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änsterpartiet vill öka varje människas frihet att forma sitt eget liv. Vår 
politik bygger på värderingar om demokrati, rättvisa, solidaritet och 
jämställdhet. Gemensamma lösningar för att ge alla rätt till utbildning, 

vård, omsorg, bostad och kultur ger de bästa förutsättningarna för var och ens 
fria utveckling. Genom aktiva åtgärder bekämpar vi diskriminering oavsett 
grund – klass, kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. 

V
Gemensamt och under demokratisk inflytande organiserar vi några av våra viktigaste behov. Vi har 
stora resurser till vårt förfogande. Upplands Väsby kommun omsätter  nästan 2 miljarder kronor. Vi 
vill slå vakt om en stor och väl fungerande gemensam sektor med sund ekonomi. 

Vår välfärd står inför stora utmaningar. Omsorgen om en allt äldre befolkning kräver större resurser. 
De lågavlönade kvinnodominerade yrkena måste ges status med högre löner och bättre 
arbetsförhållanden Skolornas resultat behöver förbättras. Den moderatledda alliansen i Väsby har 
under den senaste mandatperioderna allvarligt försvagat den kommunala verksamheten.. Ideologiskt 
betingade skattesänkningar,  privatiseringar och omorganisering där välfärden görs till marknad  har 
minskat kvalitén i den kommunala verksamheten. 

Vänsterpartiet sätter vår gemensamma välfärd före privat konsumtionsökning. Höjda skatter behövs 
för att möta utmaningarna. Men självklart har inte heller vänstern ett ymnighetshorn att ösa ur och 
den kommunala ekonomin är ofta ansträngd. Vänsterpartiet lovar inte allt åt alla. När vi prioriterar 
vill vi ha en fördelning som utjämnar klyftor, motverkar segregation och som främjar jämställdhet. 

En god kommunal verksamhet handlar inte bara om att få tillräckliga ekonomiska resurser och hur 
de fördelas. Hur verksamheten organiseras är viktigt för såväl brukare som anställda. Det behövs 
ökad delaktighet och att stela byråkratiska organisationer bryts ned. 

Vänsterpartiet vill tillsammans med socialdemokraterna och miljöpartiet ta ansvar för styret av 
kommunen. Med din röst på Vänsterpartiet kommer tyngdpunkten i samarbetet ligga till vänster. 

Vi söker stöd för att 

Minska klyftorna
Öka jämställdheten
Växa hållbart för miljö och livskvalité
Skapa mycket mer demokrati

Vi är det gröna arbetarpartiet och det feministiska alternativet. 
Läs vidare i programmet om vad vi vill åstadkomma.
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Det gröna arbetarpartiet

MINSKA KLYFTORNA
Upplands Väsby har stora sociala klyftor. Skillnaderna i inkomst, hälsa, arbetslöshet, boendeform, 
utbildningsnivå med mera är stora mellan Väsbys centrala delar och områden öster om motorvägen. 
Den stora andelen invånare med utländsk bakgrund har väsentligt sämre levnadsförhållanden än 
majoriteten av de infödda svenskarna. Det behövs stora insatser och konsekventa prioriteringar för 
att minska klyftorna och motverka segregationen. 

Ungdomar och unga vuxna får allt svårare att skaffa ett vuxenliv. Ungdomsarbetslösheten i 
Upplands Väsby är bland de högsta i länet, även om det i nationell jämförelse är ganska låg. Av de 
som har jobb är allt fler hänvisade till otrygga anställningar med dåliga arbetsvillkor (visstid, 
vikariat, projekt, bemanningsföretag och timanställning) som exempelvis gör det mycket svårt att 
skaffa bostad, eller ta lån. Bristen på hyreslägenheter och studentbostäder gör att många unga vuxna 
tvingas bo kvar hemma.  Det behövs insatser för att underlätta för ungdomar att etablera ett vuxet 
liv med  trygga ekonomiska villkor.

Lagstiftningen mot diskriminering måste tas på allvar och omsättas i konkreta åtgärder. Alla 
människors  lika värde är för oss inga tomma slagord. Diskriminering ska aktivt motverkas, vare sig 
det sker på grund av klass, kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder.

Arbetsmarknaden delas allt mer upp i ett A- och B-lag. De som har jobb arbetar alldeles för hårt. 
Samtidigt står många helt utanför i öppen arbetslöshet eller i olika ”åtgärder”. Många arbetar i 
tillfälliga och otrygga arbeten på den svarta arbetsmarknaden. Kommunen kan inte ensam lösa 
dessa problem, men som stor arbetsgivare kan mycket göras i arbetsorganisation och främjande av 
så kallad social ekonomi. Fackföreningar är en viktig faktor för att skapa goda arbetsvillkor och inte 
minst för att stävja den svarta arbetsmarknaden

Förskola och skola är centrala för att utjämna klasskillnader. En god skola kan kompensera för att 
barn har olika förutsättningar hemifrån. Vi vill ha en sammanhållen skola för alla som baserar sig på 
närhetsprincipen. Skolor ska inte ha privata vinstintressen som drivkraft.  Friskolor som drivs utan 
vinstintresse och med en pedagogisk idé eller annan profilering kan vara komplement till 
kommunala skolor.  

