsläpp och det är framför allt 
utsläppen från personbilar och tunga 
fordon som dominerar. 

Solceller 
Vi behöver öka användandet av 
förnybara energikällor. Solceller är 
en utsläppsfri och kostnadseffektiv 
energikälla. Kommunen ska därför, 
genom att tillåta bygglovsfria solpa- 
neler, underlätta för de Väsbybor som 
vill installera solceller på taken.

Stödet till våldsutsatta har 
ökat. Det är bra. Men vi 
behöver säkerställa att vi 
har resurser att fortsätta det 
arbetet.  
 
I Socialnämndens Uppföljnings-
rapport på handingsplan om våld 
i nära relationer och heders-
relaterat våld och förtryck har 
relationsvåldsteamet uppgett att 
det finns behov av att erbjuda mer 
praktiskt stöd till våldsutsatta. 
Personer som levt med våldet 
har många gånger berövats sin 
handlingsförmåga och kan ha 
svårt att navigera i följderna av en 
separation. Det är inte ovanligt att 
separationen kantas av rädsla och 
livsavgörande beslut för en själv 
och ens barn. Det kan medföra 
svårigheter i att navigera på egen 
hand.  

 Genom en minskad arbets-
belastning har beroendeenheten 
kunnat erbjuda mer stöd till 
våldsutsatta i linje med uppfölj-
ningsrapporten. Socialdemokraterna 
ser positivt på verksamhetens 
utveckling och att medarbetare 
i dag kan hjälpa till mer med 
praktiska ärenden som att stötta i 
myndighetskontakter, söka eget 
boende, hitta barnomsorg, tolka 
och förstå beslut från myndigheter.          
Det är viktigt att socialnämnden 
säkerställer att stödverksamheten 
fortskrider och utvecklas även om 
behoven ökar. Om verksamheten 
drabbas negativt ska socialnämnden 
meddela kommunstyrelsen.   
    I vår budget tillför vi också 
ytterligare medel utöver Alliansen 
 och Väsbys Bästa till brottsoffer, tjej- 
och kvinnojourer samt till Mivida.

STÖD TILL VÅLDSUTSATTA

ÖPPNA KOMMUNENS LOKALER 
FÖR VÄSBYBORNA
Socialdemokraterna vill få till 
ett mer effektivt användande av 
kommunens lokaler. 

Vår utgångspunkt är att Väsby-
borna som betalar för kommunens 
lokaler som skolor, förskolor och 
mötesplatser via skatten, ska få 
möjlighet att hyra utvalda lokaler 

till ett bra pris. Lokaler är till för att 
användas. Varje lokal som står tom 
och oanvänd på exempelvis kvällar 
eller helger är ett slöseri med Väsby-
bornas pengar. Vi vill uppdra åt kom-
munledningskontoret att inventera 
vilka lokaler vi kan hyra ut. 

 Prioriteringar trygghet/helt och rent miljoner kronor 2022     2023  2024 
  
• Förstärkning brottsoffer, 
kvinno-, tjejjourer samt Mivida(SN)   0,4   
  
•  Be Smart (KFN)      0,3 0,8 
             
•  Fler fältare (SN)    0,7   
                                                   
•  Rusta upp lekparker (TFU)   1,0   
        
•  Förstärkning  offentliga miljöer/utsmyckning 
gemensam miljö (TFU)    1,0  
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Det finns flera områden där våra 
skattemedel bör användas på ett 
smartare sätt. Vi summerar här 
några exempel som illustrerar hur 
politiska beslut kostar skattebeta-
larna miljonbelopp. Genom bättre 
processer vill vi socialdemokrater 
öka  effektiviteten i kommunen,  min-
imera slöseriet med skattekronor 
och öka kvaliteten i välfärden för 
Väsbyborna.

• Färre nedlagda projekt, mindre 
rundgång i kommunens maskineri: 
Exempel på förgävesutredningar 
som kostat kommunen stora belopp 
i onödan är byggprojektet Väsby 
Sjöby, som  Alliansen och Väsbys 
Bästa lanserade kort efter det att 
den utredning som Allianspartierna 
själva beställt, visade att ett projekt 
av denna storlek inte mötta kraven 
på ekonomisk, ekologisk och social 
hållbarhet. När Alliansen och Väsbys 
Bästa, mot kommunstyrelsens major-
itet, stoppade det beslutade bygget av 
skateboardparken i Smedby, offrade 
de samtidigt all den tid och de peng-
ar som lagts ned för att bygga skate-
boardparken. 

