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Klimat
Vi vill att Väsby ställer om och satsar på
klimatsmarta lösningar som solceller,
trähus, elbilar, cyklar, grön industri,
reparationer och tjänster. Vi vill
vidareutveckla kommunens klimatstrategi
samt arbeta utifrån koldioxidbudget som
omfattar kommunens alla nämnder.
Resurserna för miljöledarskap behöver öka.
Det behöver utredas hur våra bostäder kan
bli mer klimatsmarta och investeringar i
det syftet behöver göras även i kommunens
egna fastigheter.  

 Vår generation ska lösa klimatkrisen.
Framtidens gröna samhälle innebär balans
mellan frihet och solidaritet. Balans mellan
mänsklig aktivitet och långsiktigt
livskraftiga skogar, rena hav och ett
välmående växt- och djurliv. 

Vi lever i en tid av klimatkris och krig i vår
närhet. Det är nu mer än någonsin vi
behöver en politik för långsiktig hållbarhet.
Det här är vårt hoppfulla program för
nutiden och framtiden. Den politik vi vill
genomföra efter valet 2022. 

Världen hettas upp allt snabbare. Med ett hetare klimat kommer torka, översvämningar,
matbrist och extremväder att bli vanligare. Sverige har globalt sett mycket stora
klimatutsläpp per person. I Väsby har vi stora energislukande fastigheter, använder
fossila bränslen och slänger både fullt fungerande saker och stora mängder mat. 
Miljö- och klimatarbetet i Väsby går för långsamt. Ett stabilt klimat är avgörande för alla
på jorden. Väsby behöver i likhet med resten av världen ta större ansvar i arbetet för att
minska påverkan på klimatet. I det arbetet ska all skattefinansierad verksamhet
inkluderas.
Kommunen har misslyckats att genomföra nödvändiga energiåtgärder och har rasat i
Aktuellt hållbarhets miljöranking under perioden. Vi vill ändra på det. 

 

Vi blir fler Väsbybor, trots det kan
energianvändningen inte öka i Väsby. Väsby
ska främja förnybar energiproduktion. Det
finns stora takytor i goda sollägen. På dessa
ska solpaneler sättas upp. Vi ser gärna
samfinansiering där föreningar och
näringsliv kan klimatkompensera genom
investeringar. 



 

Vi vill 
1.Inrätta ett Agenda 2030 råd där SMARTA
strategier, handlingsplaner och
klimatbudget följs upp. 

2. Arbeta utifrån klimatbudgeten med 
tillhörande handlingsplan för 
 genomförande av åtgärder.

3. Energieffektivisera kommunens
fastigheter genom resursförstärkning och
investeringar.

4. Använda fossilfria fordon och
transporter när fordon används på
uppdrag av kommunen.

5. Göra kraftfulla klimatinvesteringar i
solpaneler, hushållsnära källsortering,
laddstolpar och andra strukturer som gör
det möjligt för Väsbybor att agera
klimatsmart.

6. Handla upp strategiskt. Kommunens
upphandling måste stärkas utifrån
sociala, ekonomiska och ekologiska
aspekter. Klimatkrav ska ställas i
samtliga avtal.

7. Följa upp kommunens avtal och se till
att vi får det vi betalar för. 

8. Förankra energi-, klimat- och
mobilitetsstrategin och förbättra energi-
och klimatrådgivningen. Klimatutbilda
alla anställda i kommunen inklusive
lärare genom klimatlyft.

9. Klimatanpassa och arbeta aktivt för att
minska effekter av skyfall och
värmeböljor. 

Vi vill bevara och utveckla Väsbys natur-
och friluftsområden. Återuppta och fullfölj
processen att göra Bergaskogen till ett
naturreservat. Utred optimalt skydd och
god förvaltning av övriga bostadsnära
skogar och värdefulla naturområden.
Ett rikt djur- och växtliv är viktigt för Väsby
och för regionen, men också avgörande för
mänsklighetens överlevnad. Utan
ekosystemtjänster som binas pollinering
och växternas fotosyntes får vi inte ren luft
att andas, rent dricksvatten, frukter i våra
trädgårdar, grödor på våra åkrar eller mat 

på tallriken. Maximera den biologiska
mångfalden och utred åtgärder för stärkta
spridningssamband i staden och över
barriärerna E4an och järnvägen. Förskolors
och skolors gårdar samt stadens parker är
viktiga delar i att stärka grönstrukturen i
Väsby. 
Arbetet för att skydda och stärka Väsbys
natur ska ske strukturerat med tillhörande
handling och uppföljning.

Värdefull natur



Vi vill
10. Skydda Väsbys skogar enligt vår
motion om fler naturreservat i Väsby,
börja med Bergaskogen.

11. Kompensera naturvärden vid
exploatering, tillämpa Översiktsplanen. 

12. Gynna pollinerande insekter och
artrika miljöer genom bl.a. blomstrande
grönytor och smartare skötsel samt öka
arealen av hävdad ängsmark och
naturbetesmark.

13. Skydda Väsbys värdefulla natur. Ge
minst tio procent av kommunens areal
strikt skydd senast 2030. Utöver
områdena som ges strikt skydd ska
ytterligare tjugo procent värdefull natur
skyddas.

14. Alla i Väsby ska minimum se tre träd
från sin bostad, trettio procent
trädkronetäckning och max tre hundra
meter till större grönområde.

15. Kartlägga skogar med höga
naturvärden, ta fram fram en
åtgärdsplan för att stärka den gröna
infrastrukturen och följ upp arbetet med
ekostystemtjänsterna. 