Den svenska skolan har en rad systemfel som behöver åtgärdas på nationell nivå. Friskolereformen, 
det fria skolvalet och kommunaliseringen av skolan har sammantaget lett till en skolkris. Vi ser hur 
segregationen mellan skolorna ökar och skolresultaten sjunker i hela Sverige. Idén om en likvärdig 
skola för alla, som ska kompensera elever från studieovana hem, är helt skjuten i sank. I dess ställe 
en föreställning att marknadsmodeller med konkurrensutsättning ska skapa de bästa 
förutsättningarna för lärande. Detta har visat sig var vara en felaktig tro. 

Vi har en av världens mest tillåtande friskolesystem. Skolor kan efter godkännande från 
skolinspektionen etablera sig fritt utan hänsyn till behov i den aktuella kommunen. Detta leder till 
en närmast anarkistiskt och helt ostyrbar situation med överetablering av skolor på vissa håll. De 
kommunala skolorna får mycket svårt att långsiktigt planera sin verksamhet och får ofta rollen som 
"städgumma" när något går fel eller när ansvar för alla elever ska tas. Ett minimikrav är att 
kommunerna får vetorätt vid etablering av nya friskolor.
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Friskolereformen var främst tänkt som ett sätt att främja pedagogiska och kulturella alternativ som 
ett komplement till de offentligt drivna skolorna. Så har det inte blivit. Friskolorna domineras nu av 
stora aktiebolag, skolan har blivit ett affärsområde som ska generera vinst till ägarna. Skattepengar 
går som vinstutdelning till riskkapitalister.  Ett minimikrav är att vinstuttag ur skolverksamhet 
stoppas. 

Resultaten i Väsbys skolor har blivit sämre under alliansens styre. Fler unga uppnår inte de mest 
grundläggande målen. Detta är mycket allvarligt. Nu behövs en kraftig och insiktsfull satsning på 
skolan för att stärka kvalitén och styra resurser till grupper som har störst behov. Speciellt viktigt är 
det att barn med behov av särskilt stöd  får den hjälp dom har rätt till genom tidiga insatser. Det 
behövs en tydligare uppföljning av skolornas arbetssätt för att tillförsäkra alla barn en god 
utbildning. Resurser måste aktivare styras dit behoven är som störst.  
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Arbete, integration och folkhälsa 

Vänsterpartiet vill

• Föra en expansiv ekonomisk politik som ger fler jobb. I vården och omsorgen behövs fler händer. 
I skolan behövs fler vuxna. Små och medelstora företag gynnas av ökad efterfrågan på 
hemmamarknaden. En vänstermajoritet i riksdagen är en förutsättning för en sådan inriktning på 
politiken. Då stoppas skattesänkningar och mer resurser tillförs den gemensamma sektorn.

• Uppmuntra småföretagandet i kommunen genom stöd till Väsby Promotion, företagarnätverk och 
småföretagarcenter. Vi vill stödja arbetskooperativ, ekonomiska föreningar och andra former av 
företagande som framförallt har sociala mål.

• Tänka nytt och kreativt för att ge människor som permanent hamnat utanför den ordinarie 
arbetsmarknaden en plats i samhället. Workcenter. ungdomspraktikplatser och sociala 
arbetskooperativ är exempel på positiva åtgärder.

•  Att kommunen satsar på fler sommarjobb åt ungdomar.

•  De arbetssökande ska behandlas med respekt och bemötas som unika individer för vilka 
individuellt anpassade åtgärdsplaner utformas. Det behövs en bättre samordning av statliga 
arbetsmarknadsresurser i kommunen. Ge kommunen inflytande över hur de används.

• Att flerspråkighet och kulturkompetens ska vara en merit i kommunen. Speciellt viktigt är att 
chefer på olika nivåer rekryteras för att främja mångfald. Alla förvaltningar ska ha mångfaldsplaner.

• Kommunen är ett finskt förvaltarskapsområde pga sin stora finska minoritet. Vi ska använda detta 
för att vara en föregångskommun för etnisk och språklig mångfald inom skola och omsorg. 

• Ytterligare insatser för att möjliggöra för funktionshindrade att fullt ut delta i samhällslivet. 

• Stöd ska ges till förebyggande folkhälsoarbete. Elevhälsan ska stärkas med ökade resurser till 
skolsköterskor, skolläkare och kuratorer.

• Bekämpa drogmissbruk genom effektiva, socialt inriktade förebyggande åtgärder och en restriktiv 
drogpolitik, exempelvis ökade kontroll av hur krögare sköter sin utskänkning. Återstarta Samkraft 
som var ett samarbete mellan kommunen och frivilliga organisationer för att stärka förebyggande 
socialt arbete. 

