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Väsbyalliansens årsbokslut 2019 

Det har nu gått strax över ett år sedan vi bildade Väsbyalliansen och tog över styret av 

kommunen. Väsbyalliansen består av fem partier som valt att samarbeta med varandra; 

Moderaterna, Väsbys Bästa, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet.  

Den 1 januari 2020 är det ett år sedan vår första budget trädde i kraft. Nedan följer en 

sammanställning av det vi genomfört hittills.  
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Kommunfullmäktige (KF) 

Kommunfullmäktige fastställer mål och riktning för de kommunalt finansierade verksamheterna 

och tillsätter medel för dessa. Utifrån de ekonomiska ramar som finns ska den kommunala 

organisationen lägga upp arbetet på det vis som krävs för att nå de uppsatta målen. Inför 

mandatperioden 2019-2022 görs ett aktivt val att minska antalet mål och uppdrag för att på så 

sätt skapa en tydlig målstyrning för en effektivare ledning av den kommunala organisationen. 

Väsbyalliansen har i kommunfullmäktige antagit en budget som bland annat innebär: 

 Sänkt skatt med 10 öre. 

 Säkerställt ett överskottsmål om 2,5 %. 

 Ett soliditetsmål om lägst 30 %. 

 Ett tillskott till förskolan och skolan om 189,5 miljoner kronor. 

 

Kommunstyrelsen (KS) 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har rollen att 

samordna och följa upp kommunens verksamheter och ekonomi. Kommunstyrelsens ansvar och 

roll är att vara systemledare för kommunkoncernen och kommunens arbetsgivarorgan. 

Kommunstyrelsen är även huvudansvarig för samhällsutvecklingsprocessen. 

Väsbyalliansen har: 

 Investerat i ett flertal åtgärder för ökad trygghet.  

 Beslutat om uppdrag om att projektera skola på Smedsgärdstomten. 

 Antagit ny lokalersättningsmodell som möjliggör nybyggnation av förskolor och skolor i 

kommunen.  

 Ökat digitaliseringen och utvecklat medborgarservicen.   
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Miljö- och planutskottet (MPU) 

Miljö- och planutskottet utgör forum för förberedande diskussioner i ärenden av övergripande, 

långsiktig och strategisk natur inom samhällsplanering, planer, exploatering, miljö, naturskydd 

och naturvård exempelvis frågor om reservat och vattenvård. Utskottet är även 

kommunstyrelsens organ för stadsutveckling och gestaltningsfrågor samt har ett 

uppföljningsansvar för miljö- och energifrågor. Sociala och ekologiska hållbarhetsfrågor inom 

miljö, måltider, integration, jämställdhet, nationella minoriteter, folkhälsa, barnrätt, 

brottsförebyggande arbete/trygghetsfrågor samt föreningsbidrag till intresse- och 

frivilligorganisationer ligger också under utskottet. 

Väsbyalliansen har: 

 Infört kamerabevakning i stationsområdet.  

 Infört mobila trygghetsväktare som allmänheten kan ringa till vid behov. 

 Infört en entrévärd i Messingen.  

 Inrättat ett årligt trygghetspris. 

 Förlängt avtalet med En frisk generation.  

 Förnyat miljöcertifikat enligt ISO 14001. 

 Genomfört en medborgardialog avseende arkitektonisk gestaltning. 

 Påbörjat arbetet med att ta fram en mobilitetsplan för att skapa attraktiva 

transportalternativ för ett mer hållbart samhälle. 

 Infört funktionen klimat- och miljösamordnare på samhällsbyggnadsenheten.  
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Näringslivs- och kompetensutskottet (NKU)  

Näringslivs- och kompetensutskottets ansvarsområden är näringslivsfrågor, forskning och 

utveckling (FOU), EU-bidrag, Integrationsfrågor, Etableringsfrågor, Arbetsmarknadsfrågor och 

Likabehandlingsfrågor. Näringslivs- och kompetensutskottet ska även utgöra kommunstyrelsens 

organ för organisationsfrågor, uppföljning och utvärdering av genomförda förändringar.   

 

Väsbyalliansen har:  

 Infört ett pilotprojekt tillsammans med Väsby Promotion som syftar till att lyfta kvinnors 

företagande och ledarskap. 

 Sett över näringslivsfunktionen i syfte att skapa ett tätare samarbete med företag i 

kommunen och regionen.   

 Inlett ett långsiktigt arbete för att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke.  

 Utvecklat medarbetarundersökningarna.  

 Förstärkt arbetet mot universitet för att introducera kommunen för studenter.   

 Givit i uppdrag att utreda fortsättning av projektet Etableringslyftet samt att följa upp och 

utvärdera andra insatser för integration. 
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Teknik- och fastighetsutskottet (TFU) 

Teknik- och fastighetsutskottet ansvarar för att vårda och sköta fast egendom, bygga och anlägga 

fast egendom, kommunens lokalförsörjning, förberedelser för fastighetsbildning, vatten- och 

avloppstjänster, avfallshantering och trafiksäkerhet. I utskottet ingår även drift och skötsel av gata 

och park samt underhåll av Vilundaparken.  

Väsbyalliansen har: 

 Påbörjat arbetet för en ny kommunal förskola i Eds Allé. 

 Färdigställt alla detaljplaner för Fyrklövern 1.  

 Tagit ett flertal investeringsbeslut för utbyggnad av kommunala anläggningar (vatten, 

avlopp, el etc.) i bl.a. Fyrklövern, Messingenområdet, Hasselnöten, Prästgårdsmarken, 

Wijk Oppgård, Trädgårdsvägen, Odenslunda skola och Tegelbruket samt utbyggnad av 

anslutning till Käppalatunneln. 

