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Kristdemokraterna är REDO!
Vi är redo för att fortsätta den positiva utveckling som vi är en del av för Upplands
Väsby och väsbyborna.
Något av det mest centrala för oss kristdemokrater i Väsby är möjligheten att göra fria
och egna val. Vi har aktivt deltagit i arbetet att göra Upplands Väsby till en kommun
där du som enskild, oavsett vad, har fått mycket större möjlighet att själv välja
barnomsorgsform, förskola, skola, hemtjänstutförare, utförare av vård- och omsorg
och nu också vem du vill ha som utförare av daglig och dagverksamhet. Vi vill minska
politikens makt men skapa förutsättningarna för dina fria och egna val.
Vi har varit med och åstadkommit detta, och vår strävan är nu att denna möjlighet att
själv få råda över stora delar av kommunens utbud även i fortsättningen får vara en del
av din vardag. Vi kommer alltid, så långt det är möjligt, stå på din sida gällande dina
valmöjligheter. Kristdemokraterna är en garant för att du ska själv få bestämma över
vilka du vill ha att göra med när det gäller kommunal service.
Även i Upplands Väsby behövs det en politisk kraft som alltid står upp för
människovärdet. En kraft som hävdar att det är människan som är målet för vår
verksamhet, inte medlet för att uppnå det vi vill. När människan sätts i centrum, faller
resten på plats.
Vi understryker människan och hennes värde när vi står på de utsattas sida och när vi
betonar värdet av de små naturliga gemenskaperna. Vi strävar efter att arbeta med ett
etiskt förhållningssätt där de värderingar som ligger till grund för vår politik och vårt
engagemang kommer till uttryck. Grunden för ett gott och inkluderande samhälle är
alla människors lika värde.
Hemmiljö, familjeliv och uppväxtförhållanden avspeglar sig på många sätt under och
efter uppväxt. En sund utveckling av samhället måste utgå från familjens villkor och
vardag. Familjen är, oavsett hur den ser ut, central för samhällsutvecklingen.
Kristdemokraterna har som yttersta mål att familjerna ska ges stöd till att själva skapa
goda förhållanden genom att ta sikte på barn och ungas uppväxt och välfärd, de
vuxnas möjligheter att vara bra förebilder och den gemensamma sammanhållningen i
samhället.
Generellt får väsbyborna det bättre om man ser det ur ett ekonomiskt- och välståndsperspektiv. Detta innebär dock inte att alla får det bättre. Vi har som parti, och som
medmänniskor, ett ansvar för att människan mår bättre in sitt inre rum. Det yttre
välståndet och det inre är inte alltid i harmoni med varandra. Som politiker och som
medmänniska är det vår uppgift är att dessa två, lika viktiga, delar av en människa,
kropp och själ mår bra.
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Vi kommer att fortsätta verka för att den viktiga helhetssynen på människan som
varelse ett helhetstänk blir till gagn för allas våra medmänniskor.
För att vi ska kunna erbjuda bra livsvillkor, måste vi även ta väl vara på de resurser
som vår planet erbjuder. Det förvaltarskap som vi vill kunna låta lysa genom vår
politik måste få ta sig i uttryck när vi skapar, bygger och förvaltar vårt samhälle. Här
har människan en unik ställning, både när det gäller att ta vara på jordens resurser
och när det gäller att skydda dessa.
Vi ser vårt engagemang i kommunpolitiken som en resa genom Upplands Väsbys
dåtid, nutid och framtid. En resa med viktiga politiska hållplatser, och vi är REDO att
fortsätta den resan.
Med dessa utgångspunkter söker vi ditt stöd för att styra Upplands Väsby i en mer
kristdemokratisk riktning. I följande program berättar vi mer om hur vi i praktisk
politik vill utveckla vår kommun.

Maria Fälth
Gruppledare och kommunalråd för Kristdemokraterna i Upplands Väsby
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Trygga och självständiga familjer
Familjen utgör för oss Kristdemokrater samhällets viktigaste grundsten. Det är den
minsta gemenskapen i samhället och kan se ut på många olika sätt. I familjen får vi våra
värderingar och normer. Här grundläggs även tilliten och respekten för andra
människor. En trygg och harmonisk hemmiljö ger bäst förutsättningar för resten av
livet.