• Kartlägga de hemlösas situation i Väsby. Insatser samordnade i hela regionen är nödvändiga för att 
minska utsattheten för de utslagna och hemlösa.

- 5 -



Vänsterpartiet Upplands Väsby _____________________________________________________________________

Bostad  

Vänsterpartiet vill

• Att det byggs 2 300 nya bostäder under de närmast fem åren i följande områden: 
Tomten vid fd Smedsgärdsskolan, Fyrklövern Runt väsby centrum, Eds allé, Runby hage,
Norr om Vikskolan samt  Messingenområdet. På lite längre sikt en större exploatering för bostäder i 
Älvsundadalen.

• Inte bygga Väsby sjöstad och är emot förtätning på Prästgårdsängen.

•  Ge Väsbyhem en starkare självständig ställning med tydliga ägardirektiv att aktivt och pådrivande 
bygga ett socialt och ekologiskt hållbart Väsby. 

• Stärka hyresrätten. Bygg en större andel hyresrätter genom att ge Väsbyhem och Bo i Väsby i 
uppdrag att bygga mer.  Hyresrätt som boendeform måste få samma skattevillkor som bostadsrätt 
och villor. Uppmuntra inte aktivt till ombildningar till bostadsrätt. 

• Pressa kostnaden för nybyggnation.  Alliansen tror på marknaden - vi tror på demokratisk 
styrning. Det behövs att staten  aktivt stimulerar byggandet med bättre finansierings- och 
skattevillkor. Det behövs ett nytt miljonprogram - nu för hållbart byggande.

• Pressa de fyra stor byggföretagen att minska  byggkostnaderna. Anlita mindre och något billigare 
företag som  ofta sin bas ute i landet.. Vi behöver gå samman i många kommuner, helst hela 
regionen, för att få byggföretagen att redovisa sina kostnader, så att vi kan sätta fingret på var de 
borde kunna minska sina kostnader, så att följden blir rimligare hyror.

• Det går att bygga snabbare, enklare och billigare. Vi stöder fler projekt som studentbostäderna i 
Runby Hage. Verka för tomträtt till privata hyresvärdar, och undersök lämpligheten av tomträtt för 
allmännyttan. Alternativt sälj mark till allmännyttan till starkt reducerat pris.

• Pröva nya upplåtelseformer inom Väsbyhem där exempelvis ungdomar och studenter smidigt kan 
dela på ett kontrakt. Starta också ett pilotprojekt med kooperativ hyresrätt som upplåtelseform. 
Undersök intresset för kollektivhus i Väsby.
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Förskola och utbildning 

Vänsterpartiet vill

• Genom samarbete och tydliga kvalitetsmål ge kommunen ett större inflytande över de 
"avknoppade" förskolorna. Vi säger nej till ytterliggare privatiseringar av förskola.

• Öka antalet förskolelärare/barnskötare per barngrupp i förskolan. Målet är att minska 
barngrupperna till motsvarande 18 i syskongrupp och 12 i småbarnsgrupp.

• Arbeta långsiktigt för att höja statusen på förskoleläraryrket. Svårigheterna att rekrytera utbildad 
personal är idag ett stort problem. Kommunen kan göra insatser för att få fler att välja 
omsorgsprogrammet i gymnasiet samt arbeta för att höjda lönenivåer i yrket. Rikta insatser till 
pojkar för att väcka intresset för omsorgsyrken.

•  Starta en natt- och helgöppen barnomsorgsavdelning. Det finns många föräldrar som arbetar på 
obekväm arbetstid  som nu har svårt att ordna sin barnomsorg.

• Tillföra väsentligt mycket mer resurser till skolan. Med högre lärartäthet, fler specialpedagoger 
och utbyggd elevhälsa skapar vi möjlighet för alla barn att nå målen. 

• Utveckla pedagogiskt kreativa kommunala skolor som framgångsrikt kan konkurrera med 
friskolor. Alla skolpengsystem ska vara konkurrensneutrala så att inte friskolor gynnas. Friskolor 
ska underställas samma kvalitetskrav och uppföljning som kommunala skolor. Vi välkomnar och 
stödjer aktivt Väsby Välfärds skolstrategi ”Alla i mål”

• Utveckla arbetet med likabehandlingsplaner. Planerna ska vara grunden för aktiva och konkreta 
åtgärder mot diskriminering och mobbning. Det behövs fler vuxna i skolan, lärare, fritidsledare, 
kuratorer, vaktmästare, som medvetet arbetar för att skapa en trygg skolmiljö för alla barn.

• Styra resurserna till skolan dit behoven är störst. Vi vill stärka den så kallade sociala viktningen. 

• Prioritera tidiga och systematiska insatser för att identifiera elever med behov av särskilt stöd 
exempelvis dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter och neuropsykiatriska funktionshinder Detta 
kan ske redan i förskolan. Alla elever ska garanteras det stöd de har rätt till och är i behov av för att 
uppnå kunskapsmålen.. 

