
C i Väsby
Ann-Christin L Frickner, 
kommunalråd (C) och Johan 
Magnusson, ordförande (C) 
skriver varsin hälsning till er 
Väsbybor. 

Företagsbesök
Just nu gör vi inga 
företagsbesök med anledning 
av coronaviruset. Men vi ser 
fram emot fler besök framöver. 

sociala medier
Håll dig uppdaterad om vad 
som händer i Väsby och vår 
politik - följ Centerpartiet 
Upplands Väsby på Facebook 
och Instagram. 

Coronaviruset
Coronaviruset har satt Sverige och svensk 
ekonomi i en tuff situation. På både en nationell 
och kommunal nivå har kraftfulla åtgärder tagits 
fram för att bland annat stötta företag och lägga 
grunden för en snabb återhämtning. 
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Centerpartiet i Upplands Väsby

Just nu pågår en av de största 
kriser som vi har upplevt 
globalt och nationellt på grund 
av coronaviruset. Nästan allt 
det vi tidigare tagit för givet 
och hur vi har levt våra liv i 
vardagen har vi varit 
tvungna att revidera och 
ompröva. Många tvingas till 
isolering för att inte bli 
smittade, företagare och 
medarbetare påverkas av att 
marknaden viker, samhällets 
system pressas hårt när det gäller att leverera fortsatt 
trygg och säker välfärd.

Centerpartiet lokalt arbetar aktivt för att mildra 
effekterna av de negativa effekter viruset ger och det 
gör vi tillsammans med partierna i Väsbyalliansen. 
Samtidigt driver vi på arbetet för att kommunen 
med dess verksamheter ska stå rustade att dra igång 
utvecklingsinsatser och snabbt komma tillbaka till en 
mer normal verksamhet. Ett intensivt arbete pågår 
också med att ta fram ekonomiska resurser och 
insatser som ska gälla i kommande flerårsplan och 
budget.

Varje dag gör kommunens medarbetare, lokala 
företagare, privatpersoner många insatser i detta 
arbete och gemensamt skapar vi förutsättningar för 
att ta oss igenom detta så bra som det bara går.
Min övertygelse är att vi tillsammans tar oss igenom 
denna period och det kommer att komma ljusare 
dagar framöver.

Ann-Christin L Frickner, (C) gruppledare och 
kommunalråd

Vintern rasar ut, men aldrig har vi väl välkomnat 
sköna maj under märkligare omständigheter? För 
mig och tror jag, för många av oss har denna vår 
varit det mest surrealistiska vi har upplevt. 

För Centerpartiet som politisk rörelse har våren ställt 
helt nya krav. Allt annat har fått läggas åt sidan och
fokus har helt och hållet riktats på hur vi kan ställa

om våra gemensamma resurser för att så långt som 
möjligt lindra effekterna av pandemin. Ni har alla 
kunnat följa arbetet i realtid via TV, radio och andra 
medier. Från de första, mest akuta insatserna för att 
rusta vården för att sedan utökas till att dämpa 
effekterna på samhällsekonomin. Många tycker att 
det görs för lite och för långsamt. Vi i Centerpartiet 
ser också att mer behöver göras. Vi jobbar intensivt 
och envetet i riksdagen och i kontakter med 
regeringen, för att driva fram ytterligare stödåtgärder. 
 
Det är samtidigt viktigt att hålla i minnet att det 
kommer en morgondag. Förr eller senare kommer vi 
att vakna upp till en ny verklighet då den här pande-
min tillhör historien och vi ska börja om och bygga 
vidare på vägen mot 
framtiden. Den framtiden kommer 
att se annorlunda ut än den gjorde 
för några månader sedan men, 
om vi vill kan den vara grönare, 
tryggare och friare. 
 
Om du också vill det är du varmt 
välkommen att skapa den framtiden
tillsammans med oss. 
Första steget tar vi idag.

Johan Magnusson, (C) ordförande Upplands Väsby 
krets

                                   Efter en lärorik och 
                                   utvecklande tid som politisk  
                                   sekreterare på Centerpartiet i 
                                   Upplands Väsby ska jag nu ta 
                                   mig an nya utmaningar. Jag ska      
                                   bli kommunikatör och 
                                   insamlingsansvarig på 
                                   Föreningen Storasyster, en 
stödorganisation för människor som har blivit utsatta 
för sexuella övergrepp eller våldtäkt. 
Jag tackar för min tid på Centerpartiet Upplands 
Väsby och ser fram emot att följa Väsbys utveckling 
även framöver. Ni alla bidrar till ett Väsby där alla vill 
leva, bo och verka! 
Saga Åkerman, (C) politisk sekreterare Upplands 
Väsby kommun 
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För dig som behöver hjälp

Chatta med socialtjänsten! 
På vardagar mellan klockan 10 till 12 svarar vi inom 
områdena beroende, barn som far illa eller våld i 
nära relationer. 
Tveka inte att höra av dig med dina funderingar så 
ser vi till att hjälpa dig eller guida dig rätt.
Chatten når du via länken 
upplandsvasby.se/chatta-med-sok
Ps. Du får vara anonym. 

För dig som känner dig orolig eller utsatt

Saknar du någon som kan hjälpa dig med handling 
eller andra ärenden med anledning av 
coronapandemin?
Kontakta Frivilliga Resursgruppen, de hjälper dig 
med praktiska ärenden.
Väsby Direkt förmedlar kontakten:
08-590 970 00
vasbydirekt@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se/frg

Kommunen har tagit fram ett stödpaket som ska 
underlätta för företagare som har påverkats av 
coronavirusets spridning.

Kommunens åtgärder inkluderar bland annat 
följande: 
• Förlängda betalningstider på hyror i                  

kommunägda lokaler samt för företag som har 
ekonomiskt bortfall som följd av coronakrisen. 