16. Inventera kolsänkor och
växthusgasläckage.

17. Bekämpa invasiva arter.

18. Teckna avtal med markägare för att
stärka och bevara Väsbys vackra natur. 

19. Bevara jordbruksmarken för att säkra
matproduktion.

Sjöar och vattendrag
Väsby behöver säkra miljömålen om levande
sjöar och vattendrag samt grundvatten av
hög kvalitet. Vi värnar strandskyddet som är
avgörande för allemansrätten, skydd av
värdefull natur och motståndskraft mot
klimatförändringar.  Väsbys sjöar är idag
övergödda och växtligheten är stor. Arbetet
för att förbättra vattenkvaliteten behöver
intensifiera och ytterligare åtgärder behöver
föreslås. 
 
Vi vill
20. Genomföra investeringar och följ upp i
vattenvårdsplan för att nå
miljökvalitetsnormer.

21. Anställ en resurs som arbetar med
införandet och förvaltning av vattenfrågor.

22. Återskapa våtmark, lyft fram
dagvattnet och genomför åtgärder som
t.ex att ta bort  vandringshinder.

23. Rena vårt vatten från gifter och
motarbeta övergödning och igenväxning.



Vi vill att maten som kommunen serverar
barn, unga och äldre blir klimatsmart. Det
behövs ambitiösa mål som ger mer
ekologisk, vegetarisk och närproducerad
mat samt mindre matsvinn. För att öka
andelen mat som lagas på plats behöver
vi påskynda arbetet för tillagningskök på
Runbyskolan och Grimstaskolan. Väsbys
mat ska vara klimatsmart med mer
ekologiskt, vegetariskt och närproducerat.
Maten ska även komma från regenerativt
jordbruk samt fairtrade jordbruk i möjlig
omfattning. 
Vi vill
24. Servera god och hållbar mat till
Väsbys barn, unga och äldre. 

25. Öka andelen ekologisk mat till 75
procent 2030.

26. Öka andel svekologisk mat till 60
procent 2030.

27. Bygga kök och anställa kockar för
bästa måltiden.

28. Minska matsvinnet och höja
kvaliteten i köken och på tallrikarna.

29. Återanställa måltidsstrategen.

Vi drabbas alla av de skadliga ämnen som
finns i våra kläder, vår mat och vår miljö.
Barn är särskilt utsatta. Miljöpartiet driver
på för att alla ska få en giftfri vardag.
Farliga ämnen som är svåra att bli av med
finns överallt omkring oss. Till exempel i
kläder, leksaker, hygienprodukter,
elektronik, möbler och byggmaterial. Det
vill vi ändra på, eftersom de bland annat
kan ge allergier, vara hormonstörande och
cancerframkallande. Vårt mål är att alla
farliga kemikalier ska fasas ut och att alla
ska få en giftfri vardag. De farliga ämnena
ska ersättas av bättre alternativ.

Vi vill
30. Intensifiera arbetet med hanteringen
av PCB i Oxundasjön samt annan
förorenad mark i kommunen. Påbörja det
som är möjligt trots pågående
ansvarsutredning.

31. Kemikaliesäkra alla verksamheter och
ställa krav i upphandling samt följa upp
efterlevnad genom uppdaterad
kemikalieplan.

32. Säkra reservvattentäkt från innehåll
av skadliga mängder kemikalier såsom
PFAS.

33. Undvika olämpliga kemikalier vid
nybyggnation. 

34. Förhindra spridningen av
mikroplaster. 

Klimatsmart mat 

Giftfri miljö



I Väsby är det brist på lediga bostäder. Unga har svårt att hitta en bostad till rimlig
kostnad för att kunna flytta hemifrån. Äldre har svårt att hitta en mindre bostad som är vä
anpassad efter deras behov.
Människor uppskattar att ha nära till naturen från sitt hem. När vi blir fler i Väsby blir vi
fler som delar på våra vackra grönområden. Om områdena inte är tillräckligt många och
stora riskerar de att utsättas för högt slitage. Sönderstyckningen av naturområden till
isolerade öar försämrar den biologiska mångfalden. Grönområden nära tågstationen
måste beaktas då de annars riskerar att försvinna och kulturhistoriska värden gå
förlorade i samband med projektet Väsby Entré. 
Förskolor planeras idag utan tillräckligt stora gårdar. Barnen har inte tillräcklig plats för
lek och lärande.
Parkeringsplatser i centrala Väsby används ineffektivt. Miljontals skattekronor har
använts för att bygga parkeringsplatser som står tomma delar av dygnet och kostar
pengar. Väsbys förutsättningar för cyklister är otillräckliga. 
Vi vill ändra på det.

Hållbar stadsplanering och resor 

Bygg ekonomiskt, socialt och ekologiskt
hållbart
Markanvisa så att byggherrar måste
leverera lösningar såsom energieffektiva
trähus med solceller på taken, laddstolpar,
cykellösningar, mobilitetstjänster,
hushållsnära källsortering samt en kvalitet
och utformning av hus och stad som
Väsbybor är nöjda med.
Låt integrations- och mångfaldsperspektiv
genomsyra hela stadsbyggandet t.ex.
genom blandade upplåtelseformer,
blandade upptagningsområden för skolor
utifrån socioekonomisk status och
språkkunskaper. Skapa naturliga
mötesplatser.  
Det finns idag stora planer på att
färdigställa centrala Väsby.
Exploateringsområdena Optimus, Skanska,
Fyrklövern, Väsby entré och Väsby centrum
tillför minst 4 000 nya bostäder. Vi anser att
vi ska fokusera på att bygga färdigt dessa
bostäder.



