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Inledning 
Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grund. Detta innebär att 
vi eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och 
långsiktigt ansvarstagande. Partiets ambition är att kombinera de bästa elementen från de 
traditionella höger- och vänsterideologierna. Vi bejakar lag och ordning, 
gemensamhetsskapande traditioner, samhällsbärande institutioner, familjen och nationen. 

Sverigedemokraternas mål är att skapa ett modernt folkhem som präglas av trygghet, 
välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet. För att uppnå vår målsättning krävs det att vi 
har en ansvarsfull migrationspolitik i Sverige. Migrationspolitiken som förts de senaste 
decennierna har varit allt annat än ansvarsfull. Både segregationen och utanförskapet har 
ökat. 

Sverigedemokraterna värderar Väsbybornas privatekonomi högt. På lång sikt är en 
skattesänkning eftersträvansvärd för att uppfylla den gemensamt antagna visionen om att vara 
en av de mest eftertraktade kommunerna i länet. 

Kulturen har en central plats i Sverigedemokraternas politik. Fokus ska ligga på bevarandet och 
levandegörandet av det stora kulturarvet i Upplands Väsby. Kulturen ska bli mer tillgänglig för 
alla invånare i kommunen. 

Sverigedemokraterna vill, tillsammans med tjänstemännen, banta ner organisationen och 
skapa en bredd i de olika rollerna som finns i organisationen. I stället för att jobba som 
specialist inom ett område kan kompetens utnyttjas på en bredd. Vi tror att en bredare 
rollbeskrivning för de anställda skulle hjälpa kommunen, vi ser hellre generalister än 
specialister. Genomförandet av effektiviseringar behöver inte betyda att man behöver jobba 
snabbare på samma tid som tidigare eller säga upp nödvändig personal. Genom att minska 
riktlinjer och policys som tjänstemännen ska förhålla sig till, vilka även är enormt tidskrävande, 
blir resultatet samma men mängden nedlagda timmar färre. I de fall där personal blir 
överflödig bör det ses över vart denna kan göra störst nytta för att uppfylla visionen om att 
vara en effektiv kommun utan onödig byråkrati. Det är trots allt inte endast skattepengar som 
de folkvalda politikerna i fullmäktige förvaltar, utan även ett enormt förtroende och ansvar 
som vi tillsammans måste leva upp till. 

Satsningar på kärnverksamhet, trygghet, gemenskap, svensk kultur och samhörighet är 
satsningar som prioriteras i Sverigedemokraternas förslag till budget. 

Inge Engström 

Gruppledare 
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Upplands Väsby 2035 (vår vision) 
Uppland Väsby är en kommun som präglas av gemenskap och samhörighet efter riktade 
utbildningsinsatser i de tidigare mest segregerade delar av kommunen. Kommunen växer 
numera i en betydligt mer harmonisk takt än under den aggressiva expansionen i slutet av 10-
talet. Bevarandet av närheten till naturen och grönområden är nyckelord i samband med 
samhällsbyggandet liksom hänsynen till den befintliga arkitekturen.  

Upplands Väsby är en kommun som lever upp till begreppen tryggt och trivsamt, den 
eskalerande brottsligheten har nu upphört i och med att kommunen har valt att lägga mer 
effektiva och beprövade metoder för invånarnas trygghet. Kommunens egna ordningsvakter 
och frivilligorganisationer samt kameraövervakning har lett till att kommunen är tryggare än 
på ett decennium och tiggeriet är ett minne blott. 

Barnomsorgen har generösa öppettider och sätter barnens naturliga utveckling i centrum, fritt 
från politiserande teorier som tillexempel genuspedagogik och interkultur. Det finns flera 
alternativ för föräldrar att välja mellan och det kommunala vårdnadsbidraget gör det möjligt 
för de som så önskar att i stället vara hemma med barnen. Skolan är återförstatligad men 
kompletteras med friskolor med distinkta profiler som matchar arbetsmarknadens behov.  

Ett nära samarbete mellan kommunen och näringslivet gör att företagsklimatet frodas och att 
arbetslösheten är låg.  

Kollektivtrafiken är utbyggd med mer och bättre busstrafik vilket säkerställer korta restider 
inom kommunen men även till Stockholm och våra grannkommuner samtidigt som vi bevarar 
och utvecklar goda förbindelser för fordon.  

Framför allt värnar kommunen om våra äldre, de som under ett långt arbetsliv byggt upp 
välfärden i kommunen och landet. Äldreombudsmannen bevakar deras intressen och 
rättigheter. Trygghetslarmen är fortfarande gratis. Standarden på äldreboendena, kommunala 
såväl som privata är mycket bra med hög servicenivå.  

