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Detta dokument utvecklar viktiga delar av det Centerpartiet vill förverkliga i Väsby under 

nästa mandatperiod. Det finns massor av grundfundament som vi också driver men som inte 

specifikt omnämns i denna Valplattform; Respekten för mänskliga rättigheter, 

Barnkonventionen, Jämställdhet och likabehandlingsfrågor samt arbetet att motverka 

diskriminering är bara några exempel. Det betyder inte att de är lägre prioriterade, snarare 

att de är självklara och basen i allt vårt arbete. 



En plats att leva och bo 

 

Centerpartiets grundvärderingar står för ett samhälle där du som individ är i fokus. Vi är ett 

grönt liberalt parti som vill att beslut ska fattas så nära dig och ditt liv som möjligt.  

 

Väsby är och ska vara en plats som passar alla oavsett ålder, bakgrund, familjeform eller 

härkomst. Vi låter varken Sverige eller Väsby klyvas. Vi utvecklar vår stad för personer med 

olika behov och önskemål. Mångfald är något som berikar vår kommun och vi vill skapa lika 

förutsättningar för alla som bor här. Med en alltmer globaliserad tillvaro blir en ansvarsfull 

internationell agenda en avgörande framgångsfaktor. 

Vår utbildningspolitik utgår ifrån att varje förskolebarn och elev ska ges möjlighet att kunna 
inhämta den kunskap hen behöver för att nå sina mål – oavsett social eller ekonomisk 
bakgrund. 
 
Vi ska kunna erbjuda ett boende för personer i alla åldrar och Väsby ska både vara ett ställe 
att flytta till och ha möjlighet att bo kvar på under livets alla skeden.  
Med enkla regler och starka drivkrafter att investera i bostäder, kan byggandet öka. En väl 
fungerande bostadsmarknad präglas av rörlighet, låga trösklar, långsiktighet och mångfald.  
Kommunen ska aktivt använda alla sina verktyg för att bidra till skapandet av billiga 
hyresbostäder. 
 
Väsbys kulturarv ska värnas och vårdas. Redan på vikingarnas tid var Väsby en plats som låg i 
händelsernas centrum. Lyft och bevara dessa  och mer nutida spår så att nya och gamla 
Väsbybor känner sig stolta för det kulturarv som vi förvaltar tillsammans. 
 
Ung som gammal - det ska vara tryggt i Väsby och i hela landet och du ska ha möjlighet att få 
den service av vård, skola och omsorg som just du behöver - en service som är nära och 
bygger på dina behov. Den samhällsservice som erbjuds ska innefatta en mångfald av 
aktörer för att du som Väsbybo att ha möjlighet att välja det som passar dig.   
 
Centerpartiet tar miljöansvar på allvar. Genom grön tillväxt har Väsby har potential att 

utvecklas till ett företagsamt samhälle där näringslivet blomstrar och människor får 

möjlighet till arbete. – Väsby, den gröna nära staden där alla vill leva, verka och 

bo! 



Väsby – en hållbar stad! 

 

Centerpartiet har länge drivit frågan att Väsby ska bli en modern ekostad både i centrala 

Väsby och i framtidens Väsby Sjöby. Väsby ska erbjuda ett boende för alla – både till de som 

vill flytta till kommunen och till de som vill stanna kvar. Centerpartiet har framgångsrikt 

drivit miljöfrågorna i kommunen och år 2013 fick kommunen utmärkelsen Årets Miljöbästa 

kommun. Centerpartiet vill satsa på gröna innovativa lösningar och vi vill ha en långsiktigt 

hållbar utveckling med helt förnybar energiförsörjning inom en generation.  

Minskade utsläpp – Bostäder och uppväxtmiljö 

Vi vill minska utsläppen av skadliga partiklar i luften och öka människors möjlighet att åka 

kollektivtrafik, cykel och nya hållbara transporter som spårbil. Det ger oss möjligheten att 

minska miljöpåverkan och att styra om mot fossiloberoende transporter. Digitaliseringen ska 

användas för att öka antalet videokonferenser och rätten till hemarbete i arbetsrättsavtal för 

att minska resandets klimatbörda. 