Vi vill
35. Bygg färdigt centrala Väsby och
bevara den viktiga nära naturen till
Väsbyborna. 

36. Bygga klimatsmarta bostäder i trä. 

37. Skapa olika boendeformer som möter
olika behov. Äldre som så önskar ska
kunna flytta från sin villa till en bostad
som är enklare att sköta. 

38. Låt stationsområdet och Kvarter 5 i
Väsby entré bli en plats för innovation och
service i framkant med skiftande
funktioner under dygnet.

39. Stoppa buller över Väsby och
miljardutbyggnaden av Arlanda. 

40. Förbättra medborgarinflytandet om
utformningen av det framtida Väsby.

Väsby småstad - livskvalitet inom 15 min
Vi vill se Väsby växa till en tät grön småstad.
En stad med lägenheter, affärer i gatuplanet
och parker inpå knuten. Det mesta som
behövs i vardagen ska finnas inom 15
minuter med gång, cykel och kollektivtrafik.
Vi vill skapa förutsättningar för
byggemenskaper, där de som ska bo i huset
själva äger och driver byggprojektet. Staden
ska ge mer plats för uteserveringar, utrymme
för mänskliga möten, odling och annan
service. Miljöpartiet prioriterar barnens plats
i staden. Omsorgen ska finnas nära fysiskt
och digitalt. 

Vi vill
41. Ge plats för koloniträdgårdar,
pedagogiska odlingar och stadsodling.

42. Ge plats för uteserveringar och
mänskliga möten.

43. Bevara och plantera fler träd, stärka
naturen samt ge plats för barnen när
centrala områden byggs.



Vi vill planera Väsby så att det blir lätt att
ha en bilfri vardag. Det ska vara lätt att ta
sig fram till fots och med cykel. Vi vill
bygga fler breda separerade cykelvägar för
säker och bekväm pendling. Cykelvägarna
ska underhållas och skötas så att de
fungerar bra att använda året om. Vårt mål
är ett sammanhängande cykelvägnät,
både lokalt men även regionalt.
 
Vi vill se ett cykelcentrum vid stationen
med skyddad och säker cykelparkering
och plats för cykelservice samt ett utbyggt
system för lånecyklar. 

Alla barn ska tryggt kunna cykla eller gå
till skolan. Säkra cykelvägar till badplatser,
sportanläggningar och andra platser för
fritidsaktiviteter ska vara särskilt
prioriterade. 

Bygg ut och bygg ihop cykelbanorna och
investera i cykelparkering vid målpunkter
såsom skolor, badplatser och stationen
samt en bro över E4 som knyter ihop
Väsby. En framkomlighetsstrategi bör tas
fram för att stödja arbetet.

Samordna effektivt utnyttjande av
parkeringsplatser för boende,
verksamheter, besökare och infart med
smarta IT-system. Revidera policy för
prissättning av p-platser, så att
bilisterbetalar den verkliga kostnaden och
behovet av yta för bilparkering kan hållas
nere. 

Vardagsresor och parkering
Vi vill
44. Investera för säkrare gång och cykel i
Väsby, både vägar och cykelparkering vid
alla målpunkter.

45. Samordna och styra bilparkering samt
sluta subventionera bilparkering.

46. Bygga gång-, cykel- och bussbron över
E4 för snabbare och säkrare resor.

47. Erbjuda mobilitetstjänster som
underlättar smarta vardagsresor. 

48. Ta fram nödvändiga planer och
strategier för effektiv trafikhantering och
systematiskt arbete.
 



Näringsliv och jobb
Det pågår en omställning av ekonomin som ger stort utrymme för nytänkande och innovation. Trots
det lyfts i Väsby behovet att stärka och skapa bättre förutsättningar för handel med motorfordon
som lokal nyckelbransch. Vilka är nyckelbranscherna i omställningen till det hållbara Väsby?
Kommunen behöver tillsammans med näringslivet satsa på den hållbara utvecklingen och
energilösningar som är avgörande för företagens möjlighet till utveckling. 

Det görs inte tillräckligt för att underlätta för Väsbybor att leva hållbart. Ansvar som borde ligga på
systemet läggs på individen. Ett tydligt exempel är att för mycket av vår mat produceras långt bort.

Vi har människor i Väsby som står långt ifrån arbetsmarknaden. De får inte de ekonomiska
möjligheter och de sociala fördelar ett jobb kan ge.

Väsby kommun har problem med sin attraktivitet som arbetsgivare. Personalomsättningen är hög.

Vi vill ändra på det.

Vi vill att vår konsumtion av allt från bilar
till kläder minskar till nivåer som är
långsiktigt hållbara. Vi ska gå från slit och
släng till att återbruka, laga och återvinna
för att minska resursutnyttjandet. Vi vill
arbeta för lösningar som gör det möjligt att
i större utsträckning dela på bilar, verktyg
och redskap man bara behöver ibland. Vi vill
skapa en återvinningsgalleria där
Väsbyborna kan lämna in saker de inte
längre behöver, så att de kan repareras och
säljas igen. Väsby behöver göra det lättare
för medborgare att sortera sitt avfall och
återbruka i större utsträckning. Genom
samverkan mellan lokala aktörer såsom
Sörab, Väsbyhem, Skopan och
Möbelsnickarskolan (Folkuniversitetet) kan
vi skapa platser som underlättar återbruket.
Kommunen ska stärka återbruket genom
cirkulära upphandlingar. Väsbys näringsliv
har en viktig roll i arbetet när vi återtar
positionen som miljöledande kommun.
Omställningen till det hållbara samhället
behöver ske utifrån ett socialt, ekonomiskt
och ekologiskt perspektiv och genom
nytänkande och innovation.