Barn behöver sina föräldrar, men även andra vuxna är väldigt betydelsefulla. Det är på
tiden att föräldrars, men även vårdnadshavares, viktiga och värdefulla betydelse för
barn och unga uppmärksammas och uppvärderas. Mer tid med sina föräldrar är vad
många barn längtar efter och vår uppgift är att se till att möjliggörs. En god social
välfärd förutsätter att man i familjen har tid att se varandra. Att stärka familjebanden
över flera generationer är viktig.
Familjen, den lilla och nära gemenskapen, vet bäst sina egna behov. Politikens uppgift
är att skapa förutsättningar för dessa val och prioriteringar och på det sättet bidra till
att det blir så bra som möjlighet för barn, unga och vuxna.
Vi är angelägna om att fortsätta arbeta för att stödja föräldrar och andra vuxna i rollen
som vuxen i förhållande till barn och unga. Vi arbetar redan nu för att öka kommunens
service och stöd till föräldrar och andra vuxna, så att de i sin tur kan se och stödja barn
och unga i sin närhet.
Kristdemokraterna vet att ett jämställt samhälle är bra för både unga och vuxna. Alla
föräldrar och vårdnadshavare har ett lika stort ansvar för sina barn och unga. Det blir
politikens uppgift att ge förutsättningar för att kunna vara en jämställd familj.
Projektet ”Samtal utan dom” är till för att de familjer där de vuxna beslutar att gå skilda
vägar får råd och stöd i denna situation. Målet är att komma överens utan att behöva
vända sig till tingsrätten.
Kristdemokraterna i Upplands Väsby vill att …
Familjecentralen får fortsätta att utvecklas i sin verksamhet. Det är viktigt med
ett samlat stöd och att kompetens runt familjer och deras behov samordnas.
Familjerådsgivningscheck för två besök införs till alla som fått barn de två senaste
åren.
Det finns ett stort utbud av föräldrautbildningar under barnens hela uppväxt och
att dessa erbjuds flera gånger under barnens uppväxt.
Projektet ”Samtal utan dom” permanentas.
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Barnet i centrum
Vi Kristdemokrater anser att varje familj, utifrån sina egna förutsättningar och
önskemål, själva ska ta beslut om hur man vill att de små barnens vardag ska se ut.
Barns och familjers behov ska vara utgångspunkten.
Väljer man som familj att låta barnen få ta del av den barnomsorg som kommunen
erbjuder via egen regi eller någon annan utförare, ska den vara av god kvalitet,
stimulerande och erbjuda barnen en bra dag. Grundläggande för att det ska bli så bra
som möjligt är respekt för barnets behov och dess familjs kulturella identitet och
språk.
Det är svårt att genomföra, men ambitionen är fortfarande, att minska antalet barn i
förskolan och inom pedagogisk omsorg. Detta gäller särskilt för barnen i de allra
yngsta åldersgrupperna. Ju fler barn desto svårare att knyta an till många personer,
både vuxna och andra barn. Vår önskan och drivkraft är att det ska finnas engagemang
och resurser för att barngrupperna ska vara de små grupper som barnen så väl
behöver för att bli sedda och uppmärksammande samt få känna trygghet.
Det ska finnas flexibilitet och förutsättningar för pedagogisk omsorg, för de
kommunalt drivna och de enskilt drivna förskolorna att kunna utvecklas på olika sätt.
Mångfalden är en viktig utgångspunkt när det gäller att erbjuda familjerna olika
alternativ inom barnomsorgen. Vi kommer aldrig att gå tillbaka till en situation där
man fick nöja sig med den förskola som låg närmast det egna hemmet.
Vi kommer att värna den möjlighet som nu finns till att ha barnomsorg på arbetstider
som inträffar under kvällar, nätter och helger. En mycket viktig pusselbit för att få
familjepusslet att gå ihop och på det sättet minska stressen inom familjen.