• Avskaffa alliansens system för lokalersättning som inte tar hänsyn till varje skolas specifika 
förutsättningar. Kommunal skolor  har drabbats av stora ekonomiska problem till följd av systemet. 
Skolledare tvingas lägga mer kraft på hur lokaler används än på pedagogisk utveckling. 

• Fokusera på en god språkutveckling. Det  är nyckeln till framgång i skolan. Det har satsats på att 
tidigt se och ge stöd åt barn med läs- och skrivsvårigheter, det är bra. Nu måste ambitionen öka för 
att ge barn med utländsk bakgrund ett rikt språk. Genom stärkt hemspråksundervisning förbättras 
också svenskan. Två- eller flerspråkig kompetens är självklart en stor fördel när handel och 
rörlighet över nationsgränserna kraftigt tilltar. 
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• Höja läraryrkets status  Lärarnas löner har släpat efter jämfört med grupper med lika lång 
akademisk utbildning. Detta håller nu på att rättas till, vilket är bra.  Lärarprofessionen är också 
starkt pressad av styrsystem som inspirerats av New Public Management. Där sätts den ekonomiska 
effektiviteten ensidigt i fokus och allt ska mätas och dokumenteras in absurdum, med en starkt ökad 
administrativ börda för lärarna till följd. Det är dags för politiken att börja lita på lärarprofessionen 
och ge skolan arbetsro.

• Driva på för jämställdhetspedagogik  i förskola och skola.  Pojkar som grupp presterar sämre än 
flickor som grupp. Det finns starka signaler att det hos stora grupper av pojkar frodas en kultur av 
att skola och kunskap inte är så viktigt. Pojkar läser generellt sett mindre än flickor. Flickor och 
pojkar tvingas ofta in i stereotypa genusmönster där deras fulla potential riskerar att inte komma till 
sin rätt. Flickor är mer stressade när det gäller skolan och mår generellt sämre i tonåren. Pojkar 
framstår som mer aktiva än flickor när det gäller att behandla andra illa.

 • Ha en kraftfull satsning på genuspedgogisk fortbildning för lärare och att ett 5-årigt projekt 
"Ändra normen" startas.

.• Satsa på Väsby nya gymnasium så att Väsbys ungdomar får ett förstklassigt alternativ att välja till 
på hemmaplan. Profilera arbetssätt som tar tillvara mångkultur och flerspråkighet som en viktig 
resurs.  

• Utveckla särvux med yrkesinriktning och ökad personaltäthet.

• Utöka möjligheterna till vuxenutbildning.  Återskapa en kommunal basorganisation för komvux i 
samarbete med folkbildningens organisationer. Öka det kommunala stödet till studieförbunden.
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Det feministiska partiet

ÖKA  JÄMSTÄLLDHETEN 

Sverige är fortfarande ett ojämställt land. På vissa områden – politisk representation, familjepolitik 
och möjligheten för kvinnor att förvärvsarbeta - har stora framsteg gjorts. Vänsterpartiet har varit 
pådrivande i detta arbete och fått utmärkelse av Europaparlamentet som bästa parti för jämställdhet. 
Sverige ligger i framkant vid en internationell jämförelse. 

Detta får inte låta oss förbise fakta och sänka de politiska ambitionerna. Vi har långt kvar till 
visionen av ett samhälle där varje individ ska kunna utvecklas i frihet efter sina förutsättningar 
oavsett könstillhörighet. Det sociala könet – genus –styr fortfarande i hög grad vilken roll du 
tilldelas i samhället. Kvinnor som grupp är systematiskt underordnad män som grupp. Mäns arbete 
belönas rikligare än kvinnors. Män äger fler maktpositioner än kvinnor. Kvinnor förväntas utföra en 
större andel oavlönat omsorgsarbete än män. Mäns våld mot kvinnor är vanligare än de flesta vill 
föreställa sig. 

Kommunens verksamhet är av stor betydelse för jämställdheten. En utbyggd kommunal omsorg av 
barn och gamla har varit avgörande för kvinnors möjlighet att arbeta och få ekonomisk 
självständighet. Av kommunens anställda är en majoritet kvinnor. Tyvärr är arbetsförhållandena 
sådana att kvinnor i offentlig sektor tenderar att ha de största ohälsotalen. Det behövs en satsning på 
att höja kvinnolönerna och organisera verksamheterna för ökad delaktighet. Omsorgsarbetet – såväl 
det avlönade som det oavlönade – måste fördelas jämnare mellan könen. Det är av avgörande 
betydelse för jämställdheten att män tar ökat ansvar för omsorgen av barn, gamla och sjuka.