Vi vill
49. Ge plats för cirkulär ekonomi genom
system av returpunkter, hushållsnära
källsortering, inlämning av miljöfarligt
avfall samt en återvinningsgalleria.

50. Stärk delningsekonomin genom
lånesystem såsom bilpooler, lånecyklar
och verktygspooler för att underlätta
användningen av våra resurser. 

51. Underlätta för Upplands Väsbys företag
att arbeta aktivt i omställningen.
52. Underlätta återbruk genom byteshyllor,
fixotek samt medverkan i smarta kartan.

53. Genomför avfallsplanens föreslagna
åtgärder för att nå uppsatta mål. 

 Vi vill att kommunen stöttar de företag som
behöver hjälp att komma igång med detta
och undanröjer onödiga hinder för de företag
som redan ligger i framkant.

Cirkulär ekonomi



För att nå omställningen av samhället
behöver näringslivet vara en aktiv del.
Omställningen kräver nya tjänster och en
ökad grad av självförsörjning av produkter.
Vi vill se en utveckling av matproduktionen
till en ökad andel som kommer från ett så
kallat regenerativt jordbruk, där marken
bearbetas mindre och bördighet och
kolinlagring ökar. Kommunens stöd till
Väsbys näringsliv ska utformas så att
utveckling sker inom hållbar tillväxt.

Jobb och egenförsörjning är en viktig del i
människors liv. Vi vill samverka med
näringslivet för att ta vara på de
möjligheter som den nya ekonomin skapar
för grupper som idag befinner sig långt
ifrån arbetsmarknaden. Förstärk arbetet för
att stötta de unga som saknar jobb.
Kommunen bör upphandla av
arbetsintegrerande sociala företag, som
erbjuder en väg till arbete för människor
som av olika anledningar har svårt att få
jobb. 

Vi vill
54. Skapa fler jobb inom närodling samt
öka efterfrågan genom upphandlingar
och avtalsuppföljning.

55. Stimulera och stötta lokal hållbar
livsmedelsproduktion.

56. Utveckla klimatsmarta förmånspaket,
inklusive förmånscykel för anställda i
Väsby

Gröna jobb / Hållbar arbetsmarknad

Vår konsumtion lokalt påverkar globalt. Vi
behöver ta ansvar för konsekvenserna av vår
konsumtion även när de finns långt bort.
Klimatomställningen behöver ske rättvist på
en global nivå. Vi behöver vara en del av att ta
ansvar för att klimatförändringarna som sker
och som driver människor på flykt. 

Vi vill
57. Ställa långtgående ekonomiska,
ekologiska och sociala krav vid
upphandlingar.

58. Återinföra arbetet med Fairtrade City.

Globala perspektiv 



Idag har Väsbys skolor olika förutsättningar att klara sitt uppdrag. En stor andel av
eleverna som lämnar nian har inte klarat kunskapskraven i alla ämnen. Det är stor
skillnad mellan pojkar och flickors lärande och resultat. Väsbys skolor har inte tillräckliga
resurser för att fånga upp de elever som har behov av särskilt stöd. Lärarna behöver få
vara lärare och rektorer pedagogiska ledare, inte administratörer.
En del av Väsbys skolor har slitna lokaler. Sedan länge har underhållet eftersatts i skolor
och förskolor, renoveringar har inte genomförts i rätt tid. Barn, elever och lärare får då lätt
intrycket att det sparas in på dem och att deras arbetsmiljö inte betyder något.

Vi vill ändra på det.
 

Bra skola och barnomsorg 

Vi vill att varje barn ska ha en ärlig chans
att klara skolan och nå sina kunskapsmål.
Alla elever måste ges förutsättningar och
tillräckligt stöd för att nå de nationella
kunskapskraven och målen för respektive
utbildning. Vi kan inte acceptera en skola
där elever tillåts halka efter och slås ut. Alla
ska kunna nå sin fulla potential. För att det
ska vara möjligt krävs det fler vuxna i
skolan. Lärare ska vara lärare.

Vi vill
59. Anställa fler förskolepedagoger och
lärare för att fler elever ska få lyckas.

60. Minska barngrupperna i de lägre
åldrarna.

Fler vuxna och färre elever i grupperna 

Vi vill skapa trygga miljöer i förskolan och
skolan. Det är en förutsättning för att barn
och elever ska kunna utvecklas och lära sig.
Alla barn och elever har rätt att vara sig
själva och bli behandlade med respekt. Det
måste råda nolltolerans mot mobbning och
trakasserier. 

Trygg och inspirerande skolmiljö

Barnens rum och lokaler ska vara
inspirerande, aktiverande och väcka
nyfikenhet för nya utmaningar och kunskap
om omvärlden. Skollokalerna ska vara
ändamålsenliga och hållas i gott skick. Utred
och föreslå nya lokaler till Breddenskolan på
en sida av vägen samt bygg en ny skola i
västra Väsby och utveckla Runbyskolan.
Vi vill
61. Arbeta för en inspirerande skolmiljö fri
från mobbning

62. Underhålla skollokaler för att det ska
vara fina och signalera att platsen är
viktig.

63. Säkra skolplatser genom
ombyggnation av Runbyskolan, ny skola
på Skanskatomten och utred en ny
Breddenskola på ena sidan av vägen.