Kristdemokraterna i Upplands Väsby vill att …
Gruppstorlekarna för barn i de yngre åldrarna ska minska.
Det generösa utbudet av olika former av barnomsorg fortsätter att utvecklas.
Barn inom barnomsorgen ska ges möjlighet att ta del av kulturutbudet i
kommunen och regionen.
Personal inom barnomsorg och förskola ska ges fortbildning för att tidigare
upptäcka tecken hos barn som far illa och för att ha kunskap om hur man
tillämpar anmälningsplikten.
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Fokus på eleven
Skolans uppgift är att ge varje elev de kunskaper som är nödvändiga för att leva och
verka i vårt samhälle och att tillsammans med föräldrar och andra vuxna ge eleverna
möjlighet att bli ansvarskännande medborgare.
Grundskola och gymnasium ska utgöra en inspirerande och lärande miljö, där varje
elevs individuella behov, förutsättningar och önskemål tas tillvara och utvecklas. En
förutsättning för lärande är en god arbetsmiljö med ordning och reda. Skolan ska
präglas av medmänsklighet, respekt och tolerans. En gemensam värdegrund är en
förutsättning för en trygg och gemensam arbetsmiljö som är fri från mobbing och
annan kränkande behandling. Detta gäller för såväl elever som vuxna.
Rätten att välja skola är central för oss kristdemokrater. Vi är garant för att denna
rätt ska fortsätta att gälla. En mångfald av skolor ska erbjudas för att ge den enskilde
eleven, oavsett ekonomiska förutsättningar, möjlighet att få en utbildning som passar
just honom eller henne.
De vuxna i skolan måste få vara auktoriteter. Rektor, lärare och alla andra vuxna är
mycket viktiga för en framgångsrik skola, som i sin tur har framgångsrika elever.
Framgångsrika skolor utmärks av rektorer med ett nära pedagogiskt ledarskap vilket
också ger lärarna större möjlighet att bedriva en god undervisning. En fast hand och
ett varmt hjärta är en oslagbar kombination. Föräldrars och vårdnadshavares
engagemang och delaktighet ska tas tillvara och vara en självklarhet. Ett bra
samarbete mellan hemmet och skolan är en bidragande orsak till en bra skolgång.
Att vara förälder eller vårdnadshavare är ett uppdrag som kräver mycket av den
enskilde. Inte sällan kan detta vara mycket frustrerande och ångestfyllt. Vi vill
återupprätta de vuxnas roll i elevens närhet. Vi vill ge dessa kämpande vuxna
möjlighet att ”Våga vara vårdnadshavare” genom att stötta dem i deras viktiga
uppdrag. I ett särskilt utbildningspaket ska du som förälder eller vårdnadshavare t.ex.
få lära dig mer om skol- och betygssystemet, hur särskilt stöd fungerar, mer om
sociala mediers påverkan på barn och unga, ditt ansvar när det gäller dataspel och
hur du kan hjälpa ifall ditt barn blivit spelberoende.
Kristdemokraterna i Upplands Väsby vill att …
Ett utbildningspaket – Våga vara vårdnadshavare – tas fram för att stötta
föräldrar och vårdnadshavare runt den enskilde eleven.
Elevdemokratin stärks genom fortlöpande utbildning av elevråden.
Det införs en elevhälsogaranti som ger rätt till elevhälsovård samma dag.
Skollokalerna ska vara fysiskt tillgängliga så att elever får en verklig möjlighet att
välja skola.
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Eleverna i skolan ges möjlighet att ta del av kulturutbudet i kommunen och
regionen.
Personal i skolan fortbildas för att tidigare upptäcka tecken hos elever som far illa
och för att ha kunskap om hur man tillämpar anmälningsplikten.
Elever i gymnasieskolan ska ges möjlighet att läsa högskolekurser.

