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Vallöfte  Resultat Kommentar 

SKOLA   

Mindre grupper i förskolan 
och fler lärare och vuxna i 
skolan  

Fler vuxna i skolan men 
också fler barn 

Stöd till elever med särskilda 
behov  

Resurser har tillförts. 

Ett förslag om skattehöjning 
på 60 öre för att satsa på 
skolan X 

Skatten höjdes efter 
förhandling med 32 öre 

Arbeta för att rätta till 
systemfelen i skolan – inga 
vinster i skolan  

Vi jobbat med att 
återinföra och utveckla 
verksamheter i 
kommunaldrift som en 
motvikt till den stora 
utförsäljning som skedde 
under Alliansens åtta år. 
 

Mer resurser till de elever 
som behöver det bäst – 
socioekonomisk viktning  

Socioekonomiskviktning 
genomförd med 8 miljoner 
kronor 

Satsningar på 
hemspråksundervisning  

En ny mottagarorganisation 
har skapats och är i fullt 
bruk. 

Arbetsro och goda 
arbetsvillkor för lärare och 
skolledare  

Ingick i ett ”Lärande 
Väsby” och är något som 
rektorer och lärare vittnar 
om har skett. 

Systematisk genuspedagogik 
för att förhindra stereotypa 
könsmönster i skolan  

Arbetet finns med som en 
strategi i Flerårsplanen 
och det har tagits fram 
nya nyckeltal för att mäta 
målet. 
 

JÄMSTÄLLDHET   

Prioritera lönehöjningar i 
kvinnodominerade yrken  

En lönehöjning har gjorts 
för kommunens anställda 
undersköterskor. 

Heltid som norm – deltid en 
möjlighet  

Detta är påbörjat och 
väntas vara klart 2021. 



Försök med 
arbetstidsförkortning X 

Detta var inget vi fick med 
i den gemensamma 
plattformen. 

Motarbeta könsstereotypa 
normer i skola och förskola – 
likabehandla tjejer och killar     

X 

Projektet ”Mentorer i 
våldsprevention” riktat till 
pojkar är igång på några 
skolor. 
 
Inget helhetsgrepp har 
tagits i UBN. 

Fortbildning av 
genuspedagogik för lärare  

X 

Kommunen har anordnat 
utbildningar på temat 
genus för kommunens 
anställda 
 
Inget helhetsgrepp har 
tagits i UBN. 

Permanent stöd för 
kvinnojouren  

Ett treårigt IOP-avtal har 
slutits med Kvinnojouren 
Mivida.  
 
Även med Väsby tjejjour 
och Brottsofferjouren 

Jämställdhetsintegrerad 
verksamhet i kommunen  

Kommunens styrsystem 
för 
jämställdhetsintegrering är 
sjösatt och finns som 
uppdrag i Flerårsplanen. 

Effekter av beslut skall 
analyseras ur könsperspektiv X 

Detta var inget vi fick med 
i den gemensamma 
plattformen. 

Anställa en 
jämställdhetstrateg  

Funktionen som 
jämställdhetstrateg inom 
Kommunledningskontoret 
har införts.  
  

Motarbeta sexualiserat våld – 
stöd till olika former av 
feministiskt självförsvar X 

Detta var inget vi fick med 
i den gemensamma 
plattformen. 

BOSTAD   

Fler hyresrätter i Väsbys 
centrala delar  

Väsbyhem bygger och 
planerar för det. Bland 
annat Åhusen som 
kommer bli 
ungdomsbostäder. 

Ge Väsbyhem en aktivare roll 
för att bygga och pressa 
priserna på 
bostadsmarknaden 

 

Vi har givit tydliga direktiv 
till Väsbyhem. 



2300 bostäder de närmaste 
fem åren (Fd 
Smedsgärdsskolan, 
Fyrklövern, runt Väsby 
centrum, Eds allé, Runby 
hage, Norr om Vikskolan samt 
Messingenområdet) 

 

Totalt har det färdigställts 
1150 lägenheter under 
2015-2017 och mycket är 
på gång. 