Den lokala demokratin är stärkt. För alla partier som väljs in i kommunalfullmäktige är alla 
dörrar öppna genom att de erbjuds insyn i samtliga nämnder och styrelser. Den kommunala 
självbestämmanderätten är återupprättad och Väsbyborna har ett större demokratiskt 
inflytande över sin egen hemkommun. Upplands Väsby kommun prioriterar sina egna invånare 
och kärnverksamheten fungerar i princip felfritt.  

Sammantaget gör allt detta Upplands Väsby till en av Sveriges mest välmående kommuner 
med några av landets nöjdaste medborgare. 
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Omvärldsanalys 
69 av landets 290 kommuner gick med underskott under 2018. Det är alltså var fjärde kommun 
som inte får ekonomin att gå ihop, det största antalet sedan 2008. Sex av 20 regioner gick med 
underskott, alltså var tredje region. 16 av landets regioner försämrade sina resultat. 

Tillväxtverket listar i dagsläget ett tjugotal kommuner som ”genuint sårbara”. Allt fler 
kommuner börjar flagga för ”sparförslag” eller effektiviseringar, även Upplands Väsby. I SKR:s 
ekonomirapport från december 2018 beskrivs utvecklingen i svensk ekonomi och dess 
påverkan på skatteunderlaget. Det faktiska skatteunderlaget, efter avdrag för pris- och 
löneökningar utvecklas mycket svagt under 2019 och 2020 är tillväxten noll. För att nå 
resultatmålet om 2,5 % vidtar Väsbyalliansen effektiviseringsåtgärder. 

Upplands Väsby har genom en stor andel evakueringsbostäder kunnat ta emot många 
asylsökande och fått ersättning från staten de första åren. Nu finns inte längre den 
ersättningen. Ett bidrag för högre personaltäthet inom äldrevården har tagit slut. 
Högkonjunkturen börjar avmattas och då minskar skatteintäkterna. En sårbarhet som 
Tillväxtverket inte belyser är medvetna överrullningseffekter från statens sida med bristfällig 
finansiering och utan ökande intäkter, eftersom nya invånare har rätt till tjänster och 
kommunala förmåner samtidigt som endast ett fåtal kommunplacerade migranter enligt 
offentliga data har beskattade tjänsteinkomster de första åren efter bosättning. 

Kommunens huvudsyfte är att ge service och att ta hand om kommunens medborgare. För att 
klara det målet måste det råda balans mellan skattebetalare och de som behöver stöd. Annars 
riskeras det att belastningen på vård, skola, omsorg, socialtjänst och andra delar av 
kommunens verksamhet blir för stor och andra områden får prioriteras bort. För att få en så 
hög kvalitet som möjligt på samhällsservicen behövs självförsörjande skattebetalare som 
bidrar till kommunens ekonomi. Det är viktigt att behovet av samhällsstöd ligger på en så låg 
nivå som möjligt.  

Personer med utländsk bakgrund som riskerar att leva sitt liv i utanförskap bör också erbjudas 
hjälp. Detta är positivt både för kommunen och för den enskilde.   
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Miljö och klimat  
Miljön och klimatarbetet är en av våra topprioriteringar i Upplands Väsby. Upplands Väsby kan 
inte ensamt rädda miljön, men vi kan visa vägen samtidigt som vi skapar en hållbar och grön 
kommun för nuvarande och framtida Väsbybor. 

Att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader är möjligt men kommer att kräva extraordinära 
insatser. Det är, enligt expertisen, fullt möjligt att åstadkomma önskvärda utsläppsminskningar 
men analysen och effekten av införandet av åtgärder behöver kopplas till effekten på 
konsumtionssamhället. Våra mål om ekonomisk tillväxt bygger i grunden på meningslös 
konsumtion. Men konsumtionssamhället har lyft människan ur fattigdom, sjukdom och smuts. 
Det finns i dag en stark tillväxt inom grönsektorn, detta är i grunden positivt. Men samtidigt 
används olja och kol i allt högre grad. En fungerande klimatpolitik hade inneburit det omvända. 
Klimatomställning handlar inte om att göra saker, utan om att sluta göra saker och hur svårt 
det är i tillväxtekonomin. 