Kultur- och föreningslivet bidrar till det goda livet
God kännedom om ens gemensamma kulturarv är en förutsättning för att bygga sin
identitet och för att kunna respektera andra människors kulturarv. Detta förutsätter
att kulturen, med sina många sidor är tillgänglig för alla. Den lever bland oss
människor och ska inte styras av politikerna. Kulturpolitikens roll är att stödja och ge
kulturen möjlighet att växa, både för professionella och amatörer. Debatten om
kulturens frihet och gränser måste ständigt föras och hållas levande utan att enskilda
och grupper diskrimineras eller förtalas. Kulturen också är viktig för att integration
ska bli möjlig mellan olika människor.
Kultur spelar en viktig roll för den lokala och regionala utvecklingen. Den skapar
attraktivitet för Upplands Väsby som en plats med hög livskvalitet. Vi vill också
betona kulturens egenvärde, ett egenvärde som vi inte kan vara förutan. Den behöver
bara vara.
Barn ska ha generös tillgång till kultur i olika former. I första hand är detta ett ansvar
för de vuxna i barnets närhet. Barnomsorg och skola har också ett ansvar för att
aktivt verka för att kulturen ska vara tillgänglig för de unga. Vi uppskattar verkligen
den Kulturskola som vi har i kommunen. Många barn och ungdomar får möjlighet att
utöva sin del av kulturen, men vi behöver utöka detta sätt att lära sig mer om kultur i
dess olika former. Kulturskolan behöver ytterligare stöd för att kunna ta emot alla de
som vill utöva kultur genom skolan.
En viktig kulturinstitution är kommunens bibliotek. Det ska vara något av
kommunens vardagsrum dit alla är välkomna men också vara en samordnare av olika
kulturella verksamheter.
Kristdemokraterna anser att det finns utrymme för både små och stora
idrottsanläggningar. Spontanidrottsplatsen är lika viktiga som fotbolls-, is- eller
simhallen. Alla som vill utöva en eller flera idrotter ska få denna möjlighet och navet
för kommunens verksamhet finns i Vilundaparken, som behöver ett rejält intresse
från oss inom politiken.
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Kristdemokraterna i Upplands Väsby vill att …
Vilundaparken med omgivningar utvecklas.
Kulturskolan får möjlighet att utöka sin verksamhet med dans.
”Boken kommer” införs i kommunal regi, eller att de frivilligkrafter som utför
denna tjänst idag får ett rejält stöd.
Messingen och dess nära granne, Scenhuset, även i fortsättningen får vara det
kulturcentrum som det är, men ges utrymme att utvecklas vidare.
Gunnes Gård, denna pärla inom kulturen i Väsby, ges möjlighet att växa och
kompletteras med ett turistcenter.
Kulturkilometern från Väsby station till och med Glädjen blir ett spännande inslag
i vår stadsbild.
Vi vill se en Fritidsbuss som möjliggör deltagande hos de olika föreningarna.
Vi vill införa en Fritidscheck så att alla elever mellan årskurs två och nio får ett
kort, laddat med ekonomiskt stöd för deltagaravgifter i föreningslivet och/eller
kulturskolan.

Social omsorg som ger trygghet genom hela livet
Den sociala omsorgen ska utgå från människans behov av små och naturliga
gemenskaper där familjen, oavsett hur den är sammansatt, är den viktigaste. De
sociala insatserna i form av förebyggande och behandlande åtgärder ska stödja när
det brister och ska stimulera de positiva krafterna i familjen och hos den enskilde.
Solidaritetstanken motiverar oss kristdemokrater att ta gemensamt ansvar för alla
människor, i synnerhet de som är utsatta på något sätt.
Vi verkar för att Upplands Väsby ska erbjuda alla invånare stöd och omsorg i livets
alla skeenden. Det kan vara tillfällig hjälp, stöd för en längre tid eller under olika
perioder i livet. Målet för den sociala omsorgen är att stärka människans förmåga att
leva ett självständigt liv.
För oss kristdemokrater är det av väldigt stor betydelse att socialtjänstens viktigaste
uppgift är att genom tidiga förebyggande insatser förhindra uppkomst av sociala
problem och identifiera barn och ungdomar i riskzonen för kriminalitet och andra
destruktiva beteenden. Även detta arbete kräver samverkan med civilsamhället och
andra aktörer inom kommunen.