Barnomsorg och skola är centrala för att bryta ojämställda mönster och förtryckande attityder 
mellan könen. Vuxna ska vara förebilder och uppmuntra och stödja  unga killar och tjejer att  bli fria 
från könsförtryck. Åtgärder för att öka alla pedagogers medvetenhet i jämställdhetsfrågor och 
inspirera till aktiv förändring ska genomföras. 
Några exempel på dagens situation. Vi vet idag att:
- Flickors psykiska ohälsa ökar. Prestationskrav och utseendefixering skapar tryck som många unga 
i känsliga åldrar har svårt att värja sig emot.
- Förskola och skola bidrar till att reproducera traditionella yrkesval. En mycket liten andel pojkar 
väljer omsorgsyrken och en mycket liten andel tjejer väljer tekniska yrken. Det får konsekvenser på 
arbetsmarknaden med exempelvis sned könsfördelning bland personal som arbetar med barn- och 
ungdom.
- Sexuella trakasserier och sexistisk jargong bidrar till att göra skolmiljöerna otrygga för framförallt 
tjejer, men självklart också för killar som inte ställer upp på dessa värderingar.
- Pojkar får sämre studieresultat än tjejer. Negativa killjargonger frodas där man tror sig kunna fixa 
livet utan att plugga.  Killar tillåts också många gånger vara utåtagerande på ett osunt sätt. 
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Jämställdhet

Vänsterpartiet vill

• Prioritera lönehöjningar i de kvinnodominerade låglönejobben i kommunen. Lönerna måste höjas 
mer än genomsnittet. Detta kan ske med riktade statliga bidrag till kommunerna såsom 
Vänsterpartiet föreslår i riksdagen.

• Se över anställningsformerna i kommunen. Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet.. 
Upprätta vikariepooler med tillsvidareanställning istället för tillfälliga vikariat.

• Att kommunen tar fram exempel och forskning kring försök med arbetstidsförkortning. 
Försöksverksamhet med arbetstidsförkortning i någon del av kommunens verksamhet genomförs 
under mandatperioden.

• Fortsätta utveckla arbetsorganisation och schemaläggning där de anställda kan påverka sina 
arbetstider på ett mer flexibelt sätt.

• Utveckla jämställdheten och genusperspektivet i förskolan och skolan. Stimulera att fler män blir 
förskolelärare. 

• Att kommunal service ska utformas så att den är neutral till, och stöder, olika familje- och 
samlevnadsformer. Vi säger nej till vårdnadsbidrag som är uppbyggd för att bara passa den 
traditionella parfamiljen med mannen som huvudförsörjare.

• Ge möjlighet att välja feministisk självförsvar som tillval på gymnasiet. Tillvalet syftar till att 
stärka tjejers självkänsla och förmåga att sätta gränser mot sexism samt lär ut enkla metoder för att 
värja sig mot sexualiserat våld.

• Att en  kvinnojour ska ha permanent starkt stöd från kommunen. Utöka platserna på skyddade 
boenden för misshandlade kvinnor. . Fortbilda framförallt pedagogisk personal kring hedersrelaterat 
våld.

• Integrera jämställdhetsperspektiv i kommunens hela styrsystem. Kommunstyrelsen ska ha det 
övergripande ansvaret. Tillsätt en tjänst som jämställdhetstrateg för att driva på arbetet.
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Omsorg

Alla människor behöver under olika skeden i livet omsorg från andra. Vi är beroende av nära 
anhöriga, sociala nätverk och den offentliga omsorgen. Att vi organiserar detta på ett humant och 
rättvist sätt är en viktig indikator på ett anständigt samhälle. Varje brukare inom den offentligt 
finansierade omsorgen ska mötas med värdighet och ses som individer med olika behov. Tid ska 
finnas för mänskliga möten som är omsorgsarbetets viktigaste kvalité.

Omsorg av barn, gamla, sjuka och funktionshindrade ska vara en gemensam angelägenhet både för 
män och kvinnor. Mycket av omsorgsarbetet utförs fortfarande i hemmet, företrädesvis av mödrar, 
döttrar och makar. Ofta av kärlek men inte så sällan som en tung arbetsbörda. Kvinnors arbetstid är 
generellt längre än mäns om man slår ihop det betalda lönearbetstiden med det obetalda 
omsorgsarbetstiden i hemmet. En tillräckligt finansierad offentlig verksamhet är därför helt 
nödvändig för jämställdhet. Omsorg kostar, och måste få kosta. Vi motsätter oss skattesänkningar, 
tvärtom måste resurser tillföras, som ger sämre kvalité och färre anställda i omsorgen.

Vänsterpartiet vill

• Ge omsorgspersonal tillräckligt med tid för att hinna med de mänskliga möten som är 
omsorgsarbetets viktigaste kvalité. Värna en  hög personaltäthet. 

• Öka brukarnas möjlighet att påverka omsorgens inriktning. Varje brukare är unika individer som 
ska mötas med respekt och värdighet. I hemtjänsten ska brukarna kunna disponera tiden enligt 
modellen ”Min tid”. Återskapa hemtjänst i kommunal regi. Detta valalternativ saknas idag.

• Tillföra nödvändig resursförstärkning till hemtjänsten när allt fler blir allt äldre. Nu är det 
brukarna och personal som får betala genom minskade ambitioner och ohållbara arbetsvillkor.
Utreda hemtjänstens uppdrag och avgränsningar gentemot vård och annat boende. Det är inte 
rimligt att tungt vårdkrävande brukare hamnar i hemtjänstens ansvar.