Vi vill se bostäder med bullerbykänsla som byggs med energieffektiva lösningar, gröna tak 

och öppna gröna där växter och djur kan leva och sprida sig. Dessutom ska det som kallas 

”ekosystemtjänster” stärkas- det vill säga den nytta vi har av naturens arbete utan att det 

kostar oss något. Att barnen ska ha en grön gräsmatta för barfotaspring är inte en 

omöjlighet i stadsmiljö, om vi planerar rätt.  

Vi vill att Väsby ska bli en stad där familjer finner en plats för barnen att växa upp i, med 

närhet till förskolor och skolor. Vi vill se lek och bus i grönområden, skog och mark. Väsby 

ska vara en trygg plats för äldre, med närservice och fina promenadstråk. Det ska vara lätt 

att leva ett aktivt liv både sommar som vinter. Vi vill se rekreations- och motionsspår som 

lockar till promenader, ridning, löpning och skidåkning. Mälarstranden ger oss aktiviteter 

som långfärdsskridskoåkning, bad och paddling. Mälarstranden ska vara tillgänglig för 

allmänheten och utvecklas så att du ska kunna njuta av en glass i solen, äta god mat vid att 

matställe eller bara sitta och njuta av utsikten på någon av bryggorna. 

Hållbarhet mat och återvinning 

Centerpartiet vill verka för en säker levnadsmiljö där risken minimeras att våra barn utsätts 

för skadliga ämnen som de kan komma i kontakt med genom kläderna de har på sig, maten 

de äter och leksakerna de leker med. Vår syn på hållbarhet handlar om att vi ökar kontrollen, 

reglerar och minskar användandet av potentiellt farliga kemikalier och hormonstörande 

ämnen.  

Vi tycker att alla, även våra äldre som inte klarar av att laga sin egen mat, ska få möjligheten 

att känna doften och smaken av nylagade köttbullar. Närlagad mat ska premieras och inköp 

av närodlade och ekologiska råvaror med krav på ursprungsmärkning ska öka. Vi vill fortsätta 

det arbete som Centerpartiet har drivit med att möjliggöra för kommunens samtliga aktörer 



att servera närlagad och närodlad mat som uppskattas av Väsbyborna. Detta ger också en 

möjlighet för lokala företagare som satsar på kvalitet att blomstra.   

Centerpartiets mål är ett hållbart samhälle där vi återvinner och återbrukar mer för att 

minska klimatpåverkan. Vi tror på utökade uppsamlingssystem som gör det möjligt för alla 

att källsortera mer och att utveckla återvinning av matavfall och andra biomassor. 

 

Centerpartiet i Väsby vill: 

• Skapa ett tryggt Väsby - i vår stadsplanering bygger vi ett Väsby där vi skapar en lokal 
trygg känsla i staden som inte känns anonym. Vi skapar den tillsammans med 
kommuninvånare, polis, kommunorganisation, civilsamhällets aktörer och fler. Väsby 
ska åter kännas tryggt att bo, leva och verka i. 

• Bygg ut Runby – en ny Runbyskola och bostäder intill vill vi se där nuvarande 
Runbyskola finns. 

• Bygga Väsbys nyaste stadsdel 
- Utveckla Väsby Sjöby, kommunens nyaste stadsdel i Nordvästra Väsby. 
- Invid Mälarens strand vill vi uppföra minst 1 000 nya bostäder med bra 

samhällsservice. 
- Vi säkrar ett viktigt område i den gröna kilen där man ska kunna ströva fritt, 

uppleva en mångfald av intressanta djur- och växtarter.  

• Skapa fler hållbara trafiklösningar - se till att Upplands Väsby har en miljövänlig och 
väl fungerande kollektivtrafik, fler cykelvägar och busslinjer men också att framtida 
nya hållbara transportlösningar som t.ex. spårbilssystem utvecklas. 

• Bygga ut kollektivtrafiken - Väsbybor och personer som arbetar i Väsby ska kunna 
välja kollektivtrafik framför den fossildrivna bilen. Vi måste därför utveckla 
kollektivtrafik inför bostadsbyggande, utöka kollektivtrafik till befintliga 
bostadsområden samt prioritera kollektivtrafik till företagsområden och 
infartsparkeringar.  