Vi vill att Upplands Väsby ska vara en
attraktiv skolkommun med skickliga lärare
och skolor i framkant. För att nå dit behöver
kommunen och varje huvudman sätta
elevernas lärande i fokus, anpassa
undervisningen och ha höga förväntningar
på elever och verksamheten. Rektorer ska
kunna fokusera på sin nyckelroll som
pedagogisk ledare. Lärarna ska få använda
sin förmåga och kompetens i klassrummen.
Det är viktiga faktorer för att elever ska
lyckas.
Vi vill
64. Utveckla ledarskapet hos rektorer och
lärare.

65. Utveckla pedagogik och situationen i
klassrummet.

66. Utveckla Naturskolan och
Kulturskolan och stärka kopplingen till
skolverksamheten.

67. Återstarta musikklasser i grundskolan
om utredning visar att de är efterfrågade. 

68. Utveckla Väsbys gymnasiums
programutbud med exempelvis estetiska-
och yrkesprogram, möt Väsbyelevernas
behov. Stoppa den dyra och
ogenomtänkta flytten av
introduktionsprogrammet från Väsbys
nya gymnasium! 

69. Stärka integrationen genom att alla
Väsbys skolor deltar i mottagandet av
nyanlända elever. 

70. Ge bättre studiehandledning till
nyanlända som behöver stöd på
modersmålet.

71. Utöka utbildningen och handledningen
av pedagoger i förskolor och skolor om
neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar och
särbegåvning.

En satsning på elevhälsan är positivt för
alla elever, men är särskilt viktigt för elever
med olika svårigheter. Den elev som
behöver det ska kunna få träffa en
skolsköterska, kurator, specialpedagog eller
skolpsykolog. Utökade satsningar på
elevstödjare är positivt för trygghet i skolan.

Vi vill
72. Satsa på utbyggd elevhälsa. 

73. Anställa fler vuxna i skolan.

Stärkt elevstöd och utvecklad elevhälsa

Stärkt ledarskap och skickliga pedagoger



Vi vill att alla ska ha möjlighet att skola om
sig, byta inriktning eller fördjupa sina
kunskaper inom olika områden. Det är
viktigt för både individen och vårt samhälle.
Det är därför viktigt att dörrarna till bildning
och utbildning hålls öppna genom livet. Vi
vill att det ska vara möjligt att läsa in eller
komplettera sin gymnasieutbildning på
Komvux.

Vi vill
74. Satsa på SFI och stärk lärcentret.

75. Stärka studieförbunden.

76. Öka möjligheten för vuxenutbildning
genom Komvux. 

77. Stärk skolbiblioteken med en
samordnare och skapa en tjänst med
uppdrag att serva medborgare och ha en
aktiv roll i integrationsarbetet.

Livslångt lärande

En likvärdig skola är viktig både för elever
och lärare. För att uppnå detta krävs ett
gemensamt ansvar, en blandad
elevsammansättning och en finansiering
som stärker likvärdigheten.
Alla ska ha lika tillgång till utbildning,
kvaliteten ska vara lika hög för alla och
stimulera alla elever att nå så långt som
möjligt. Skolan har ett viktigt
kompensatoriskt uppdrag.

Vi vill
78. Ge likvärdigt hyres- och
ersättningssystem till alla skolor. 

79. Att pojkar och flickor ges lika bra
möjlighet att lyckas i skolan.

80. Se till att resurser når dem som
behöver det mest.

81. Slopa ständiga nedskärningar i
skolan. Väsbys skolor har redan tvingats
effektivisera. 

Likvärdiga förutsättningar



Väsby har utmaningar med segregation i bostadsområden, skolor och på
arbetsmarknaden. Väsby har vidare många ensamma äldre, hemlösa och ungdomar som
behöver mer stöd. Finansieringen av arbetet med de som befinner sig i olika typer av
utsatthet är ofta bristfällig och kortsiktig. Det försvårar möjligheten att vända
utvecklingen och skapa hopp och framtidstro. Då ökar risken att istället hamna i
kriminalitet eller missbruk. 
Väsbys demokratiska processer och dialogen med föreningar har försvagats. I dag är det
ett fåtal personer som är direkt involverade i stadsplaneringen och andra beslut som får
omfattande påverkan på framtiden. 
Idag omhändertas inte den potentiella kraft som finns i individer och föreningar i
tillräcklig stor omfattning. Verksamheter som rör arbete med unga, kultur och
mötesplatser har ofta bristande finansiering och långsiktighet.
Vi vill ändra på det. 

 Socialt hållbart Väsby

Vi vill utveckla samverkan med
civilsamhället och bygga en starkare
demokrati där alla är involverade.
Människors ideella insatser för
medmänniskor och närmiljö ska
uppmuntras och stödjas. Det kan gälla
allt från föräldrar på stan och promenader
med äldre som sällan kommer ut till
ledarinsatser i ungdomsidrott och
språkcaféer för nyanlända.
Samverkansavtal och riktade stöd
behöver utvecklas. 
Kommunens verksamhet ska vara öppen
och transparent så att alla har möjlighet
att ta del av och påverka de politiska
besluten. Vi vill vidareutveckla och
förbättra former för det politiska arbetet
genom exempelvis medborgarpaneler och
rådslag. 