• Politisk detaljstyrning av arkitek-
turstil riskerar fördröja och fördyra 
framtida byggprojekt.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• Upplands Väsby har haft en hög 
personalomsättning under mandat-
perioden. Flera tunga chefer och an-
dra nyckelpersoner har lämnat kom-
munen de senaste åren. Kommunen 
behöver fortsätta att förfina och ut-
veckla sitt arbete för att behålla sina 
medarbetare.  Arbetet med att vara en 
attraktiv arbetsgivare behöver stärkas 
och utvecklas.

• Kommunen behöver jobba mer 
med att minska sina kostnader för kon-
sulter. När Corona-pandemin klingat 
av tror vi att det är möjligt att minska  
antalet konsulter och samtidigt se över 
den interna planeringen, kompetensen 
och bemanningen. 

• Högre skattenivå för bättre välfärd:
Det är ohållbart att, som Alliansen och 
Väsbys Bästa, börja mandatperioden 
med att sänka skatten och skära ned i 
skolan samtidigt som många elever i 
Väsby saknar behörighet till gymnasi-
et. Det behövs både ett politiskt fokus 
och tillräckligt med resurser för att 
lyckas. För att stoppa nedskärningar 
i skolan och förhindra personalned-
dragningar i omsorgen föreslår So-
cialdemokraterna en skattenivå som 
är 30 öre högre än den budget som 
Alliansen och Väsbys Bästa föreslår.

Besparingar & effektiviseringar i miljoner kr  2022 2023       2024
•  Särskilda medel  (KS)    - 5 

• Färre utköp (KS)     -2,5
• Ökad frisknärvaro/minskad personalomsätt (KS)      - 1,0 - 1,0 -1,0
• Minska förgävesutredningar(KS)      - 2,0 -1,0 -1,0
• Ej klassisk arkitektur som norm (KS)         -2,0   
• Lägre politikarvoden (KS)                   - 0,6
• Effektivisering samverkan kommuner (KS)            -1,5         -1,5
• Effektivare upphandling  (KS)    - 0,2        
• Avveckla Väsby entrés projekthus (KS)        - 0,5     
• Färre konsultköp efter Corona (KS)    -3,0
• Ej ny hyresmodell utbildningsnämnden (KS)  - 3,4 -1,7
• Samordning Väsby 70 år     -0,5

Prioriteringar i miljoner kronor 
Placerade barns skolgång (SN) 0,7 
Ökat föräldrastöd (SN)  1,4 
Arbetsmarknadsinsatser  2,0 
SFI (UBN)   1,3 
Komvux  (UBN)                       2,3 
Först. koppling mellan  
fsk/skola soc (UBN)                0,7 
Säkra skolplatser (UBN)  7,0 
Central läromedelspott  (UBN) 0,5 
Funktion för socialt 
brottsförebyggande (KS) 0,7 
Utökade planresurser (KS) 1,4 
Trygghetscenter  (KS)              0,65 
Medborgardialoger/
medborgarbudget (KS  1,0 
Ökat antal ordningsvakter/
trygghetsväktare (KS)              1,75 
Seniorernas hus/seniorverksamhet 
(KFN) (KS)   1,3 
OPI (ON)   3,0 
Näringslivsarbete(KS)  3,0 
En tjänst naturskolan (KFN) 0,7 
Kapitaltjänst åsen och mark 
fotbollshall (TFU)  3,3 
Hundrastgård/ hundbad (TFU)     0,4 
Säkra cykelställ (TFU)                       0,5 
Hoppet                   1,0 
Statsbidrag för att stärka omsorgen 
(ON)                                   15,0 
Projekttjänst heltid  
som norm (KS)   1,4 

FINANSIERING FÖR EN GOD 
SERVICE TILL VÄSBYBORNA

FÖRSLAG  
MED SAMSYN
Förslag i minoritetsstyrets 
budget som Socialdemo-
kraterna också prioriterar och 
budgeterar för. 
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Första januari 2020 blev 
barnkonventionen lag i 
Sverige. Det ska tydligt 
prägla hur Upplands 
Väsby kommun jobbar 
med barnrättsfrågor och 
hur kommunen involve-
rar barnen i kommunen i 
beslutsfattandet.