• Bli en klimatneutral kommun - Som ett nytt långsiktigt klimatmål ska Sverige senast 
år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Vi arbetar för 
att sätta tuffa miljö- och klimatmål för kommunen med minskade utsläpp. Arbetet 
sker i samarbete med kommuninvånare och företag.  

• Bli Sveriges bästa cykelkommun 2025 - vi ska sätta cykeln i främsta rummet och 
underlätta för cykel i trafiken, med bättre cykelvägar inom kommun och mellan 
kommungränser. Vi vill se cykelvägar för dem som arbetspendlar, fler 
cykelparkeringar vid stationer, hållplatser och knutpunkter samt att öka möjligheten 
att ta med cykel på pendeltåget. 

• Driva på utvecklingen av klimatsmarta fordon - underlätta en infrastruktur av 
laddstolpar för elfordon och gasfordon. Skapa förutsättningar för en gemensam 
kommunal bilpool men också arbeta för att ge fler medborgare möjligheten att delta.  



• Arbeta för förmånscyklar för anställda - som ett led att främja god hälsa och minska 
bilberoende. 

• Säkra en giftfri vardag -  stärka tillsynen på våra förskolor, skolor och arbetsplatser 
för att minska risken att utsättas för giftiga och hormonstörande ämnen och 
produkter. 

• Bygga energismart och Premiera miljö- och energieffektiva insatser -  införa lägre 
bygglovstaxa för energismarta hus och passivhus och andra ekonomiska lättnader för 
de som bygger miljösmart och energieffektivt i kommunen. Renovera och 
energieffektivisera befintliga hus med särskilt fokus på miljonprogrammen.  

• Bygga billiga hyresrätter – kommunen ska agera motor och initiativtagare i 
markfrågor, ta fram strategier för bostadsutveckling i det kommunala bostadsbolaget 
med planering och strategiska samarbeten för att skapa fler hyresrätter med låg 
hyreskostnad som ett komplement till befintligt bostadsbestånd. 

• Tillgängliggöra fler avfalls- och återvinningsstationer -  vi ska i samarbete med 
SÖRAB skapa fler möjligheter för källsortering och återvinning i kommunen. 

• Utveckla insamling för biobränsleproduktion – Centerpartiet har i samarbete med 
SÖRAB drivit på både matrestinsamling och insamling av hästgödsel för att 
exempelvis producera biogas. Förutom att det skapar tillväxt i de gröna näringarna så 
minskar problemen med gödsel- och matavfall och det växande behovet av 
miljöbränsle för fordon, el och värme möts.  

• Bygga bostäder för ungdomar och studenter – Väsbys läge med pendlingsavstånd till 
studentstäderna Uppsala och Stockholm och närheten till Arlanda skapar fantastiska 
möjligheter för nya billiga bostäder. Vi vill se enklare regelverk för bostadsbyggande 
som gör att vi snabbare får kvalitativa bostäder till låg kostnad på plats. 

• Att Väsby ska delta i utveckling av ny grön miljöteknik - där samarbete mellan 
forskning, högre utbildning och näringsliv ska uppmuntras. Ny miljöteknik ger nya 
jobb.  

 



 Väsby – en stad för dig ung som gammal! 
 
Rätten att känna sig trygg 

Ett välutvecklat samarbete med civilsamhället ger möjlighet att göra Upplands Väsby till en 
tryggare plats.  Vi i Centerpartiet kommer att verka för att civilsamhället, kommunen och 
polisen tillsammans med skolan och företag samverkar om lokal brottsprevention. Det 
hindrar unga att hamna på glid i samhället. Som komplement behöver kommunen även 
avsätta resurser för fler ordningsvakter och mobila väktare såväl som utökad 
kameraövervakning på utvalda platser när så behövs. 

Nationellt vill vi stärka polis och rättsväsende med ökade resurser så att kommuninvånare 
åter kan få hjälp av polis när brott sker. Polisen måste finnas på plats och vara synlig i 
samhället till vardags, för att förebygga och skapa mer trygghet. 

För unga 

Centerpartiets utbildningspolitik i Väsby tar sin utgångspunkt i att varje förskolebarn, elev 
och student ska ges möjlighet att kunna inhämta den kunskap hon eller han behöver för att 
nå sina mål – oavsett social eller ekonomisk bakgrund.  
 