Slutmålet för vår miljöpolitik är ett ekologiskt hållbart samhälle som tar hänsyn till den svenska 
naturen, detta ska uppnås med både beprövade metoder och modern teknologi, med 
medvetandegörande och positiva incitament till omställning mot ett mer hållbart levnadssätt. 
Inte genom ensidig fokus på bestraffningar av oönskade levnadssätt hos enskilda medborgare. 
Detta är särskilt viktigt i de fall där den enskilde medborgaren faktiskt saknar reella, 
kostnadseffektiva, miljövänliga alternativ. Vi anser dock att bestraffande åtgärder ibland kan 
vara nödvändiga för att komma till rätta med akuta problem och finner det naturligt att 
företag som tjänar pengar på miljöförstörande verksamhet också tvingas kompensera för den 
skada de åsamkar. Miljöpolitiken måste ständigt vägas mot andra viktiga samhällsvärden. 
Majoriteten av alla miljöproblem är planetära frågor som Sverige oavsett tillägnade resurser 
inte har något inflytande över. Därför är det viktigt att vi fördelar resurserna med omtanke och 
satsar på att förbättra den lokala miljön och levnadsvillkoren för våra medborgare. Vi ska värna 
om grönområden. Upplands Väsby ska växa, men inte i takt som hotar kommunens miljö. 

Vidare inom ramen för miljöarbetet ser vi stor potential i energieffektiviseringar av fastigheter 
som dels skulle innebära ökade intäkter för kommunen, dels minskad klimatpåverkan från 
kommunen. Men energieffektiviseringar enkom räcker inte, utan vi vill också se att kommunen 
i större utsträckning uppmuntrar byggen som uppnår certifieringen Miljöbyggnad silver.  
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Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens övergripande mål, riktlinjer 
och styrning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför 
kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Dessutom har 
kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor, kommunens ekonomi och 
övergripande arbetsgivarfrågor. 

Sverigedemokraternas enskilt viktigaste åtgärd återfinns under kommunstyrelsens 
ansvarsområde. Kommunledningskontoret får en IT-ansvarig resurs underordnad 
ekonomidirektören. Detta för att stärka ekonomidirektören i dennes nya roll som ansvarig för 
digitaliseringen. Sverigedemokraterna vill därefter i samråd med ekonomidirektören och den 
nya funktionen se över digitaliseringen. Tillsammans tar vi ett helhetsgrepp och riktar 
erforderliga ekonomiska medel för att på riktigt digitalisera Upplands Väsby kommun.  

Trygghetsarbetet i Upplands Väsby och kring pendel- och busstationsområdet med 
narkotikahundar ska fortlöpa och ordningsvakter ska fortsatt patrullera området för en ökad 
trygghet. 

 Att ekonomidirektören får en IT-ansvarig resurs för att stärka arbetet med 

digitaliseringen 

 Till detta avsätter vi 0,7 mkr  

Trygghet 

Sverigedemokraterna ställer sig positiva till att Upplands Väsby kommun satsar på fler mobila 
väktare och att kommunens trygghetsarbete gett positivt resultat. Vi tror att ytterligare 
småsteg skulle kunna göra stor skillnad i tryggheten hos Väsbyborna som till exempel utökad 
kameraövervakning på särskilda platser och en närmare dialog mellan Polisen, kommunen och 
medborgarna.  

Det nya Trygghetscentret skulle kunna agera som samordnare för olika 
grannsamverkanorganisationer/föreningar, för ett tryggare och mer sammanhållet Upplands 
Väsby där medborgarna känner sig mer uppskattade med kommunalt stöd bakom sig i form av 
en säkerhetsenhet. 

 Till det avsätter vi 1,4 mkr  

Exploatering av mark 

Vi budgeterar för ytterligare 30 mkr under planperioden för att finansiera satsningar, detta 
genom att inte genomföra successiva utfasningen av markexploateringen.  
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Socialnämnden 

Ekonomiskt bistånd 

Ekonomiskt bistånd är samhällets yttersta skyddsnät. När fusk och bedrägerier riktas mot 
välfärdssystemen riskerar resurserna att inte räcka till de som behöver stöd och legitimiteten 
för ekonomiskt bistånd försvagas. 

Den statliga offentliga utredningen SOU 2017:37: Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, 
förhindra, upptäcka och beivra, av Lars-Erik Lövdén visar på att det förekommer ett mer eller 
mindre organiserat fusk och bidragsbrott med kommunernas ekonomiska bistånd. 

Den tidigare publicerade rapporten från Brottsförebyggande rådet (2016:19) framhåller 
särskilt två risker för bedrägeri med ekonomiskt bistånd. Först att den sökande kan ha dolda 
inkomster och att möjligheterna att lämna felaktiga inkomstuppgifter förstärks av att 
inkomstuppgifterna inte kommer direkt från banken, utan via den sökande till socialtjänsten. 
För det andra att den sökande anger en för hög hyreskostnad, ofta genom att inte uppge att 
det finns en sambo eller inneboende, och på så sätt får för hög ersättning. 