Bostäder i Älvsundadalen på 
längre sikt  

Finns med i den 
kommunala 
Översiktsplanen. 

Fler projekt som 
studentbostäderna i 
Runbyhage  

Väsbyhem bygger 
Åhusen efter ån i  
Järnvägsparken 

Pröva nya upplåtelseformer 
inom Väsbyhem där tex 
ungdomar och studenter kan 
dela på kontrakt 

X 

 

JOBB   

Fler riktiga arbeten genom 
satsningar på välfärd och 
större investeringar för 
klimatomställning 

 

Satsningar har gjort. Svårt 
att beräkna effekterna på 
hur mycket jobb det 
skapat 

Bättre arbetsmiljö för de unga 
– stopp för låga löner och 
otrygga anställningar X 

Inom kommunens 
organisation finns det 
fortfarande för mycket 
visstidsanställning 

Stöd till arbetskooperativ, 
ekonomiska föreningar och 
annat företagande med 
sociala mål 

 

Vi har gett i uppdrag att 
se över om det skulle vara 
möjligt i 
Trädgårdsmästarbostaden 
när den är upprustad. 

Fler sommarjobb åt ungdomar 

 

En sommarjobbsgaranti är 
införd. 

OMSORG   

Värna en hög personaltäthet 

 

Resurser har tillförts. Men 
det kan bli bättre. 

Tid för omsorgspersonal för 
mänskliga möten  

Resurser har tillförts. Men 
det kan bli bättre. 

Tillförda resurser till 
hemtjänsten X 

Ingen hemtjänst i 
kommunal regi har 
skapats. 

Återskapa hemtjänst i 
kommunal regi X 

Ingen hemtjänst har 
återskapats i kommunal 
regi men uppdrag har 
getts för att förbereda 
kommunen att ta över om 



något företag skulle gå i 
konkurs. 

Utökat stöd till anhörigvårdare 

 

När Brobacken öppnade 
frigjordes fler 
korttisdsplatser. 

Omsorgspersonal som 
behärskar äldre invandrares 
hemspråk  

Den finska avdelningen 
på Hedvigsgården är 
utökad. 

Stärka funktionsvarierades 
möjligheter - anpassa miljöer 
och fritidsaktiviteter så att alla 
kan delta 

 

Fritidsaktiviteter för 
gruppen ser bra ut. 

Självvalda fritidsaktiviteter för 
funktionsvarierade på 
gruppboenden  

Det ser bra ut inom detta 
område. 

KULTUR OCH FRITID   

Mer resurser till den öppna 
ungdomsverksamheten på 
fritidsgårdar  

Vi har satsat mycket på 
ungdomsverksamhet. 
Bildat en ungdomsenhet 
där tre fritidsgårdar, Vega 
och NAV1 ingår. Enheten 
har bra och nära 
samarbete med skola, 
fältassistenter och polis. 

Återskapa åtminstone en 
fritidsgård i kommunal drift  

Vi har tagit tillbaka tre 
fritidsgårdar i 
kommunaldrift och vi har 
öppnat en ny i Messingen 
(NAV1) 

Låga inträden för barn och 
ungdomar på Vilundabadet X 

Detta kom inte med i den 
gemensamma 
plattformen. 

Värna folkbiblioteket 

 

Tillfört resurser. 
Lässtrateg på plats. 

Stöd till studieförbund 

 

Stöd till studieförbund är 
en del av stödet till 
Komvux. 

Frikostigt stöd till ideella 
kultur- och idrottsföreningar  

Vi har höjt föreningsstödet 
och sett över taxorna för 
lokaluthyrning 

Utveckla musikskolan till en 
kulturskola  

Vi har en kulturskola på 
plats med undervisning i 
instrument, enskilt och 
tillsammans i orkester, 
kör,solosång, konst, teater 
och nycirkus. 
 



Likvärdigt stöd till flickors 
fritidsaktiviteter jämfört med 
pojkars  

Sättra ridskola blir klar 
under 2018. 