Barn är olika och har olika behov. Därför ska det också finnas en möjlighet att själv välja den 
skola som passar barnets förutsättningar. Vi ska kunna erbjuda en flexibel utbildning som 
både lyfter de som har det svårt i skolan, men också ger möjligheter till de som uppnår höga 
kunskapsmål.   

Daglig rörelse och motion för barn i förskola och skola ska införas först som ett treårigt 
projekt för att sedan bli permanent. Vi vill att barnen rör sig och motionerar varje dag i 
skolan men även efter skolan genom fritidsaktiviteter och möjlighet till fri lek i en miljö som 
stimulerar till det. 

Skolmaten är en viktig del av barnens välmående.  Det ska vara närproducerad och ekologisk 
mat i huvudsak och den ska vara tillagad från grunden. Maten ska vara näringsrik och god 
och utan spår av antibiotikarester. Vi vill också minska att den påverkar miljön med långa 
transporter.  

Förskolan och skolan är den plats där barn och ungdomar tillbringar mest tid i, utanför 
hemmet. Därför är det viktigt att vi arbetar för att varje individ känner sig trygg på sin skola 
och blir sedd och lyssnad på. Det är i skolan vi i ett tidigt stadium kan upptäcka barns och 
ungdomars eventuella psykiska ohälsa. Därför vill vi stärka elevhälsan så att förebyggande 
åtgärder snabbt kan sättas in som till exempel suicidprevention.  

Skolans arbete med att förhindra att mobbing och sexuella trakasserier och kränkningar sker 
måste stärkas. Vi kommer att ge ett omedelbart uppdrag att kommunen, i samarbete med 
rektorer i kommunala och fristående verksamheter, upprättar handlingsplaner för arbetet. 
Vi kommer att verka för att mobbare flyttas istället för dem som utsätts för kränkningar. 

Vi vill arbeta för att minska det hedersvåld som utövas i vårt närområde. Framför allt det 
mest utbredda, som kallas villkorat samhällsdeltagande, och som begränsar unga kvinnor 
och män att på olika sätt delta i det allmänna gemensamma samspelet i samhället, ska 
begränsas.  



100 miljoner kronor per år vill centern satsa på kvinno- och tjejjourer, vilket enligt partiets 
beräkningar skulle räcka till en heltidsanställd på varje jour i Sverige 

För äldre och de med omsorgsbehov 

Centerpartiet anser att vi också ska kunna åldras med värdighet i Väsby. Vård och omsorg 
ska vara styrd med kvalitet och individen i fokus. Självbestämmande och ett bra boende ger 
trygghet i tillvaron. Genom att erbjuda de med särskilda behov en aktiv och meningsfull 
tillvaro, där dagverksamhet är en del, tillsammans med förebyggande hälsovård och 
näringsrik, god mat, så skapar vi goda livsvillkor.  
 
Centerpartiet har initierat och vill se ett arbete som möjliggör att du som person kan välja 
boende. Idag saknas förutsättningar för alla som vill ha omsorgsboende som bygger på 
behov att välja det och det vill vi möjliggöra. 
 
Vi arbetar intensivt för att bevara och utveckla Närakuten på Löwenströmska sjukhuset vi vill 
också utreda utveckling av ett BB, som vi tror skulle gynna inte bara vår kommun utan även 
familjer i omkringliggande kommuner.  
 
Centerpartiet vill att vård ska kunna ges i hemmiljö, en vård som omfattar regelbunden vård, 
tillfällig vård och även rehabilitering i hemmet. Vi anser att det är lika självklart att du som är 
i behov av vård och hemservice ska få hemlagad, näringsrik och god närproducerad mat 
varje dag som är lagad från grunden. 

Ett aktivt liv och möjlighet till social gemenskap på ålderns höst ska kunna vara möjligt 
antingen via händelser som ordnas av våra aktiva seniorföreningar eller via biståndsbedömd 
dagverksamhet för exempelvis de som drabbats av demens.  

Centerpartiet i Väsby vill: 

• Införa daglig rörelse och motion för barn och unga i förskola och skola - ska införas 
först som ett treårigt projekt för att sedan bli permanent.  