Därför anser vi Sverigedemokrater att det är av högsta vikt att kommunen tar ett omfattande 
ansvar för att beivra fusk med ekonomiskt bistånd och bidragsbrott. Vi föreslår därför att 
kommunen inför en egen utredningsfunktion med syfte att kartlägga och stävja fusk och 
bidragsbrott. 

Ur medborgarnas perspektiv är det självklart att det genomförs kontroller som garanterar att 
de skattepengar som betalas ut i stöd verkligen går till rätt personer. Då andra kommuner har 
prövat att införa särskilda kontrollanter har det lett till markant minskning redan av antalet 
ansökningar om ekonomiskt bistånd. Det bör också införas en handlingsplan med en rad 
skarpa åtgärder såsom: 

Särskilda FUT-utredare (felaktiga utbetalningar) ska utveckla rättssäkerhet och likställighet i 
handläggningen av ekonomiskt bistånd, i vilket det ingår att utarbeta och förtydliga rutiner och 
processbeskrivningar gällande: handläggningen av bidragsbrott, rutiner för polisanmälan enligt 
lagen för bidragsbrott, återkrav på utbetalning och kommunens rutiner för indrivning av 
felaktigt utbetald ersättning. 

 Att socialnämnden inför en egen utredningsfunktion med syfte att kartlägga och 

stävja fusk och bidragsbrott 

 Vi avsätter 1,4 mkr för anställning av FUT-utredare 

  

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/05/sou-201737/
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Omsorgsnämnden 
I Sverigedemokraternas Väsby är politiken för våra äldre inriktad på att tillgodose de äldres 
behov och att bygga broar mellan generationerna. Våra äldre är en resurs och ska behandlas 
som de samhällsbyggare och hjältar de många gånger är. Äldre i Väsby ska ha rätt till trygghet, 
livskvalitet, näringsriktig och välsmakande mat. Fysisk och ekonomisk trygghet är två 
grundläggande förutsättningar för ett fungerande och fullvärdigt liv. Detta gäller för alla 
människor, men inte minst när man kommit lite till åren. Trygghet för våra äldre kan handla 
om många olika saker, alltifrån detaljer som att få hjälp med enklare sysslor i vardagen till 
livsavgörande frågor som möjligheten att få akut hjälp om man behöver.  På samma sätt som 
äldre kan möta problem utifrån fysiska omständigheter så finns det många människor som har 
liknade problem utan att för den skull vara till åren. Personer med olika 
funktionsnedsättningar ska inom Upplands Väsby och med Sverigedemokraternas politik ges 
möjligheter till ett fullgott liv. Samhället har ett ansvar att kompensera människor så långt det 
är möjligt att hjälpa alla att leva och arbeta efter egen förmåga.  Det behövs fler heltidstjänster 
och fasta anställningar inom hemtjänsten och åldringsvården i stället för att tillfälliga 
timvikarier som ska stå beredda varje morgon, kanske utan att få något jobb under större 
delen av dagen. Hemtjänsten bör göras mer flexibel för att på bästa sätt kunna möta den 
enskildes behov och önskemål.  

 Att omsorgsnämnden får i kompletterande uppdrag, utöver det uppdrag som 

återfinns i Väsbyalliansens flerårsplan med budget om att öka sysselsättningen, att 

utreda hur särskilt flexibiliteten och det individanpassade arbetsförhållandet för den 

enskilde arbetstagaren kan främjas 

 Att 3 mkr avsätts för utredningsmedel och för att möjliggöra att utredningens 

slutsatser kan realiseras  

Språkkrav 

Sverigedemokraterna har länge förespråkat att kommunens äldre enkelt ska kunna 
kommunicera med sina vårdare. I dag råder det brister inom detta område, många äldre 
upplever att de inte har fullgoda möjligheter att förstå eller göra sig förstådda. Därför vill vi ge 
svenska äldre rätt till vård på svenska och införa språkkrav vid anställning inom 
äldreomsorgen. 