Barnkonventionen klubbades 
av FN. Konventionen innehåller 
bestämmelser om barns mänskliga 
rättigheter. Idag har flera länder 
gjort den till lag. Sverige röstade 
2017 om att göra konventionen till 
lag och första januari 2020 blev det 
verklighet.  
   Sedan förra mandatperioden 
tillämpar Upplands Väsby 
kommun barnchecklistan. Inför 
beslut i nämnder, utskott och 
kommunfullmäktige ställs följande 
frågor i arbetet med att ta fram 
underlag för beslut:

1. Har barn getts möjlighet att 
uttrycka sin åsikt?

2. Har barns åsikter beaktats?

3. Innebär beslutet att barnets bästa 
sätts i främsta rummet?

4. Tillgodoses barnets rätt till 
utveckling genom beslutet?

5. Har det analyserats om några barn 
diskrimineras av beslutet?

Det är bra att barnchecklistan finns 
med i beslutsfattandet men det räcker 
inte. Barn, enligt konventionen 
personer under 18 år, ska involveras 
på riktigt. Kommunledningskontoret 
ska få i uppdrag att ta nästa steg på 
barnrättsområden och säkerställa 
att barn involveras på riktigt i 
beslutsfattandet.

TA TILLVARA BARNENS PERSPEKTIV  
I DE POLITISKA BESLUTEN

”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 självstän-
diga rättighetsbärare. 

Anders Österberg
riksdagsledamot (S)

i Vårt Väsby nr 3 2019
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Budgeten i siffror
Socialdemokraternas förslag till kommunersättningar 2022 -2024  i förhållande till Alliansen och 
Väsbys Bästa.

Kommunersättningar    2022   2023   2024

Kommunstyrelsen
Alliansens och VBs förslag   - 210,0

Lägre buffert           5,0  

Förstärkt upphandling       - 0,4   -0,4 

Förstärkning HR         -0,7   -0,7 

Minskade utköp       2,5 

Färre konsulter efter Corona     3,0  

Ej ny hyresmodell UBN     3,4   1,7 

Ökad frisknärvaro, 

minskad personalomsättning    1,0   1,0   1,0

Färre förgävesutredningar    2,0   1,0   1,0

Ej klassisk arkitektur som norm          2,0  

Avveckla Väsby entré projekthus   0,5  

Lägre politikarvoden     0,6  

Samarbete med andra kommuner   1,5   1,5 

Effektivare upphandling    0,2  

Stärkt arbete för klimatet, jämställdhet,

 folkhälsa, trygghet, integration, 

nationella minoriteter      -1,4  

Samordning Väsby 70 år      0,5 

Socialdemokraternas budget  - 192,8              

 Skillnad Alliansen och VB     17,2 mkr 
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Kommunersättningar       2022   2023  2024

Utbildningsnämnden

Alliansens och VBs förslag    -1314,7

Ökat socioekonomiskt strukturbidrag och 

ökning av studiehandledning             -5,0

Stora satsningar på ökad bemanning 

elevhälsa och särskilt stöd              -8,8

Flytt av budget specialpedagoger/ resurs handlingsplan 

till att förstärka elevhälsan. Professionen avgör 

vilka funktioner som behöver förstärkas.            - 2,5

Flytt av budget nedskärning VNG till 

budget för ökad likvärdighet/elevhälsa         - 2,5

Fler anställda till förskolan              - 5,2

Ta bort Väsbyalliansens omfattande effektiviseringskrav -11,3  - 14,4  - 15,1

Ej minska antal elever VNG               2,5

Flytt av budget Väsbyalliansens detaljstyrning 

funktioner elevhälsan                2,5

Kostnader relaterade till investeringarna 

upprustning skollokaler              - 1,3

Socialdemokraternas budget                 - 1346,3        

Skillnad Alliansen och VB           - 31,6

Omsorgsnämnden

Alliansens och VBs förslag    - 710,0

Ökad kvalitet, fler heltidsanställda       - 6,2   - 7,8   - 8,1

Kommunal hemtjänst uppstartskostnad      - 1,2   -1,2   -1,3

Unga i äldreomsorgen        - 0,7    

Statsbidrag för ökad kvalitet, fortbildning,

fler heltidsanställda, tillsvidaretjänster som norm   - 15,0                                                

Socialdemokraternas budget    - 733,1 

Skillnad Alliansen och VB       - 23,1
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Kommunersättningar    2022   2023   2024