• Ge utökat stöd och uppmuntran till anhörigvårdare.

• Garantera att äldre par ska få bo tillsamman även på äldreboenden.

• Tillgodose äldre invandrares behov av omsorgspersonal som behärskar hemspråket.

• Fokusera på och stärka funktionshindrades möjligheter. Hindren ligger oftast i samhällets villkor 
och attityder. Anpassa miljöer och verksamheter så att alla kan delta.

• Ge funktionshindrade på gruppboenden rätt till fritidsaktiviteter som de får välja själva.

• Verka för att ge Väsby Välfärd lika konkurrensvillkor som privata utförare av tjänster. 
Omställningskostnader och oskäliga administrationskostnader ska inte drabba den kommunala 
utföraren. Utforma tydligare kvalitetsnormer som ska gälla för alla utförare. 

• Medborgarnas rättigheter enligt Socialtjänstlagen, LSS, LVU med flera lagar som reglerar 
omsorgen ska garanteras. Gärna med kvalitetsgarantier som redskap. Stärk brukarnas rättssäkerhet. 
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Det röda miljöpartiet

HÅLLBAR TILLVÄXT FÖR MILJÖ 
OCH LIVSKVALITÉ  

Vi måste tänka globalt och handla lokalt för att avvärja klimatförändringarna och skapa en hållbar 
miljöutveckling. Det behövs mycket stora omställningar. . Förbrukning av fossila bränslen och 
andra ändliga naturresurser måste minska drastiskt. Vår livsstil måste styras om från materiell 
konsumtion. vi behöver tillväxt av omsorg, tjänster och kultur. För Vänsterpartiet är det en 
självklarhet att omställningen måste ske på ett solidariskt sätt - de fattigaste i världen måste få 
utrymme att ta sig ur fattigdom. Det är dom rika och medelklassen i Sverige som måste minska sin 
materiella konsumtion. Detta perspektiv gör oss till det röda miljöpartiet. 

Den kommunala samhällsplanering är ett viktigt redskap för att ställa om till en hållbar utveckling. 
Upplands Väsby bör växa från en förort till en attraktiv småstad och centralort i norra 
storstockholm. Vi stöder det pågående arbetet med  att ge Väsby ett sammanhållet stadscentrum 
med service, boende och arbetsplatser nära varandra där resor minimeras. Bostäder ska byggas med 
tyngdpunkt på flerfamiljebostäder med hyresrätt. Väsbyhem har stolta traditioner som 
samhällsbyggare som vi vill slå vakt om.

Väsbys naturnära läge ska värnas som en viktig tillgång. Naturvården ska stärkas. Speciellt viktigt 
är att värna grönkilarna som är av stor betydelse för regionens naturliv. Utöka skyddet av de mest 
värdefulla områdena med naturreservat. Öka tillgängligheten genom varsam utbyggnad av 
friluftsområden, stigar och information. 

Väsby sjöstad och andra större exploateringar som sker i grönkilarna och perifera lägen är inte 
hållbart samhällsbyggande. Väsby sjöstad medför bilberoende, hotar viktiga naturvärden och är 
dessutom tveksamt ur ekonomisk synvinkel. Därför arbetar vi för nej-sidan i folkomröstningen.

Goda möjligheter för kulturliv och fritid får allt större betydelse för livskvalité och tillväxt. Kraven 
på omställning till hållbar utveckling gör att den materiella konsumtionen och resandet måste 
minska för de allra flesta. Kommunens insatser ska fokusera på att främja det egna skapandet och 
de egna fritidsaktiviteterna före en mer passiv kultur- och fritidskonsumtion. 
Tjejdominerade aktiviteter ska ges samma prioritet som killdominerade. Det mångkulturella Väsby 
ska ges speciell uppmärksamhet.

- 12 -



Vänsterpartiet Upplands Väsby _____________________________________________________________________

Miljö och samhällsplanering

Vänsterpartiet vill

• Att kommunen ska underlätta för medborgarna att välja en hållbar livsstil genom att t ex främja 
konsumentupplysning, kollektivtrafik, återvinningssystem, gemensamma lösningar för boendet, 
bilkooperativ, återvinningscentraler, närproducerad mat mm.

• Satsa på att spara energi och på förnyelsebara energikällor. Pågående arbete att energieffektivisera 
kommunens lokaler och ha en koldioxidneutral bilpark ska fortsätta. Investera i ytterligare ett 
vindkraftverk. Kommunen ska vara en aktör för att skapa en infrastruktur för bilar med alternativa 
bränslen och för bilpooler.  

• Att kommunens ka vara ”miljöbäst” inom alla områden. Det är bra att kommunens 
miljöledningssytem utvecklas och ligger i framkant i landet. För att få trovärdighet måste dock 
samhällsplanering och naturvård också ske med miljömässig hållbarhet i fokus.