 Att omsorgsnämnden vid anställningar kräver ett godkänt språktest i svenska  

  



11 
 

Utbildningsnämnden 
Enligt Skolverkets prognoser kommer det fattas närmare 80 000 lärare och förskollärare år 
2031. Lärarbristen är ett faktum. För att göra läraryrket attraktivare behövs åtgärder som 
förbättrar klassrumsmiljön, komplettering med lärarassistenter för ett bättre nyttjande av 
arbetstiden. Jämfört med lärare i liknande länder har Sveriges lärare en relativt stor 
arbetsbörda, men förhållandevis låg undervisningstid. Digitaliseringen kommer med stor 
sannolikhet vara lösningen långsiktigt på lärarbristen. Informationsteknik (IT) ska vara ett stöd 
för att utveckla skolans verksamhet och inte begränsa den. Därför är det avgörande att 
kommunens IT-avdelning och skolförvaltning förstår varandra och jobbar konstruktivt 
tillsammans för att underlätta den fortsatta utvecklingen. Projektet ”bästa lektionen” innebär 
att elever kan ta del av de mest kunniga och duktiga lärarna i kommunens lektioner digitalt via 
antingen en skolportal eller via kommunens hemsida. På så vis kan lärare som är extra duktiga 
nå ut till elever de annars inte hade haft tid att undervisa personligen. Sverigedemokraterna 
vill att Upplands Väsby kommun får Sveriges mest digitaliserad skola. Därför vill vi införa 
projektet ”bästa lektionen” i Upplands Väsby som kan bygga vidare på de erfarenheter som 
skapats från skolor i Singapore och Finland som redan lanserat ”bästa lektionen”-projektet. 

 Att utbildningsnämnden ges i uppdrag att lansera projektet ”bästa lektionen” i 

Upplands Väsby 

 Till det avsätter vi 1,0 mkr  

Förskola och pedagogisk omsorg  

Många barn börjar förskolan i en allt tidigare ålder. Förskolan får därigenom ett avgörande 
ansvar för många delar av barns vardag. Förskolan formar också framtidens svenskar. Eftersom 
inflytandet från förskolan är så stort ställer sig Sverigedemokraterna avvisande till det som 
kallas könsneutral genuspedagogik. Mentala och fysiologiska skillnader mellan könen är ett 
vetenskapligt faktum. Olika förutsättningar kräver olika förhållanden. Sverigedemokraterna 
anser därför att kommunen ska avstå från att bedriva skola och barnomsorg utifrån ett 
genusperspektiv där barnens naturliga utveckling riskeras för ogrundade teorier och 
identitetskränkande värderingar. För övrigt anser Sverigedemokraterna att barnuppfostran 
och formandet av barnens utveckling och mognad i huvudsak är en familjeangelägenhet. Det 
är inte och får inte vara den kommunala verksamhetens uppgift att försöka forma barnen 
enligt särskilda ideologier. Detta leder till en objektiv undervisning. 

Sverigedemokraterna anser att kommunen inte bör blanda in ideologi i barnomsorgen, utan 
denna bör vara en neutral tjänst som föräldrarna tryggt kan välja. Om föräldrar exempelvis vill 
genuscertifiera sina egna barn ska det ombesörjas av föräldrarna själva. 

Bra skolmat 

En god kosthållning för barnen är av stor vikt för hur barnens utveckling och välbefinnande ska 
bli så bra som möjligt. Vi har tyvärr kunnat se att fler aktörer alltmer börjat övergå till billigare 
utländsk mat av sämre kvalité, i stället för att köpa in svenska råvaror och produkter. Visst 
finns det fall där utländsk mat är att föredra då råvarorna inte finns i Sverige men tyvärr finns 
det många fall där vi ser att kött köps in ifrån länder med en helt annan standard på 
djurhållning än den som finns i Sverige.  
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Det är inte heller bara en fråga om djurhållning. Hälsoaspekten är också viktig och där vi kan se 
att utländska djuruppfödare använder antibiotika i stora mängder vilket inte är tillåtet i 
Sverige. Även om detta inte är ett utbrett problem i Upplands Väsby är det bra att fastställa en 
princip.  

Inget barn i skolan ska serveras ritualslaktat kött. Det bör dock finnas ett eller flera vegetariska 
alternativ för dem som inte vill äta kött.  

 Att inget ritualslaktat kött köps in till skolorna i kommunen 

 Att det alltid erbjuds minst ett vegetariskt alternativ som måltid 

Utökad svenskundervisning 

När det gäller just språket anser vi att det är av stor vikt att utöka svenskundervisningen för de 
barn som behöver detta stöd. För att kunna bli en naturlig del av det svenska samhället krävs 
goda språkkunskaper. Därför är det av stor vikt att samtalsspråket under skoltid, med 
undantag för språklektioner, alltid är svenska. Modersmålsundervisningen för invandrare 
främjar inte assimilationen till det svenska samhället och dess effekter för inlärning av det 
svenska språket är tveksamma. Vi förordar även att kommunen ska utöva påtryckningar på 
regeringen så att den skattefinansierade modersmålsundervisningen avskaffas. 