Vi vill
82. Stödja till de ideella krafterna
exempelvis genom IOP Ideburet
Offentligt Partnerskap 

83. Utveckla medborgardialog för
omställningen till det hållbara
samhället socialt, ekonomiskt och

Demokrati och aktivt civilsamhälle
Upplands Väsby har länge varit en
invandringskommun och en stor andel av
invånarna har utländsk bakgrund.
Integrationspolitikens mål bör vara att alla
boende i kommunen, oavsett hur länge de har
bott i Upplands Väsby eller i Sverige, kan
bevara och stärka sin integritet, d.v.s. ges
möjligheter på arbetsmarknaden,
ekonomiskt kunna stå på egna ben och även
ha röst i den offentliga debatten. För ett
positivt samspel är det avgörande med
möjligheter att lära sig språk och kulturella
koder, men också att motarbeta
diskriminering och att främja lika
möjligheter. Att det finns arenor där
människor möts är avgörande - t.ex. i
blandade bostadsområden och skolor, på
arbetsplatser, i föreningsliv och
intresseföreningar. Integration berör hela
samhället och bör vara en övergripande
dimension i alla politikens områden, och
utvecklas i nära samarbete med
civilsamhälle, bostadsvärdar och näringsliv.

Vi vill
84. Stärka integrationsarbetet ytterligare
och hitta vägar för att motverka
segregationen.  

Ett Väsby för alla



De humanitära behoven ökar. Aldrig förr har
så många människor varit på flykt som
idag. Nu när mottagandet av flyktingar ökar
i Sverige så är det viktigt att Väsby växlar
upp för att solidariskt kunna hjälpa till.
Ökade resurser bör allokeras för att stärka
förutsättningarna för ett gott mottagande,
inte minst i skolan. Ett positivt samspel
mellan offentliga aktörer, civilsamhälle och
näringsliv är avgörande för att lyckas. 

Vi vill
85. Försäkra oss om tillräckliga resurser
till mottagandet av människor på flykt. 

86. Stötta samverkan mellan offentliga
aktörer, civilsamhälle och näringsliv för
ett gott mottagande där människors
potential tas till vara.

Flyktingmottagande 

Vi vill se ett aktivt arbete för ökad
jämställdhet redan från förskolan. Våra
förskolor och skolor ska arbeta med ett
genuspedagogiskt förhållningssätt och
fokus ska ligga på att minska de ökade
skillnaderna mellan pojkars och flickors
studieresultat. Pojkar når i lägre
utsträckning än flickor
gymnasiebehörighet och fullföljer i lägre
grad en gymnasieutbildning. Det innebär
högre risk att inte nå arbetsmarknaden och
drabbas av ohälsa. 

Vi vill
87. Ge pojkar och flickor samma
förutsättningar att lyckas i skolan, börja
arbetet redan i förskolan.

88. Ställa krav på jämlika löner.
Kvinnodominerade yrken ska inte halka
efter i löneutvecklingen.

Jämställdhet



Det finns platser i Väsby där människor känner sig otrygga. När de förebyggande insatserna för
unga inte är tillräckliga finns risk att dras in i kriminalitet. Kommunen har idag inte tillräckliga
resurser för att fånga upp unga i behov av stöd. 
Väsbys skolor och bostadsområden är segregerade till viss del. Väsbys rektorer vittnar om stora
sociala utmaningar. I Väsby har vi de senaste åren tvingats bevittna grovt våld bland unga.
Brottslighet handlar inte om ursprung, utan om ojämlika levnadsvillkor och social exkludering.
Kommunens ungdomsenhet behandlas idag styvmoderligt med bristande och kortsiktig
finansiering. 
Mätning av hemlösheten 2021 visar att 81 vuxna och 55 barn är hemlösa i Upplands Väsby, varav
en majoritet i försökslägenheter. 

Forskare uppskattar att max 60 procent av hemlösheten kan härledas till psykisk ohälsa och
missbruk. För resterande individer är hemlösheten orsakad av låga inkomster och regelverk som
utestänger individer från bostadsmarknaden.
Pandemin har visat på systematiska brister i äldreomsorgen. De anställda får inte den lön de
förtjänar och det finns för få heltidstjänster. Timanställningar skapar otrygghet för både personal
och de äldre. Hemtjänstpersonalen arbetar under stor stress. Utbildningsnivån inom omsorgen
behöver höjas.
Äldre erbjuds inte alltid tillräckliga stödinsatser och lämpligt boende, vilket skapas stort lidande.
Många äldre upplever ensamhet och isolering. Anhöriga kan tvingas bära en stor börda. Det gäller
även anhöriga till andra personer än äldre, med ett omsorgsbehov.

Vi vill ändra på det.

Trygghet och omsorg

Trygghet skapas av hela samhället
tillsammans. Människor ska känna att de
kan röra sig tryggt i staden och att
rättsväsendet fungerar. Ordningsvakter kan
vara viktiga, men att ensidigt fokusera på
ordningsvakter är ett kortsiktigt och dyrt
sätt att hantera otrygghet. Genom mer
medveten stadsplanering,
övervakningskameror där de gör nytta,
levande kvarter med gemensamma
lösningar för transporter och attraktivt
kulturliv och handelsplatser där människor
bor, så kan otrygghet stävjas. Vi behöver
stödja civilsamhällets aktörer som ordnar
nattvandringar och på andra sätt medvetet
ökar vuxnas närvaro ute på kvällar och
nätter.

Miljöpartiet kommer aldrig acceptera
främlingsfientliga krafters försök att skylla
brottslighet på människor som kommit till
Sverige från andra länder. Med en grön
politik för trygghet och social rättvisa
bygger vi tillit mellan människor och skapar
jämlika levnadsvillkor som slår undan
grogrunden för brottslighet.
Inte minst behövs ett utökat arbete med
ungdomar som är i riskzonen för att
misslyckas i skolan, rekryteras till
kriminella gäng eller på andra sätt hamna i
utanförskap och kriminalitet. 