• Förbättra skolmaten för våra förskolor och skolor - vi ska servera mat som är tillagad 
från grunden i egna tillagningskök och minska bruket av halvfabrikat. Vi ska ha höga 
miljöambitioner i upphandlingarna och utgå ifrån råvaror som är närproducerade och 
ekologiskt framställda, där så är möjligt. 

• Att alla barn ska vara trygga och sedda i skolan och förskolan – vi vill säkra att varje 
barn blir sett och hört genom hela utbildningsstegen med hjälp av  vuxennärvaro och 
individuppföljning som inte bara fångar kunskapsmål, utan också fokus på socialt 
samspel och barnets personliga utveckling. 

• Göra en satsning på ungdomars psykiska hälsa – vi vill stärka ungdomars psykiska 
hälsa och vill därför tillsätta en särskild kommission med uppgift att öka kunskapen 
om varför ungdomar får sämre psykisk hälsa. Vi vill också göra en särskild satsning på 
suicidprevention och öka tillgänglighet till BUP (Barn- och UngdomsPsykiatrin). 

• Att skolans arbete måste stärkas för att förhindra att mobbing och sexuella 
trakasserier och kränkningar sker - vi kommer att ge ett omedelbart uppdrag 



att  kommunen samarbetar med samtliga rektorer i kommunala och fristående 
verksamheter och upprättar handlingsplaner för att stoppa mobbing och trakasserier. 

• Starta ett arbete för att minska förekomsten av hedersvåld och villkorat 
samhällsdeltagande- vi vill ge uppdrag om utbildning gällande hedersvåld som riktas 
till berörda enheter i kommunorganisationen och  samarbeta med privata utförare. 

• Avsätta nationella resurser för lokala tjej- och kvinnojourverksamhet - vi vill stärka 

det arbete som jourverksamheterna gör. 

Förbättra insatser riktade till elever som når målen - I Väsbys skolor får man vara 
duktig. Pengar ska öronmärkas för att ge stipendium för fortsatta studier. 

• Se en större koppling mellan grundskola/gymnasieskola och näringslivet – inför ett 
fördjupat samarbete med näringslivet för att elever på ett tidigt stadium ska lära sig 
mer om entreprenörskap och företagande. 

• Att Väsby etablerar högskolefilial - fler svenska lärosäten bör använda sig av 
nätbaserad undervisning och distansundervisning. I Väsby ska minst ett lärosäte för 
högre studier etablera sig. 

• Erbjuda vård i hemmet – genom att uppmuntra användning av mobila vårdteam kan 
individer erbjudas regelbunden vård, tillfällig vård och även rehabilitering i hemmet. 

• Säkra att boende, vård och omsorg präglas av valfrihet, trygghet och integritet – 

med individen i fokus och höga kvalitetskrav vill vi utveckla omsorg och boenden för 

dig som individ där du ska kunna välja boende.  

 

• Erbjuda kvalitativ dagverksamhet  - även för de som drabbats av demens, som ger 

individen möjlighet till trygghet, socialt umgänge genom att bryta isolering samt 

minska behov av hemtjänsttimmar. 

 

• Främja närlagad, näringsrik och god mat från grunden – vi vill se närproducerade 
och ekologiskt framställda råvaror som serveras tillagade från grunden i egna 
tillagningskök. Vi kommer att verka för höga miljöambitioner och att minska den 
belastning som kommunen står för via skarpa krav i den offentliga upphandlingen. 

• Stödja ett Seniorernas hus i Väsby – genom att uppmuntra ett aktivt liv som 
pensionär med hjälp av samverkan och skapande stödjer vi genomförandet av 
verksamhet som drivs och fylls med innehåll av de aktiva 
pensionärsorganisationerna. 

• Motion och kultur- att ha en aktiv fritid som stimulerar både hjärta och hjärna är 
viktigt oavsett ålder. Vi ser därför att en utveckling behövs både med att rusta upp 
och skapa nya aktivitetsarenor för motion och kultur. Utveckla Messingenhuset så att 
fler kan nyttja faciliteterna och Vilundavallen med både motionsmöjligheter och 
fritidsgård för unga. Vi vill utveckla fler fritidsgårdar runt om i kommunen 
tillsammans med privata aktörer. 