Nolltolerans mot mobbning 

Mobbning och våld i skolan är tyvärr ett utbrett problem i vårt samhälle. I dag uppskattas det 
att cirka 9 000 elever mobbas i Sverige med ett oklart mörkertal.  

Både elever som mobbar och blir mobbade mår i regel både psykiskt och fysiskt dåligt. Våld 
och hot är negativt på alla sätt och påverkar viljan och möjligheten att lära sig mycket negativt. 
Skolan måste bli bättre på att ta tag i problem när de uppstår men även bli bättre på 
förebyggande arbete mot mobbning och våld.  

Mobbning förblir ett stort problem även om det på papper finns ett bra regelverk på plats. Det 
finns redan i dag ett kapitel om kränkande behandling i skollagen och lagen om diskriminering 
och arbetsmiljö gäller både för vuxna och barn. 

Det är dags för skolan att på riktigt ta ansvar för och intensifiera sitt arbete med att motverka 
mobbning. Det måste råda en nolltolerans mot mobbning och inga barn ska behöva gå orolig 
eller rädd till skolan.  

 Att utbildningsnämnden utökar sitt arbete med att stävja mobbning 

 Att utbildningsnämnden utreder vilka möjligheter som finns för att omplacera de som 

mobbar i stället för de som blir mobbade 

Ordning och reda 

En förälder uttalar sig gällande den ordning och disciplin som gäller på Internationella engelska 
skolan i Älvsjö 2017: 

”Vi är trötta på skolor utan regler. Jag applåderar när jag fick höra att barnen måste ta av sig 
kepsen. Det handlar om respekt. Och en skola med ett mobilförbud är ett paradis. Så fort 
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disciplin diskuteras så beskrivs det som något negativt, att barnen trycks ner. Men för att 
barnen ska lära sig krävs ordning och reda.” 

Ordning och reda med ett stort mått av disciplin har under lång tid setts som något negativt av 
olika krafter i samhället. En farhåga om att elever trycks ned psykiskt har många gånger 
använts som förklaring till varför just ordning och disciplin i skolan inte är önskvärt. Tyvärr har 
detta fått som konsekvens att det nu råder en situation i många skolor där lärarna inte klarar 
av att hantera stök, oro, konflikter och många andra problem som nu är vanligt 
förekommande. 

Det är nu dags att vända på denna trend och tillse att ordning och reda samt disciplin återigen 
blir grundförutsättningen för en välfungerande skolverksamhet i Upplands Väsby. Goda 
exempel finns både inom Sverige och internationellt där strikta ordningsregler samt att lärare 
och kringpersonal fått i uppgift att alltid upprätthålla dessa ger en lugn och trygg tillvaro med 
stora möjligheter till studiero. 

Läxhjälpsbuss 

Sverigedemokraterna vill utreda möjligheten till att lansera en kommunal läxhjälpsbuss som 
kan ta sig runt till hushåll eller bostadsområden där elever är i behov av extra läx- eller 
studiehjälp och bistå med stöd, hjälp och en lugn studiemiljö. I och med dess mobilitet skulle 
den kunna fylla ett eventuellt missat läxhjälpspass med elever som annars valt att inte dyka 
upp när det är lite extra knepigt att ta sig till skolan, exempelvis vid snö eller regn. En mobil 
läxhjälpsbuss skulle även kunna vara flexibel med vilka dagar och tider som den erbjöd sin 
hjälp, och efter en kortare period anpassa sig efter eventuella mönster som dyker upp i 
kommunen. 

 Att utbildningsnämnden utreder möjligheten till att lansera en läxhjälpsbuss 

 Till detta avsätter vi 1,4 mkr  

Runbys skolsituation 

Runbys skolsituation har skapat många frustrationsmoment för både föräldrar och barn. 
Familjer som bor precis invid skolan och i många fall kan se skolan från sitt hem får inte platser 
till sina barn utan blir i stället hänvisade till andra skolor betydligt längre bort.  

 Att utbildningsnämnden skyndsamt redovisar förslag på åtgärder gällande Runbys 

skolsituation  
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Kultur- och fritidsnämnden 
Vilundaparken ska långsiktigt bli en idrottsplats där många idrotter kan mötas och verka. Vi ser 
med spänning på utvecklingen som pågår och är i samförstånd med Väsbyalliansen om 
platsens fantastiska potential.  