Underhåll av ytor för 
spontanidrott  

Stora satsningar har gjorts 
för att se över och 
renovera befintliga 
spontanidrottsplatser. Det 
har även anlagts en 
pumptrack-bana och en 
skatepark kommer stå klar 
i Smedby nästa år. Det 
har tillkommit utegym och 
en hinderbana. 

KLIMAT OCH MILJÖ   

Närproducerad, KRAV-märkt 
mat lagad från grunden i 
kommunens offentliga miljöer  

Arbete pågår men vi vill 
längre. 

Satsa på förnyelsebara 
energikällor - investera i 
ytterligare ett vindkraftverk X 

Ett nytt vindkraftverk blev 
inte aktuellt  

Stärk naturvården – skydda 
riksintressanta naturområden 
från bostadsexpansion  

Finns med i kommunens 
Översikstplan. 

Gör kommunen Fair Trade 
city –diplomerad  

Verkställt 

Ge ett tydligt miljöuppdrag till 
Väsbyhem vid nybygge och 
reparationer  

Finns med i direktiven till 
Väsbyhem 

Förtäta stadsbebyggelsen vid 
det goda 
kommunikationsläget i 
kvarteret Messingen 

 

Pågående arbete, Väsby 
Entré och Fyrklövern har 
fortsatt. Nya planer är 
igångsatta. 

Nej till ”Väsby Sjöstad” 

 

Nej, till Väsby Sjöstad och 
till nya idén ”Väsby 
Sjöby”. Vi utvecklar 
området till Väsby 
Friluftsområde. 

Förbättrad kollektivtrafik - stöd 
till planerna på ett nytt 
stationsområde med ett 
resecentrum (anpassa till 
förutsättning i medelstor ort 
för rimliga ekonomiska 
investeringar 

 

Väsby Entré fortskrider 
enligt planerna med ett 
resecentrum som en del 
av projektet. 

Kamerabevakade 
cykelparkeringar vid Väsby 
station X 

Detta var inget som kom 
med i den gemensamma 
plattformen 



Funktionella och trafiksäkra 
cykelbanor  

Vi har anlagt nya 
cykelbanor, rustat upp 
skyltsystem och 
vägmärkning. 

VINSTER I VÄLFÄRDEN   

Stopp för ytterligare 
privatiseringar av välfärden  

Inga ytterligare 
privatiseringar har gjorts 
under mandatperioden 

Börja ta tillbaka de 
verksamheter Alliansen 
privatiserat  

Vi har under 
mandatperioden återtagit 
tre fritidsgårdar i 
kommunal regi samt fattat 
beslut om att återta ett 
äldreboende. Uppdrag har 
getts för att se över hur vi 
kan ställa om till 
kommunal hemtjänst. 

Skola, vård och omsorg för 
alla på lika villkor  

 

 
 
X 
 

Beslut har tagits om att 
återta äldreboendet 
lavendelgården i egen 
regi 
 
Socioekonomisk viktning i 
skolan 
 
Uppdrag att utreda 
kommunal hemtjänst 
 
Vi är fortfarande en av 
Sveriges mest 
privatiserade kommuner 
och saknar fortfarande 
kommunal hemtjänst 

Mer inflytande till de anställda 
inom kommunen för att 
utveckla alternativ inom 
kommunen 

X 

Detta var inget vi fick med 
i den gemensamma 
plattformen 

Utveckla brukarinflytande och 
medborgardemokrati  

Vi har jobbat med 
medborgardialoger i olika 
former under 
mandatperioden 

Uppmuntra kooperativ och 
andra gemensamma 
organisationsformer X 

Detta var inget vi fick med 
i den gemensamma 
plattformen 

Utveckla system med frivilliga 
insatser som komplement till 
kommunal verksamhet  

Kvinnojouren, Tjejjouren 
och Brottsofferjouren har 
fått tre-åriga IOP-avtal 
 



Vi har haft två träffar med 
civilsamhället i syfte att 
skapa synergieffekter 
mellan kommun och 
föreningar  

Förbättra arbetsvillkor och höj 
statusen på arbete inom vård, 
skola och omsorg  

Heltid som norm är 
igångsatt 
 
Löner för lärare och 
undersköterskor har höjts 

 

 

 

 