Att arbeta förebyggande gällande droganvändning är mycket väsentligt. Vi måste alla
arbeta för att dämpa droganvändningen bland de unga. Uppsökande verksamhet,
användning av droghunder, föräldrastöd, anhörigstöd och ett intensivt arbete med
ANDTs-frågor är några av de verktyg vi har. Vi vill att hela samhället ska gå samman
för att prioritera det drogförebyggande arbetet.
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Våld kan aldrig accepteras i ett samhälle som vill det bästa för sina invånare. Att inte
få känna sig trygg i sitt hem är väldigt destruktivt för många och leder till otrygga
individer. Det finns hjälp att få. Alla som utsätts för brott ska ges adekvat stöd.
Frivilligorganisationernas arbete för vålds- och hedersutsatta kvinnor och män ska
uppvärderas. Kommunen har idag en stor beredskap samt välutbildad personal som
förmår att hantera många olika situationer, men vi som medmänniskor har också en
stor uppgift att fylla.
Kommunen ska även i fortsättningen ha en tak-över-huvudet-garanti, för de som
önskar detta. För de barnfamiljer som hamnar i en ekonomiskt trång situation ska
även i fortsättningen det framgångsrika vräkningsförebyggande arbetet kopplas på.
Visionen är att inget barn ska vräkas ifrån sitt hem på grund av att de vuxna misskött
sin ekonomi.
Vi ska ta tillvara andra kommuners erfarenhet av att ha genomfört Framtidskonton.
Detta är ett sätt att i budget avsätta medel som ska växa och användas till
förebyggande åtgärder, främst riktat till ungdomar.
Kristdemokraterna i Upplands Väsby vill att …
Det sociala arbetet bland ungdomar eftersträvar att möta uppkomna problem
tidigt samt att mer resurser läggs på olika former av fältarbete och att fler vuxna
förebilder synliggörs i ungdomsmiljöer.
Samarbetet mellan kommunen, de som driver förskola och skola,
frivilligorganisationerna, ska bli bättre på att ge barn och unga en drogfri
uppväxt.
Kommunens arbete bland anhöriga till missbrukare utvecklas.
Kommunen avsätter medel i budget för Framtidskonton för att användas till
förebyggande verksamhet med ungdomar i fokus.
Avhopparjourer utvecklas, dit personer som vill lämna sitt kriminella liv kan vända
sig.
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Äldreomsorg med valfrihet och delaktighet
Vi är alla unika individer. Det gäller självklart även när vi blir äldre.
Våra äldre ska få en omsorg präglad av trygghet, värdighet och delaktighet. Service,
vård och omsorg ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde.
Hänsyn ska tas till såväl själsliga, andliga som materiella behov. Människovärdet är
inte avhängigt ålder och den egna förmågan. Oavsett ålder eller behov är respekten
för människan grundstenen i ett gott samhälle. Människan känner bäst sina egna
behov. Delaktighet, inflytande och valfrihet ska därför vara centrala begrepp inom
omsorgen av de äldre invånarna i vår kommun.
Ingen verksamhet kan tillfullo tillfredsställa människors behov av närhet och
gemenskap. Det offentliga behöver det civila samhället och tvärtom. Alla behövs för
att bidra till dessa viktiga delar i ett liv. Det civila samhället, i form av vänföreningar,
seniororganisationer, hobbycirklar och annan föreningsverksamhet, har en mycket
viktig funktion och kommer att bli än viktigare. Samarbetet mellan kommun och
dessa ovärderliga insatser från civilsamhället ska ges ett bra stöd och större
utrymme.
Att anhöriga har en viktig roll i kommunens arbete bland främst de äldre är något
som ska betonas varje dag. Kristdemokraterna vet att dessa vardagens hjältar gör
insatser som inte uppmärksammas tillräckligt. Vi verkar för att det ska finnas tydlig
information kring vilket stöd dessa anhöriga har rätt till. Denna information ska man
som enskild inte behöva söka rätt på, den ska erbjudas. Tillsammans med anhöriga
och närstående vill vi fortsätta utveckla det stöd man behöver för att klara sin vardag.