Upprustningsprogram idrottshallar  

Många av kommunens invånare är, oavsett ålder, aktiva i en idrottsförening och våra 
idrottshallar utnyttjas till stor del maximalt under de attraktiva tiderna. Kampsportcentret 
invigdes 2011 och året därpå renoverades Väsbyhallen. Nu är det dags för kommunens 
resterande hallar att rustas upp och fräschas till för att möta invånarnas behov. 
Sverigedemokraterna prioriterar detta och föreslog redan 2019 ett upprustningsprogram för 
idrottshallar. 

Kulturskolan  

Sverigedemokraterna anser att kulturskolan behöver prioriteras. Det är en viktig verksamhet 
som kan skapa mervärden för individens utveckling. Vi vill gärna se att ytterligare medel riktas 
till kulturskolan för att på sikt få ner avgifterna till noll. Vi tror att kulturskolan kan vara en av 
nycklarna till ett mer attraktivt Upplands Väsby. 

 Till detta avsätter vi extra medel på 0,5 mkr 

Vikingagården Gunnes gård 

Ett antal utredningar har genomförts som alla visar på att Gunnes gård är i akut behov av ett 
besökscenter för att kunna möta besökarens behov och för att kunna utveckla verksamheten. I 
kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget för 2019 fanns investeringar om sex 
miljoner kronor avsatta till Gunnes gård. På grund av effektiviseringskrav har den här 
investeringen skjutits på framtiden. Här vill Sverigedemokraterna i stället redan nu tillskjuta 
extra resurser till Vikingagården Gunnes gård. 

Sverigedemokraterna ser i Gunnes gård en verksamhet som med sina relativt små medel är 
mycket framgångsrik. Då den är en del i nämndens verksamhet får den sammas med den 
övriga verksamheten och framtida satsningar begränsas. Genom en bolagisering skulle 
Upplands Väsby kommun i stället möjliggöra Gunnes gård. Det finns goda förutsättningar att 
skapa ett turistmål i en till Sverige och Stockholm alltmer tilltagande internationell turism, som 
dessutom efterfrågar vikingar. Vi ser även ekonomiska argument, då den här typen av 
satsningar främjar lokalt näringsliv och skapar nya arbetstillfällen. En intäktsfinansierad 
verksamhet är självförsörjande och kan uppbära egna lån för sin fortsatta utveckling.  

 Vi föreslår att kommunen tillsätter en utredning som ser över hur Gunnes gård kan 

bolagiseras och bli ett av Upplands Väsby kommun helägt aktiebolag. I samband med 

detta bör en långsiktig investeringsplan utredas och därefter inrättas. 

  



15 
 

Bygg- och miljönämnden 

Stadsutveckling i klassisk stil 

Sverigedemokraterna har länge förespråkat byggnation och stadsutveckling i så kallad 
”klassisk” stil. Därför ställde vi oss positiva till den markanvisningstävling som anordnades av 
kommunen där Väsbyborna fick rösta på olika förslag för kommande bostadskvarter. Det 
initiativet är enligt oss när stadsutveckling och medborgardialog fungerar som allra bäst.  

Vinnarbidragen av denna markanvisningstävling var tydliga: det är ”klassisk” stil som folket och 
Väsbyborna vill ha i sin stadsutveckling.  

Sverigedemokraterna anser att det är positivt att kommunen standardiserar detta 
framgångsrika initiativ för framtida stadsutveckling i Upplands Väsby. 

Kommunal handlingsplan för laddstationer 

Upplands Väsby kommun lockar många till sig tack vare att kommunen är den enda kommun i 
Stockholm som huserar Teslas ”superchargers”. Dock är långt ifrån alla elbilar från märket 
Tesla, och de resterande kommer vara i behov av mer allmänna och öppna aktörers 
laddstationer. Här kan Upplands Väsby visa framfötterna och kliva in och bli ledande kommun 
för mer allmänna och öppna laddstationer. 

Här ser Sverigedemokraterna en möjlighet för kommunen att ta fram en handlingsplan för 
laddstationer som dels kan göra Upplands Väsby till en av de främsta gröna kommunerna 
genom att vara en ledande kommun i den kommande elbilsrevolutionen, dels generera 
inkomster till kommunen genom försäljningen av exempelvis el, mark eller subventioner för 
laddstationer och aktörer som uttrycker intresse att etablera laddstationer i kommunen. 

Samverkan med grannkommuner 

Sverigedemokraterna ser positivt på att Upplands Väsby samverkar med grannkommuner när 
det kommer till bland annat trafik- och miljöfrågor.  

Vi vill se att detta samarbete förstärks och utökas till att bland annat inkludera framtagning av 
laddningsinfrastruktur.  