• Naturvården ska stärkas. Upplands Väsby har  riksintressanta naturområden att skydda från 
storstadens expansion. Avsätt fler skyddade områden i  med hjälp av planbestämmelser och 
naturreservat. 

• Att maten på förskolor, skolor och äldreboenden ska vara närproducerad, Krav-märkt och lagad 
från råvaror. Prioritera arbetet med det måltidspolitiska programmet och att skapa lokala 
tillagningskök.

• Göra kommunen "Fair trade city"-diplomerad. Det syftar till att stärka rättvis handel och etisk 
upphandling.

• Ge ett tydligt miljöuppdrag till Väsbyhem vid nybyggande och förvaltning/förädling av 
bostadsbeståndet.

• Förtäta statsbebyggelsen vid det goda kommunikationsläget i kvarteret Messingen, fd 
Smedsgärdsskoletomten och i Väsbys centrala delar. Där finns förutsättningar för boende som inte 
kräver bil för att vara tillgängligt. Ett torg som offentligt rum och mötesplats är viktigt, där 
föreningsliv får plats och opinionsbildning kan ske, som alternativ till det kommersiella köpcentrat 
där sådana verksamheter inte har fritt tillträde.

• Nästa stora utbyggnadsområde ska vara Älvsundadalen. Vi säger nej till "Väsby Sjöstad" och all 
storskalig exploatering av Sättra/Kairo området. 

• Förbättra kollektivtrafiken. Vi stödjer planerna på ett nytt stationsområde med bland annat 
resecentrum. Men anpassa dem till förutsättningarna i en medelstor ort så att de ekonomiska 
investeringarna blir rimliga.  

• Att cykelbanorna ska vara funktionella och trafiksäkra.  Cykelbanorna ska fogas samman i ett 
fungerande nät och kopplas till grannkommunernas nät. Skapa kamerabevakade cykelparkeringar 
vid Väsby station. Cykelstölder är tyvärr ett stort problem. 
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Kultur och fritid 

Vänsterpartiet vill 

• Ge mer resurser till den öppna ungdomsverksamheten på fritidsgårdar. Återskapa åtminstone en 
fritidsgård i kommunal drift så att det finns alternativ för de ungdomar som inte vill gå in i en 
idéburen verksamhet. 

• Främja folkhälsan genom låga inträden för barn- och ungdomar på Vilundabadet. Omförhandla 
avtalet med Medley så att kommunen fullt ut får nytta av den gjorda investeringen.

• Värna folkbiblioteket och ge stöd till studieförbund.  Bibliotekets uppsökande verksamhet med 
exempelvis bokbuss och utlåning på institutioner ska stärkas. 

• Förbättra tillgängligheten till de fina natur- kultur- och fritidsområdena i 
Båtbyggartorp/Runsaområdet genom en försiktig och samordnad utbyggnad av stigar, spår, 
motionsanläggningar och cafémöjligheter. Detta ska ske i samarbete med föreningslivet.

• Att stödet till ideella kultur- och idrottsföreningar ska vara frikostigt. Kommunens samarbete med 
exempelvis kulturalliansen, drogkampen, ”farsor och morsor på stan” är mycket viktigt och ska 
utvecklas.

• Utveckla musikskolan till en kulturskola i samverkan med folkbildning och Väsby konsthall.

• Flickornas fritidsaktiviteter ska ges likvärdigt stöd som pojkarnas. Det är viktigt att stödformerna 
analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. Exempelvis ska anläggningar för ridsport ges likvärdigt 
stöd som anläggningar för ishockey. ”Nya” idrotter som finns på icketraditionella arenor, 
exempelvis dans och aeorobics domineras av tjejer. Dessa ska också åtnjuta kommunalt stöd.

• Att föreningsstödet i första hand ska gå till ungdomsverksamhet, motions- och breddidrott. Stöd 
till idrottsföreningar som aktivt motverkar för tidig specialisering och låter alla delta lika mycket.

• Underhåll de små, enkla, bostadsnära idrottsanläggningarna, enkla bollplaner, basketkorgar, 
motionsslingor och gräsytor för spontanidrott. Planera in sådant i varje nybyggt område och i 
samband med att bostadsområden rustas upp.  

• Ha bättre bussförbindelser, gärna en "mjuklinje" till och från Sättra gård, med stopp vid andra 
större fritidsanläggningar.

• Ge funktionshindrade på gruppboenden rätt till fritidsaktiviteter som de får välja själva.
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Partiet för demokratisk fördjupning 

DEMOKRATI OCH VALFRIHET
Vi vill att din röst blir hörd och att du har inflytande över det som rör ditt liv. Det ska föras en aktiv 
politik mot diskriminering. Klass, kön etniskt tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder eller 
ålder tillåts inte försämra dina livsmöjligheter. 