Kvaliteten utvecklas av konkurrens och samarbete. Detta ligger till grund för vår
önskan om att alla seriösa aktörer, såväl ideella, privata och offentliga, ska välkomnas.
Alla aktörers mål ska vara att erbjuda en trygg och god omvårdnad.
Hemtjänsten är basen i vård och omsorg och ett stöd även för anhöriga. Insatserna
ska göras flexibla för att på bästa sätt kunna möta den enskildes behov och önskemål.
De ska genomföras i nära samarbete mellan den som behöver dem och de som utför
dem. Den sociala delen av hemtjänst ska särskilt uppmärksammas.
Oavsett ålder vill vi människor tillhöra ett socialt sammanhang. Vi vill därför arbeta
för att erbjuda en Äldreboendegaranti till dem som fyllt 85 år. Detta innebär ett
erbjudande att få plats på ett valfritt vård- och omsorgsboende. Det ska erbjudas
utan föregående ansökan. Erbjudandet står kvar till dess man anser att det är dags.
Boendet är centralt för oss alla. Behoven varierar över livet och tillgängliga bostäder
med möjlighet till gemenskap är mycket efterfrågat. Tillsammans med bygg- och
fastighetsaktörer ska kommunen fortsätta att utveckla konceptet med senior- och
trygghetsboenden.
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Där behov finns ska kommunen, gärna i samverkan med det civila samhället, kunna
bistå med aktiviteter och insatser för den enskildes trygghet och sociala
engagemang.
Att lämna en bostad, som har varit ett hem under många år, kan vara ansträngande
på många sätt. Kristdemokraterna har sett den frustration som det kan innebära att
ta beslut om att lämna bostaden, hitta en ny samt allt det praktiska som detta
medför. En av kommunen engagerad flyttcoach kan vara ett sätt att göra en sådan
planering och genomförande mindre ansträngande.
Kristdemokraterna vill utveckla insatserna med förebyggande hembesök hos äldre
invånare. Vi har sett att dessa besök betyder mycket och tillsammans med
seniororganisationerna vill vi komma fram till ett lämpligt sätt att utveckla dessa.
I skolan har vi socialpedagoger, och nu vill vi från Kristdemokraterna satsa på
Äldrepedagoger, en funktion som ska vara de äldres röst för dem som bor på ett
vård- och omsorgsboende. Äldrepedagogen finns där när man behöver prata med
någon om existentiella frågor eller om mer vardagliga saker som har uppkommit
vård- och omsorgsboendet.
Kristdemokraterna i Väsby har under mandatperioden arbetat intensivt för att
tillsammans med föreningslivet motverka den ofrivilliga ensamheten hos främst
äldre. Vi vill nu ta ytterligare ett steg genom att etablera Äldrefältare. Dessa ska
genom uppsökande arbete nå personer som behöver en social gemenskap.
De senaste årens pandemi har gjort oss uppmärksamma på att vi behöver knyta
närmare band med Region Stockholm för att samverkan mellan vården och omsorgen
ska bli så smidig som möjligt. Vi kommer att arbeta för att vi ska anställa en
Läkarstrateg. Denna funktion blir viktig för att se till att vi ger den allra bästa vården
och omsorgen till våra seniora invånare.
Kristdemokraterna i Upplands Väsby vill att …
Valfriheten att välja utförare gällande det stöd jag behöver ska fortsätta att vara
en självklarhet
Införandet av Äldrepedagoger ska ge dem som bor på Vård- och omsorgsboende
någon ytterligare att anförtro sig till.
Äldrefältare blir en resurs för att möta upp den ofrivilliga ensamheten.
Stödet till anhöriga utvecklas i samklang med att deras behov upptäcks och
erkänns.
Införandet av en äldreboendegaranti blir verklighet för kommunens årsrika.
En flyttcoach tillsätts för att möta behov av flyttplanering och praktiska bestyr i
och med en flytt.
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Tjänsten som Läkarstrateg inrättas.
Frivilligorganisationernas engagemang och kraft tillvaratas och stöttas.