Trygghet och brottsförebyggande



Nära samarbete mellan socialtjänst, polis,
skola och familj för att att redan i 11-12-
årsåldern fånga upp individer i riskzonen
är A och O. Skolorna bör ges resurser att
stärka sitt arbete med våldsprevention och
lära av andra kommuner både i Sverige
och internationellt vad gäller goda
metoder. 

Droghandel är en viktig del av ekonomi för
kriminella gäng och kraftfulla
brottsbekämpande åtgärder bör sättas in
mot droghandel, samt ett starkt socialt
arbete mot nyrekrytering till
drogförsäljning och kriminella gäng. 

Vi vill 
89. Öka möjligheterna för civilsamhället
att bidra till trygghetsskapande.

90. Stärka samverkan ytterligare mellan
socialtjänst, polis, skola och familj kring
unga i riskzonen.

91. Stärka skolornas arbete med
våldsprevention

92. Driva effektivt arbete mot
droghandel.

Vi lever längre och kan ofta klara oss själva
långt upp i åren. Samhället ska bistå med
insatser efter individens behov, till exempel
hemtjänst, äldreboende och olika former för
trygga seniorboenden. Äldre bör i högre
utsträckning själva kunna avgöra vilken
boendeform som de känner sig tryggast med.
Kontinuitet på personalsidan i
äldreomsorgen är viktigt.
Äldreomsorgspersonal måste få fokusera på
att göra just det som behövs mest - att ge
omsorg. 

En av de största delarna av välbefinnande för
vår äldre befolkning är möjligheten att få
fortsätta ha kontroll och medbestämmande
över sin vardag. Det är viktigt att man som
äldre får möjlighet att bo hemma så länge
man önskar och som det är möjligt. Vi vill
underlätta för dem som önskar lämna sin
stora villa för ett enklare boende. Vi vill att
Väsby i så stor utsträckning som möjligt ska
kunna erbjuda ett tryggt boende med
hemtjänst och hemsjukvård innan en
vårdboendeplats blir aktuell, så att
individens frihet och självbestämmande kan
bevaras så länge som bara möjligt. Personer
som vårdar anhöriga ska få tillräckligt med
stöd och avlastning. 

Vi vill 
93. Ge bättre villkor för dem som jobbar i
äldreomsorgen både vad gäller tid och lön. 

94. Utveckla olika boendelösningar och möt
behovet av boendeplatser.

95 Öka inflytandet över hemtjänsten.

96. Förbättra anhörigstöd.

Ålderdom / Äldre dagar



Vi har idag ett samhälle med höga krav,
där många människor upplever stress och
den psykiska ohälsan ökar. Det skapar
problem, både för individen och samhället.
En del barn och unga slås ut tidigt när
resurserna i skolan inte räcker till och det
saknas trygga vuxna omkring dem. 

Arbetet med att stötta unga som varken
arbetar eller studerar begränsas av
bristande resurser och att samordningen
brister mellan olika delar av kommunens
organisation. 

Det ska erbjudas stöd till föräldrar som vill
stärkas i sin föräldraroll. Kommunen ska
bedriva ett aktivt drogförebyggande arbete
och bistå människor som riskerar att
fastna i drogberoende. 

Vi vill 
97. Arbeta aktivt med alkohol- och
drogförebyggande arbete (ANDT) och
stöd arbetet i skolor och föreningar. 

98. Stärka föräldrastödet. 

Stöd genom livet
 Det skulle också frigöra lokaler för
kulturskolan i Messingen. Ökad
tillgänglighet genom biblioteksfilial,
bokbuss och stärkt samarbete med
skolbiblioteken är andra viktiga
prioriteringar. Vi kan inspireras av arbetet
som The human library gör med att bryta
fördomar genom mänskliga möten.
Fortsatta satsningar i Väsbys
bostadsområden, som Mötesplats Sigma,
bör prioriteras. 
Vi vill 
99. Utveckla ett attraktivt stadsbibliotek.

100. Öppna skolbibliotek för elever och
tillgängliggör en filial för allmänheten.

101. Främja läs- och skrivkunnighet.

Bibliotek och bildning

Biblioteket är navet för läslust,
informationsinhämtning och bildning i
kommunen. Det spelar en avgörande
roll för social hållbarhet, demokrati och
integration. Ökade satsningar behövs
både för personalresurser, böcker och
lokaler så att bibliotekets
samhällsuppdrag kan stärkas.
Miljöpartiet vill gärna se ett nytt
centralt bibliotek med mer
ändamålsenliga lokaler i markplan,
exempelvis på Centralvägen.



Biblioteket i Väsby har en tillfällig placering i lokaler som inte är ändamålsenliga.
Bristande resurser har lett till reducerade öppettider. Väsbys elever har inte tillräckligt bra
tillgång till skolbibliotek. Kulturskolan har brist på lokaler, vilket skapar köer till
verksamheten. 

Det råder brist på tider i idrottsanläggningar. Barn och ungdomar i centrala Väsby har inte
samma tillgång till ytor för att utöva spontanidrott som de som bor i andra delar av
kommunen. Ett ökat intresse för att vistas i naturen har inte mötts av motsvarande
utveckling av våra friluftsområden.

Organiserandet av fritidsgårdar och annan verksamhet riktad till ungdomar lider av
ständiga förändringar. Det ger dålig kontinuitet och begränsar möjligheterna att skapa
goda kontakter med ungdomarna. 
Vi vill ändra på det.