 Investeringsbeslut för gator och vägar, t.ex. ombyggnad av Mälarvägen och 

Älvsundavägen, gång- och cykelväg till Odenslunda skola och utefter del av 

Älvsundavägen. 

 Utökat det geografiska området för parkeringsstyrning för att öka framkomligheten och 

lediga parkeringsplatser.  

 Fattat upphandlingsbeslut för LSS gruppbostäder i Frestaby och i Prästgårdsmarken. 
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Bygg- och miljönämnden (BMN)  

Nämnden är från 1 januari 2019 en sammanslagning av före detta miljönämnden och 

byggnadsnämnden. Den blir en myndighetsnämnd som ansvarar för bygglov, kart- och GIS, samt 

för prövning och tillsyn inom miljöskydd, hälsoskydd, smittskydd, livsmedel, alkohol/tobak, 

receptfria läkemedel, lotteriärenden, strandskydd samt vissa naturvårdsfrågor.  

 

Väsbyalliansen har:  

 Prioriterat vattenfrågan för att möta samhällets behov av att värna vattentillgång.   

 Initierat ytterligare serviceutbildningar för bygglovsenheten vilket har resulterat i kortare 

handläggningstider. 

 Inrättat ett nytt politiskt organ med förändrad organisationsstruktur som har levererat 

goda resultat med ekonomi i balans. 
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Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde är kulturverksamhet, fritidsverksamhet, 

ungdomsverksamhet och det övergripande arbetet med främjande av folkhälsa. Nämnden 

bedriver bland annat biblioteksverksamhet, kulturskolan, Gunnes gård samt flera fritidsgårdar. 

Väsbyalliansen har: 

 Inlett projekteringsarbetet av en fullstor inomhusfotbollshall i Vilundaparken.  

 Lagt nytt golv i Smedsgärdshallen och beslutat att byta golv i Vilundahallen under 

2020. 

 Bytt konstgräset på Runbyplanen och byggt ut den till en 9-mannaspelplan. 

 Fattat investeringsbeslut för Sättra ridhus del 2, bland annat med nya hästboxar och 

cafédel. 

 Infört ett folkhälsobidrag för våra äldre kommuninvånare. 

 Tagit fram en allmänkulturstrategi. 

 Tagit fram en idrottsstrategisk plan. 

 Beslutat om samlokalisering av Nav1 och Vega. 

 Beslutat att ta fram underlag för inrättande av ett föreningsråd. 

 Tagit fram förslag till biblioteksplan. 
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Omsorgsnämnden (ON) 

Social- och äldrenämnden delas från 1 januari 2019 i två nya nämnder. Omsorgsnämnden 

ansvarar för äldreomsorg och omsorg om funktionsvarierade. Inom nämndens ansvarsområde 

finns både kommunala och privata utförare. Omsorgsnämnden är huvudman för och ansvarar 

för att tillhandahålla och fullgöra kommunens uppgifter inom följande ansvarsområden: 

äldreomsorg, LSS och personlig assistans, kommunal hälso- och sjukvård samt 

bostadsanpassning. 

Väsbyalliansen har: 

 Infört digitala dörrlås inom hemtjänsten.  

 Förberett för eget tillagningskök som tas i bruk i början på år 2020. 

 Möjliggjort att ansöka om utdelning av bidrag från makarna Olssons fond. 

 Inlett dialog med flera vård- och omsorgsföretag för etablering i kommunen. 

 Infört funktionen Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering (MAR).  

 Inlett utredning om möjligheter att införa LOV inom dagverksamhet äldreomsorg och 

inom daglig verksamhet LSS. 

 Inlett arbete med att utveckla rutiner för stöd till anhöriga. Genomfört utredning för en 

hållbar hemtjänst. 

 Färdigprojekterat nya LSS-boenden som tas i bruk 2020.  

 Infört en måltidsgaranti för en näringsriktig kost.  
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Socialnämnden (SN) 

Social- och äldrenämnden delas från 1 januari 2019 i två nya nämnder. Socialnämnden ansvarar 

för individ- och familjeomsorg.  

Väsbyalliansen har: 

 Tagit fram en hemlöshetsstrategi.  

 Tagit fram en handlingsplan mot våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld. 

 Tagit fram en strategi för att hantera eventuella IS-återvändare till Väsby.  

 Deltagit i arbetet med att ta fram Social- och omsorgskontorets värdegrundsarbete. 

 Anställt ytterligare en fältassistent.  

 Förstärkt arbetet med brukardialoger.  
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Utbildningsnämnden (UBN) 

Inom utbildningsnämndens ansvarsområde finns förskola, pedagogisk omsorg, skolbarnomsorg, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, informationsansvar för 

ungdomar 16-19 år, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i 

svenska för invandrare. Inom nämndens ansvarsområde finns både kommunala och privata 

utförare.  

Väsbyalliansen har: 

 Infört en socialpedagogfunktion för skolungdomar.  

 Beslutat att satsa 1 miljon kronor på fler lärarassistenter. 

 Inlett ett pilotprojekt för ökad rörelse och motion i förskola och skola.  

 Förstärkt arbetet mot psykisk ohälsa hos barn och unga.  

 Infört nya regler för godkännande av fristående utförare att starta och driva pedagogisk 

omsorg för att säkerställa god kvalitet.  

 Tagit fram en plan för inre lokalunderhåll för förskolor och skolor. 

 Beslutat att ta fram en handlingsplan för barn och unga med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, NPF. 

 Erbjuder fortbildning inom NPF för kommunala och fristående skolor. 

 Beslutat att ta fram en handlingsplan för särbegåvade barn.  

 