Student- och ungdomsbostäder 

Sverigedemokraterna vill se fler student- och ungdomsbostäder i kommunen som byggs mer 
kostnadseffektivt och på så sätt möjliggör att fler unga kan få sin första bostad. Här ser vi att 
kommunen har olika möjligheter genom att till exempel arrendera ut kommunal mark specifikt 
till student- och ungdomsbostäder i stället för att sälja den till marknadspris.  

 Att Bygg- och miljönämnden utreder hur student- och ungdomsbostäder kan byggas 

mer kostnadseffektivt, genom att till exempel arrendera ut mark 
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Ekonomiska bilagor 

Resultaträkning 

Investeringsbudget 

Investeringar 2022–2024         

          

Nämnd, mkr 2022 2023 2024 
Summa 

2022-2024 

Teknik- och fastighetsutskottet 551,3 689,3 649,4 1 889,9 

Bygg- och miljönämnden 0,0 0,4 0,0 0,4 

Kommunstyrelsen 3,5 3,5 3,5 10,5 

Utbildningsnämnden 1,7 1,2 1,2 4,1 

Omsorgsnämnden 1,0 1,0 1,0 3,0 

Kultur- och fritidsnämnden 12,0 21,0 26,0 59,0 

Summa 569,5 716,4 681,1 1 966,9 

 

  

RESULTATBUDGET 2022-2024, Mkr Vht int 697,4 714,8 732,7

Mkr

Bokslut 

2020

Budget 

2021

Prognos 

2021

Budget 

2022

Budget 

2023

Budget 

2024

Verksamhetens intäkter 762,7 725,4 723,4 741,5 763,1 781,9

Verksamhetens kostnader -2 992,5 -3 260,0 -3 256,6 -3 412,5 -3 547,3 -3 676,5 

Avskrivningar -132,3 -117,3 -117,3 -119,9 -126,5 -129,7 

Verksamhetens nettokostnad -2 362,1 -2 651,8 -2 650,4 -2 790,9 -2 910,8 -3 024,3 

Skatteintäkter 2 076,7 2 158,5 2 173,6 2 327,7 2 426,5 2 526,4

Utjämning och generellt statsbidrag 378,4 507,1 583,1 548,4 582,4 640,3

Finansiella intäkter 12,4 12,1 12,1 12,5 14,3 16,1

Finansiella kostnader -8,8 -12,4 -9,3 -9,2 -15,0 -19,9 

Delsumma skatteintäkter och finansnetto 2 458,6 2 665,2 2 759,4 2 879,4 3 008,2 3 163,0

Årets resultat 96,5 13,5 109,0 88,5 97,5 138,7

Resultat i % av skatter 3,9% 0,5% 4,0% 3,1% 3,2% 4,4%

Genomsnittligt resultat 2021-2023: x 2,4% 3,0% 3,6% x x

Resultatmål 2,5% 61,4 66,6 68,9 71,9 75,2 79,2

Skillnad 35,2 -53,2 40,1 16,6 22,3 59,5
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Balansräkning 

 

Balansbudget 2022-2024, per 31 december respektive år

mkr

Bokslut 

2020

Prognos 

2021

Budget 

2021

Budget 

2022

Budget 

2023

Budget 

2024

Tillgångar

Anläggningstillgångar 3 068 3 489 3 489 3 759 4 032 4 303

Omsättningstillgångar 549 350 350 350 350 350

varav kassa 0 0 0 0 0 0

Summa tillgångar 3 617 3 839 3 839 4 109 4 382 4 653

Eget kapital, avsättningar 

Eget kapital 1 856 1 919 1 916 2 026 2 097 2 193

Avsättningar för pensioner 292 302 284 321 338 362

Övriga avsättningar 88 89 89 90 91 92

Långfristiga skulder 823 987 981 1 120 1 449 1 553

varav bankskuld 600 700 800 900 1 200 1 500

Kortfristiga skulder 558 542 569 552 408 453

Summa eget kapital, 3 617 3 839 3 839 4 109 4 382 4 653

Soliditet

Inkl ansvarsförbindelser* 27% 29% 29% 30% 30% 31%

Exkl ansvarsförbindelser 50% 50% 50% 49% 48% 47%

*Ansvarsförbindelsen, mkr 830 810 813 810 790 770
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sverigedemokraterna föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 

 att fastställa nämnders/styrelsers/utskotts kommunersättningar 2022 i enlighet med 

Sverigedemokraternas förslag, 

 att anta Sverigedemokraternas förslag till investeringar, 

 att utdebiteringen för år 2022 lämnas oförändrad, det vill säga 19,42 kronor per 

skattekrona 

 i övrigt anta det av Sverigedemokraterna upprättade förslaget till flerårsplan med 

budget för år 2022–2024 