Privatiseringar av omsorg, förskolor, skolor och kommunalt ägda bostäder innebär att det blir 
mindre att besluta om gemensamt. Det demokratiska styret försvagas  Det är en utveckling som vi 
motsätter oss. Omsorg om barn, gamla, sjuka och funktionshindrade får inte bli en marknadsplats 
där de resursstarkaste tar för sig mest. . "Kunderna" är ofta heller inte i en situation där de kan vara 
aktiva konsumenter som väljer sin "vara". Prioriteringar av knappa resurser ska ske öppet, inte i 
slutna företagsrum. Människors grundläggande behov är en helt annan sak än varor och kräver 
därför andra - demokratiska - styrformer. 

Den moderatledda alliansen har under åtta år genomfört ett systemskifte.  Med en ideologiskt 
betingad tro på  konkurrensutsättning och konstgjorda marknadsmodeller har man genomdrivit 
massiva privatiseringar av kommunal verksamhet..Det finns inget forskningsstöd att detta har gett 
ökad reell valfrihet och kvalité. Tvärtom ser vi hus skolresultaten dalar, och segregationen ökar. Vi 
ser hur arbetsförhållandena för personalen inom exempelvis hemtjänsten försämras. Vi ser hur 
storbolag tar över avknoppade verksamheter. Vi ser avsaknad av kommunala alternativ att välja 
inom fler områden. Vi ser hur skolan blivit en anarkistisk marknad som försvårar en god planering 
och resurshushållning.

Vänsterpartiet verkar för en ny rödgrön majoritet som ska påbörja det långsiktiga arbetet med att 
stärka de demokratiska styrformerna, öka kvalitén och återta verksamheter i kommunal drift. Vi vill 
dock inte bara ”tillbaka till det gamla”. Vi vill bygga vänsterns valfrihetssystem inom ramen för det 
gemensamma ägandet.

Vi påstår inte att det kommunala styret är perfekt ur demokratiskt synpunkt, men det är en 
förutsättning för att kunna fördjupa demokratin. Vänsterpartiet verkar för medborgarnas ökade 
delaktighet i de gemensamma besluten. Vi vill pröva nya former för kommuninvånarna att påverka. 
Det räcker inte med att rösta vart fjärde år. Vi vill utveckla de kommunala verksamheterna så att de 
anställda får ökad delaktighet och arbetsglädje. Vi vill ge brukarna större inflytande. Det finns en 
rad spännande exempel och förebilder från rödgrönt styrda kommuner att inspireras av.

För att klara behoven inom vård och omsorg måste arbetsorganisation och ledningsstrukturer 
ytterligare ses över. De anställda ska ges större inflytande i decentraliserade organisationer. 
Kooperativ och andra gemensamma organisationsformer ska uppmuntras. Vi är däremot 
motståndare till att offentligt finansierad  verksamhet drivs i bolagsform med vinstkrav från ägarna. 
Eventuella effektivitetsvinster inom skola, vård och omsorg ska återinvesteras i verksamheterna. 
Utveckla system med frivilla insatser som komplement i de kommunala verksamheterna.
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Vänsterpartiet vill

• Ge den kommunalt finansierade verksamheten nödvändiga resurser genom att höja 
kommunalskatten. Med 25 öre som ett första steg. Med upp till 90 öre under mandatperioden. 

• Uppmuntra demokratiska arbetsformer i kommunen. Exempel på positiva projekt att bygga vidare 
på är medborgardialoger, medborgarbudget och medborgarförslag till fullmäktige.

• Föra ner beslut så nära de som berörs som möjligt. Införa brukarstyrelser i skola, barnomsorg 
äldreomsorg och andra kommunala verksamheter. För att undvika att dessa styrelser blir 
skendemokratiska projekt måste de byggas underifrån och ges verkliga beslutsbefogenheter.

• Starta försöksverksamhet med ökat brukarinflytande i hemtjänsten. Brukaren ska kunna styra vad 
som ska prioriteras vid varje tillfälle – städning, inköp, samtal etc. Förenkla handläggningen av 
biståndsbeslut till äldre över 80 år.

• Förbättra boendeinflytandet inom Väsbyhem. Speciellt viktigt är det när bostadsområden står inför 
större renoveringar och tillbyggnader.

 
• Utveckla organisation och ledning i den kommunala förvaltningen. 

• Uppmuntra medborgarförslag och i viktiga frågor utnyttja möjligheten till kommunala 
folkomröstningar.

• Motverka privatisering och utförsäljning av kommunal verksamhet till företag med vinstmotiv. 

• Uppmuntra initiativ underifrån att skapa kooperativ, föreningsdrift, arbetskooperativ och liknande.

• Ge stöd till studieförbund och annan folkbildning i föreningslivet som syftar till att öka delaktighet 
och medborgarkunskap.

Vill du veta mer?
Har du invändningar?

Vill du stödja Vänsterpartiet?
Vill du bli medlem?

TA KONTAKT!

Vänsterpartiet Upplands Väsby
Dragonvägen 86

194 80 Upplands Väsby
tel. 08-590 970 38

vasbyvanstern@vansterpartiet.se
www2.vansterpartiet.se/upplandsvasby
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