• Förlängda betalningstider till 1 september för vissa 
avgifter.

• Sänker avgiften för tillsyns- och tillståndsavgifter 
för företag.

• Kortar ner betaltiden för dig som är leverantör till 
kommunen.

Coronaviruset - kommunen 
För företagare
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Nu tas ett första steg för att, efter coronakrisen, 
kunna sjösätta en viktig reform av vårdsystemet. 
Primärvården ska mer tydligt bli navet i den 
svenska sjukvården, där fler patienter får en fast 
läkarkontakt på sin vårdcentral och där kvaliteten 
på vården ska vara lika hög i alla delar av landet.

– Målet är att erbjuda en trygg och mer tillgänglig 
vård för alla som bor i Sverige, säger Anders W 
Jonsson, vikarierande partiledare (C).

En närmare vård

Många företag har drabbats hårt av coronakrisen. 
Flera krispaket har därför tagits fram med kraftfulla 
åtgärder för att rädda fler svenska jobb och företag.
Arbetsgivaravgifterna sänks kraftigt och 
korttidspermittering införs, där staten tar den 
absolut största delen av kostnaden. Med alla stöd 
inräknat betyder det att arbetsgivarens kostnader 
kan minska med drygt 85 procent. Staten betalar 
dessutom all sjuklön, och företag får större 
möjligheter till lån. Företag, även småföretag, 
kompenseras för omsättningstapp i form av ett 
omsättningsstöd som beräknas uppgå till 39 mdkr. 

Coronaviruset har satt Sverige och svensk ekonomi i 
en tuff situation. Centerpartiet har sedan 
coronavirusets utbrott varit med och tagit fram 
kraftfulla åtgärder som är nödvändiga för att stärka 
sjukvården, stötta svenska företag och lägga 
grunden för en snabb återhämtning.

– Det här är en krissituation, då får pengar inte vara 
ett hinder. Nu handlar det om att ge vården vad de 
behöver, om att rädda fler svenska jobb och företag 
samt se till att kommuner och regioner har 
tillräckligt med resurser för att hela Sverige fortsatt 
ska må bra, säger Anders W Jonsson, vikarierande 
partiledare (C).

Nationella insatser

Svenska jobb och företag ska räddas
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Trygghet för arbetslösa och fler möjligheter 
till utbildning

I år skjuter vi till 20 miljarder till kommuner och 
regioner, så att samhälsviktiga funktioner såsom 
skola vård och kollektivtrafik kan upprätthållas.
Takten i klimatomställningen måste öka, bland 
annat genom fler satsningar på förnybar energi. 
Kampen mot brott ska också intensifieras, särskilt i 
frågan om våldsutsatta kvinnor och barn.

Stärkt kommunsektor

Vi kommer att kunna rädda många jobb, men inte 
alla. Människor kommer att bli arbetslösa. Därför 
breddar vi tillfälligt a-kassan så att fler kvalificerar 
sig. Egenföretagare får också större möjlighet till 
ersättning om uppehåll i verksamheten görs.
Yrkes- och högskoleutbildningen byggs också ut 
och distansundervisningen på universitetsnivå 
utökas. Fribeloppet på CSN slopas under hela 2020. 

Sveriges vårdpersonal ska ha alla nödvändiga 
resurser för att bekämpa viruset och vårda de som 
drabbats. Staten kompenserar därför kommuner 
och regioner för samtliga merkostnader inom hälso- 
och sjukvården som är kopplade till coronaviruset. 
Dessutom går 100 miljoner till pandemiforskning.

 
Smittspridningen ska begränsas
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Företagsbesök 

Som ordförande för näringslivs- och kompetens-
utskottet gör Ann-Christin L Frickner företagsbesök. 
Företagen är en av grundpelarna i samhället och 
därför tycker vi att det är viktigt att kommunen och 
näringslivet har en nära dialog. 

Under  våren har Ann-Christin varit på tio 
företagsbesök. Sedan mars 2020 har vi beslutat att inte 
göra några företagsbesök den närmsta tiden för att 
minska smittspridning med anledning av 
coronaviruset. Men Ann-Christin arbetar med 
företagsfrågor varje dag, det är viktigare än någonsin 
i dessa utmanande tider. Stort tack till alla företag för 
att ni bidrar till ett mer företagsamt Väsby! 

Företagsbesök

Väsby Djursjukhus

Skanska Vällsta Värmekällan

Skopan Bollstanäs SK
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Följ oss på Facebook!

Vill du vara med och göra Väsby ännu bättre? 
Engagera dig i Centerpartiet Upplands Väsby!

Bli medlem idag - tillsammans skapar vi ett grönare 
Väsby där alla vill leva, bo och verka. 
Läs mer om hur du blir medlem på 
centerpartiet.se/upplands-vasby

Engagera dig i Centerpartiet Upplands Väsby!

                           
                           Många företag drabbas hårt av  
                           Coronaviruset. Människor riskerar
                           att bli av med sina jobb och företag 
                           riskerar att gå omkull. Därför har   
                           Upplands Väsby kommun tagit fram
                           ett omfattande paket för att 
                           underlätta för företagen. 

Tillsammans behöver vi stötta vårt lokala näringsliv 
så att det finns kvar efter krisen. 
Läs mer på centerpartiet.se/upplands-vasby Facebook: Centerpartiet Upplands Väsby

Instagram: vasbycentern

                            
                             I dessa tider är det extra viktigt att                       
                             vi stöttar våra lokala företagare. 
                             Gilla gärna inlägget för alla våra
                             företagare här i Väsby!

Häng med i vårt arbete!
Följ oss på Instagram!

Foto: Henrik Juhlin