 

 

Väsby – en plats där jobb och tillväxt skapas av driftiga företagare! 
 
Centerpartiet är ett företagarparti och företagen är en av grundpelarna för att skapa ett 
hållbart samhälle. Upplands Väsby ska vara en attraktiv företagarkommun som erbjuder ett 
bra företagsklimat.  Målet är att vara en av landets bästa företagarkommuner med så goda 
förutsättningar att en företagare inte tvekar att etablera sig här.  

Upplands Väsby ligger strategiskt bra till för många branscher inom näringslivet, med 
pendlingsavstånd till både Stockholm, Uppsala och Arlanda. Vi vill säkra bra kollektivtrafik för 
att förenkla arbetspendling och främja det fossiloberoende resandet till och från 
kommunen.  

Vi vill att du som företagare ska ha bra förutsättningar att skapa tillväxt och en bra ekonomi 
som grund, vilket skapar arbetstillfällen i kommunen och mervärden i form av produkter och 
tjänster för Väsbybor och andra.  

God service och tillgång på lokaler 

Centerpartiet vill att du som företagare får svar snabbt och vägledning i de frågor som finns 
för att underlätta för din verksamhet. Vi vet att 4 av 5 jobb skapas i de små företagen men 
också att de stora företagen skapar en möjlighet för små företag att etablera sig i närområde 
som underleverantörer. Vi vill därför underlätta för små företag att delta i kommunens 
upphandlingar där kvalitet utgör grunden för uppdragen.  

Vi ska också se till att möta efterfrågan och behoven av attraktiva företags- och 
industrilokaler i vår kommun. Det ska vara lätt att etablera sig här. Det betyder att 
kommunen aktivt behöver planera för verksamhetsboende och verksamhetsytor i takt med 
att övrig bostadsutveckling sker. 

Fler jobb 

Centerpartiet vill förenkla reglerna för företagarna att skapa fler jobb som ger alla en 
möjlighet till egen försörjning oavsett ålder och bakgrund. Att ha ett jobb är en viktig nyckel 
för lyckad integration i samhället. Därför är företagande en av samhällets viktiga 
stöttepelare, och något som vi värnar. 

Inte minst viktigt är det att unga får en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. 
Minskade sociala avgifter för unga upp till 25 år är en viktig pusselbit för att företagare ska 
ha möjlighet att anställa unga utan arbetslivserfarenhet. Unga behöver få möjlighet att via 
yrkesutbildning möta företagens behov- förutsättningar som har skapats utifrån 
Centerpartiets politik.  Vi vill fortsätta med Roligaste sommarjobbet som innebär att unga får 

prova på att driva eget företag som sommarjobb. Vi vill ta bort åldersgränsen för att få starta-
eget-bidrag hos Arbetsförmedlingen så att unga över 18 men under 25 också kan få ta del av 
detta. 

Centerpartiet nationellt vill se ett nytt avtal riktat direkt till nyanlända. Det behöver vara ett 
avtal som gör det möjligt att anställa med betydligt lägre ingångslöner än i dag.Vi matchar 



avtalet med både sänkt inkomstskatt, och ett ingångsavdrag med slopad arbetsgivaravgift de 
första två åren för nyanlända, unga eller långtidsarbetslösa som inte tidigare haft 

jobb. Ingångsavdraget gäller de första 16 000 kronorna av månadslönen. Vi vill också slopa 
arbetsgivaravgiften helt för personer under 18 år.  

Vi vill genomföra en satsning på jobb-peng för extern arbetsförmedling att ge bättre 
matchning än den som görs idag. Genom att införa en jobb-peng så tror vi att vi ger fler 
företagare möjligheten att få hjälp med att hitta rätt kandidat för ett ledigt jobb. 
Arbetssökande får bättre hjälp att hitta ett jobb som utgår ifrån sina kvalifikationer, genom 
bättre matchning. Vi vill arbeta för att underlätta samarbete mellan yrkesutbildningsaktörer 
och kommunen. Vi vill säkerställa att samarbete sker med det lokala näringslivet via Väsby 
Promotion och företagarna, särskilt vad gäller jobbmatchning.  