Socialnämnden
Alliansens och VBs förslag   - 194,4

Hoppet       -0,5    0,5 

Etableringslyftet                  - 4,0 

SL-kort, fler unga i sysselsättning  - 0,2  

Fältarbetare     - 0,7  

Minskad effektivisering möjliggör

fler anställda     - 0,9   - 1,1   - 1,1

Förstärkning stöd till tjej-, 

kvinnojourer, brottsoffer, Mivida  - 0,4  

Förstärkning barn och ungdom  - 1,4  

Fler sommarjobb    - 1,0  

Socialdemokraternas budget  - 199,5   

Skillnad Alliansen och VB       - 5,1

TFU - teknik- och fastighetsutskottet

Alliansens och VBs förslag   - 114,2

Minskad effektivisering möjliggör

fler anställda          - 0,5   - 0,6   - 0,6

Klimatsmarta investeringar      - 1,8   - 1,8

Cykelstaden Väsby        - 0,4   - 0,4

Rusta upp lekparker        - 1,0  

Förstärkning offentliga 

miljöer/gata park                   - 1,0 

Socialdemokraternas budget    -116,7   

Skillnad Alliansenoch VB       - 2,5
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Kommunersättningar    2022   2023   2024

Kultur- och fritidsnämnd

Alliansens och VBs förslag   - 144,4   

Minskad effektivisering möjliggör

fler anställda     - 0,60   - 0,8   - 0,8

Förstärkning kulturskolan två tjänster - 1,4  

Ökade öppettider fritidsgårdarna     -  0,7  

Förstärkning biblioteket, ökade öppettider   - 0,7  

Allmänkultur      -   0,5  

Studieförbunden      - 0,4  

Föreningslokaler     -  0,6  

Förstärkning spontanidrottsplatser                - 0,7  

Boken kommer - projekt     -  0,3  

Skateboardpark              - 0,5

 Upprusta idrottsanläggningar       - 0,3   - 0,3

Ishallsentré Vilundaparken        - 2,0 

Omklädningsrum 11-spelsplan       - 1,0 

Fritidsbanken ökade öppettider   - 0,7  

Ej höjd avgift Vilundahallen   - 0,2    

Friluftsområdet          - 0,4

Be smart        - 0,3   - 0,8

Socialdemokraternas budget  - 151,3   

Skillnad Alliansen och VB                   - 6,9
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Kommunersättningar   2022   2023   2024

Bygg- och miljönämnd

Alliansens och VBs förslag  -18,2

Socialdemokraternas budget -18,2

Överförmyndarnämnden 

Alliansens och VBs förslag  -4,46

Socialdemokraternas budget -4,46

Attunda

Alliansens och VBs förslag  -32,1

Socialdemokraternas budget -32,1

Revisionen

Alliansens och VBs förslag  -2,0

Socialdemokraternas budget -2,0

Familjerättsnämnden

Alliansens och VBs förslag  -3,76

Socialdemokraternas budget -3,76
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KOMMUNSERSÄTTNING PER NÄMND 
i FÖRHÅLLANDE TILL DIREKTIVEN
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BALANSRÄKNING

RESULTATRÄKNING
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KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR ATT 

1.  fastställa nämnders/styrelsers/utskotts kommunersättningar 2022 i enlighet med 
Socialdemokraternas förslag,

2. anta Socialdemokraternas förslag till investeringar,

3. att utdebiteringen för år 2022 höjs med 30 öre. Utdebiteringen blir därmed 19,72 kronor per 
skattekrona,

4.  anta Socialdemokraternas förslag till resultatbudget,

5. fastställa kommunstyrelsens lånetak till 900 000 000 kronor år 2022,

6. kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande belopp 
på de lån som förfaller till betalning under år 2022,

7. fastställa kommunkoncernens låneram 2022 till 3 900 000 000 kronor. Låne- och borgensram 
för AB Väsbyhem är 3 000 000 000 kronor, för AB Väsbyhem är 3 000 000 000 kronor,

8. såsom för egen skuld ingå borgen för AB Väsbyhem låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 3 000 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,

9.  fastställa att borgensavgiften 2022 för kommunens helägda bostadsföretag skall vara 0,45 
procent av utnyttjad borgenssumma,

10. i övrigt anta det av Socialdemokraterna upprättade förslaget till flerårsplan med budget för 
år 2024-2024.