Kultur och fritid

Biblioteket är navet för läslust,
informationsinhämtning och bildning i
kommunen. Det spelar en avgörande roll
för social hållbarhet, demokrati och
integration. Ökade satsningar behövs både
för personalresurser, böcker och lokaler så
att bibliotekets samhällsuppdrag kan
stärkas. Miljöpartiet vill gärna se ett nytt
centralt bibliotek med mer
ändamålsenliga lokaler i markplan,
exempelvis på Centralvägen. Det skulle
också frigöra lokaler för kulturskolan i
Messingen. Ökad tillgänglighet genom
biblioteksfilial, bokbuss och stärkt
samarbete med skolbiblioteken är andra
viktiga prioriteringar. Vi kan inspireras av
arbetet som The human library gör med att
bryta fördomar genom mänskliga möten.
Fortsatta satsningar i Väsbys
bostadsområden, som Mötesplats Sigma,
bör prioriteras. 

Vi vill 
99. Utveckla ett attraktivt stadsbibliotek.

100. Öppna skolbibliotek för elever och
tillgängliggör en filial för allmänheten.

Bibliotek och bildning För att bidra till en mer levande och
välmående kommun måste kommunen
också uppmuntra till rörelse och
aktivitet. Detta vill vi göra genom att se
till så att alla i Väsby har nära till
välutrustade, väl underhållna och
varierade spontanidrottsplatser - för alla
sorters aktiviteter såsom exempelvis
parkour, skateboard, utegym,
klätterväggar, basket, tennis, fotboll eller
frisbeegolf. Dessa platser erbjuder
möjlighet till lustfylld och kravfri
aktivitet för alla Väsbybor. Plats för
rörelse såsom pump tracken erbjuder
behövs för rörelse fritt från organisation
och instruktion.
Fysisk rörelse är viktigt för att vi
människor ska må bra, inte minst barn
och unga. Vi vill fortsätta att bygga,
renovera och energieffektivisera
anläggningar för både sommar- och
vinteridrotter, helst på platser som är
enkla att nå med kollektivtrafik och som
smidigt kan samutnyttjas av olika
föreningar och verksamheter, t.ex. genom
låsbara förråd. 

Idrott och rörelse



Idrotten betyder mycket för
integrationsarbetet i Väsby eftersom det
ofta är en arena där människor med olika
bakgrund möts. Inte minst är det en
verksamhet där pappor många gånger tar
stort ansvar. Idrotten spelar också ofta en
viktig roll för att fånga upp ungdomar i
olika typer av riskzoner.
Vi vill 
102. Skapa fler och underhålla
spontanidrottsplatserna.

103. Bygga, renovera och
energieffektivisera anläggningar för
både sommar- och vinteridrotter på
platser som är enkla att nå med
kollektivtrafik, till fots eller med cykel.

Bibliotek och bildning

Kulturen kan ta många former. Kommunens
kulturskola ska blomstra och ge plats för
kreativiteten att växa. Resurser och även
lokalbehov för kulturskolan behöver ses
över. Kulturbärare på flykt kan behöva en
fristad. Det kan vara journalister, musiker,
filmare, dramatiker eller annan
professionell skribent och konstnär som
förföljs eller hotas på grund av sitt arbete
och därför behöver en fristad i ett annat
land. Väsby har rika historiska kulturmiljöer
t.ex. Gunnes gård, hembygdsgården, andra
områden med fornlämningar och de tre
medeltida kyrkomiljöerna. 

Vi vill
104. Ge konsthallen kontinuerligt stöd.

105. Stödja kulturverksamheter inom
skola, föreningsliv och trossamfund. 

106. Ta hand om Väsbys kulturmiljöer.

107. Ta emot en fristadskonstnär.

Kultur 

Väsbys ungdomar är fantastiska! Men det är
inte enkelt att vara ung idag och hitta sin
plats i samhället. Många unga bär med sig
svåra erfarenheter och kan behöva extra stöd.
Föreningsliv och idrott passar inte alla.
Väsbys unga behöver fler goda mötesplatser
med kontinuitet i verksamheten och stabil
finansiering. Fältarbetare och ungdomsgårdar
bör få utökade personella resurser och det
sociala förebyggande arbetet bland unga
stärkas för att ge unga hopp och förmåga att
se sina styrkor. 

Vi vill
108. Satsa kraftfullt på ungdomar och deras
mötesplatser.  

109. Utveckla ungdomsrådets vägar till
inflytande. 

Mötesplatser för unga



Vi vill utveckla ett friluftsområde i västra
Väsby från Runbyskolan till Kairo och
Sättra för rekreation, fina bad, spår,
cykelsport (MTB), orientering, ridning,
promenadstråk, båtliv och vila i rogivande
skog. Här finns plats för fler
vandringsleder och nya anläggningar för
motion och bad. Områdena kring
Norrviken och Fysingen samt
Sandaskogen är andra viktiga
rekreationsområden som kan utvecklas.
Föreningar som Scouterna,
Natursnokarna/
Naturskyddsföreningen,
Orienteringsklubben, Skidklubben och
Friluftsfrämjandet är några av de viktiga
aktörer som uppmuntrar till vistelse i och
kunskap om naturen.

Vi vill
110. Investera i friluftsområden för
rekreation och aktiviteter. 

111. Stärka föreningar i deras arbetet för
Väsbys friluftsliv.

Friluftsliv

 Då är du jättevälkommen att engagera dig!

Vi har ofta trevliga aktiviteter och
intressanta möten. Graden av engagemang
är givetvis helt frivillig. 
Gå in på www.mp.se/bli-medlem för att bli
medlem!

Vill du bli medlem?

http://www.mp.se/bli-medlem