I Upplands Väsby har vi inom vård, skola och omsorg skapat möjlighet för fler företagare att 
etablera sina verksamheter. Inte minst fler kvinnor har startat och driver lönsamma företag 
här med bra kvalitet och det inom branscher som tidigare varit stängda. Det är något vi 
fortsatt vill utveckla.  
 
Upplands Väsbys läge endast 10 minuter från Arlanda ger fantastiska förutsättningar för 
etablering av verksamheter inom forskning och utveckling och/ eller högskola av både 
nationellt och internationellt snitt. Till detta vill vi se utveckling och samarbete med 
nationella och internationella aktörer inom näringslivet.  
 
 

Centerpartiet i Väsby vill: 

• Nationellt införa jobbpeng för bättre matchning - genom bättre matchning till jobb 
och en jobb-peng för arbetsförmedlande företag kan arbetssökande och företag 
finna varandra i större omfattning än som sker idag. 

• Fortsätta regelförenklingsarbetet och stimulera nyföretagande – genom att 
underlätta för företagen i Upplands Väsby skapas mer konkurrenskraft . 
Kommunorganisationens attityd mot företagare ska var öppen och det ska vara lätt 
att starta upp sin verksamhet i Väsby. Handläggningstider ska förkortas och 
byråkratin minska. Särskilda avtal bör skapas för att förenkla för företag att delta i 
inkluderingsarbetet i samhället. 

• Att Upplands Väsby ska vara möjligheternas marknad – vi ska erbjuda företagsstöd 
och vägledning. Vi ska vara en plats för både små och stora företag. Det ska vara 
möjligt att utifrån var och ens behov hitta lokal och mark för etablering och 
utveckling. 

• Skapa fler jobb genom att öka valfriheten – genom ökad valfrihet för varje individ 
inom välfärdssektorn skapas utrymme för fler företag och fler jobb. 

• Erbjuda funktionella och flexibla lokaler för lokala företagare – med lokaler som går 
att anpassa efter behov och efterfrågan får vi en mer dynamisk marknad och levande 
stadsmiljö. 



• Att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare – kommunen är en av våra största 
arbetsgivare lokalt. Genom att erbjuda mentors- och karriärprogram tar vi tillvara 
den kompetens och erfarenhet vi ser hos våra medarbetare och kan erbjuda dem en 
attraktiv arbetsplats och konkurrenskraftig karriärsutveckling. 

• Införa ett tätare samarbete mellan skola och näringslivet – kommun och företag via 
UVP (Upplands Väsby Promotion) ska ha en tät kontakt med skolan. Elever ska kunna 
erbjudas praktikplatser, arbetstillfällen och lärlingsplatser under en kortare eller 
längre tidsperiod i samarbete med kommunen, work-center och det lokala 
näringslivet i kommunen. Yrkesutbildningar ska också premieras särskilt på områden 
där det finns stor efterfrågan på arbetskraft. 

• Samarbeta med fler arbetsskapande nätverk - Upplands Väsby kommun och UVP tar 
på sig rollen att samarbeta med andra nätverk, t.ex. ambassadörer för kvinnor med 
företag, Handelskammaren, Stockholm Business Alliance och Företagarna. 

• Att Väsby ska utnyttja sitt läge – med sitt unika läge ska Väsby försöka skapa bas för 
tillväxt med hjälp av högre utbildning, forskning och utveckling samt 
kunskapsintensivt företagande. 

• Erbjuda sommarjobb till alla ungdomar som vill -i samarbete med näringslivet ska 
kommunen driva samarbetet så ambitiöst att alla elever som vill ska garanteras en 
möjlighet att sommarjobba. Centerpartiet vill fortsätta att utveckla Roligaste 
sommarjobbet där unga får prova på att vara entreprenörer. 

• Medborgardialog och demokratiutveckling- Tillsammans med dig som bor i Väsby 
vill vi utveckla vår kommun gemensamt. Vi tror att du som bor här vet bäst vad som 
fungerar och därför vill vi fråga dig inför planer beslut och förändringar. Din röst får 
en möjlighet att påverka kommunens insatser via medborgardialoger och möten med 
kommunorganisationen när utåtriktade möten och dialoger möjliggörs i större 
utsträckning än idag.  