11. ge nämnder, styrelser och utskott, inklusive AB Väsbyhem, uppdrag enligt 
Socialdemokraternas förslag,

12. uppdra till styrelser, nämnder och utskott att för 2022 besluta om sina verksamhetsplaner 
med budget senast i december 2021.

13. bemyndiga ekonomidirektören att göra de tekniska justeringar som kan behöva vidtas inom 
flerårsbudgetens ram. 

14.  ge Utbildningsnämnden i uppdrag att proaktivt vidareutveckla alla skolor i kommunal regi till 
att bli ledande och attraktiva aktörer med höga ambitioner, garanterad kvalitet och goda stu-
dieresultat. 

15. ge Utbildningsnämnden i uppdrag att snabbutreda hur nya Smedsgärdsskolan kan vara på 
plats tidigare än 2025, i syfte att säkra platstillgång i grundskolan. 

16. ge Utbildningsnämnden i uppdrag att utreda införande av tvålärarsystem i vissa skolor eller 
klasser genom att delar av nuvarande utjämningsbidrag öronmärks. 

17. ge Utbildningsnämnden i uppdrag att göra en översyn och en utredning kring nuläget gällan-
de barngruppernas storlek, påverkan på barn och personal och vilka åtgärder som krävs och 
vilka resursbehov som finns.  

18. ge Utbildningsnämnden och Socialnämnden i uppdrag att införa ett organiserat samverkans-
team där flera instanser medverkar tvärfunktionellt för elever med problematisk skolgång.  

19. ge Socialnämnden i uppdrag att inleda ett samarbete med Arbetsförmedlingen, med syftet 
att hitta de bästa strategierna för dem som hamnat i långtidsarbetslöshet.  

20.  ge Kommunstyrelsen i uppdrag att studera projektet Unga för trygghet i Karlstad med syftet 
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att identifiera framångsfaktorer och möjligheter att införa konceptet i Upplands Väsby.  

21. ge Kommunstyrelsen i uppdrag att samordna framtagandet av en socioekonomisk analys av 
Upplands Väsby kommun. Analys och förslag på hur skillnaderna mellan olika delar av kom-
munen ska minska ska presenteras för kommunstyrelsen senast. 

22. ge Kommunstyrelsen i uppdrag att starta en blocköverskridande trygghetskommission med 
syftet att ringa in kommunens utmaningar, formulera en åtgärdsplan och underlätta nämnd 
överskridande samverkan på trygghetsområdet.  

23. ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta nästa steg på barnrättsområden och säkerställa att 
barn involveras på riktigt i beslutsfattandet i kommunen. 

24. ge Omsorgsnämnden i uppdrag att påbörja arbetet med att införa hemtjänst i kommunal 
regi.  

25. ge Omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningar för att 
införa bidrag för arbetsskor inom äldreomsorgen och förskola. I uppdraget ingår att studera 
kommuner som Örebro och Haninge som infört, respektive är på väg att införa, skobidrag.  

26.  ge Omsorgsnämnden i uppdrag att undersöka behovet av avlösarservice för anhörigvårdare. 
I uppdraget ingår att studera den modell som Stockholms Stad tillämpar på området. 

27. ge Omsorgsnämnden i uppdrag att hos Väsbys seniora invånare undersöka behovet av bo-
endeformen servicehus. I uppdraget ingår att studera det arbete som Stockholms Stad och 
Västerås bedriver på området. 

28. ge Kommunstyrelsen i uppdrag att skapa en resultatutjämningsreserv, RUR, för beslut senast 
vid kommunfullmäktiges beslut om FÅP för 2023-2025. 

29. ge KSTFU i uppdrag att starta ett pilotprojekt med klimatsmarta soptunnor. 

30. ge Kommunstyrelsen i uppdrag att identifiera vilka av kommunens lokaler som skulle kunna 
gå att hyra ut till Väsbybor, samt upprätta en plan för hur uthyrning snabbt kan komma igång. 