De frivilliga hembesöken fortsätter. Genomförandet ska planeras tillsammans
med seniororganisationerna.
Äldre och yngre får fler naturliga mötesplatser.

Funktionsvariation är inget handikapp
Gemensamt för oss människor är att vi är sociala varelser med behov av små,
naturliga gemenskaper. Detta oberoende av vilka förutsättningar vi som människor
har eller förvärvar. Där familjen, som är den naturliga gemenskapen för att hjälpa
varandra, inte räcker till ska kommunen och övriga samhället träda in. Dessa insatser
utifrån ska stödja och stimulera de positiva krafter som finns hos varje person.
Utgångspunkten är att ta tillvara det som finns hos var och en.
Upplands Väsby ska präglas av tillgänglighet, delaktighet och ett gott bemötande.
Risker för diskriminering och negativ särbehandling ska uppmärksammas och
utplånas.
Vi kristdemokrater utgår från i vår politiska gärning att alla människor har samma,
och unika värde. Alla människor ska utifrån sina egna förutsättningar leva sitt liv på
det sätt man vill och förmår. Funktionsvariation blir ett hinder för den enskilde först
om samhället inte förmår att kompensera de eventuella bristerna. Samhället har
också ett ansvar att ta tillvara de krafter som finns hos var och en.
Långt ifrån alla funktionsvariationer är synliga. Detta ska inte påverka utformningen
av samhällets stöd som ska vara anpassat efter vars och ens behov. Personer med
psykisk funktionsvariation har samma rätt till samhällets stöd som de med mer
fysiskt synliga funktionsvariationer.
Kristdemokraterna är medvetna om att samhällets ansträngningar att öka
tillgängligheten för alla hela tiden måste revideras och utvecklas. Detta görs bäst i
samverkan och samarbete med den del av det civila samhället som organiserar
människor med särskild kunskap om att leva med en funktionsvariation. Allt annat
vore en stor förlust för oss alla.
Särskilt fokus ska läggas på barn och ungdomar. En meningsfull fritid är lika viktigt
för alla. Lekparker och andra rekreationsplatser ska vara tillgängliga och anpassade
för allas behov.
Kristdemokraterna har medverkat till att vi som kommun erbjuder fullvärdiga och
anpassade bostäder till dem som behöver det. Att som ungdom få flytta ut från
föräldrahemmet är lika viktigt för alla.
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Även inom detta område gör anhöriga en insats som inte nog kan berömmas och vi
vill samverka och samarbeta med dessa viktiga anhöriga.
Kristdemokraterna vill införa något som kallas för
Funktionsrättskonsekvensbeskrivningar. Detta är ett systematiskt sätt att arbeta med
de förslag som tas fram för olika beslut inom kommunen och som särskilt fokuserar
på hur förslagen och besluten samklingar med personer med funktionsvariationers
behov.
Kristdemokraterna i Upplands Väsby vill att …
Kommunen inför Funktionsrättskonsekvensbeskrivningar vid förslag till beslut.
Arbetet med att göra hela Upplands Väsby fysiskt tillgängligt ska präglas av en
hög ambitionsnivå.
De anhörigas behov erkänns, uppmärksammas och tillgodoses.
Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter för personer med funktionsvariation
utvecklas.
Stor vikt ska läggas vid personliga önskemål när en person erbjuds ett boende
som säkerställer dennes behov.
Kommunen ska erbjuda tjänsten syn- och hörselinstruktör.
Praktik, lärlingsplats eller ordinarie arbete ska kunna prövas som alternativ till
daglig verksamhet utifrån förmåga och förutsättningar.
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En på många sätt hållbar kommun
Förvaltarskapstanken är en bärande del i den kristdemokratiska ideologin. På
miljöområdet innebär det att vi ska förvalta, inte förbruka, vår planet och dess
tillgångar. Miljöpolitiken, oavsett på vilken nivå, ska vara grundad på
försiktighetsprincipen, då den ska utformas så att både det offentliga, näringslivet,
civilsamhället och vi enskilda ska ges förutsättningar att göra rätt, dvs. att styra mot
ett gott förvaltarskap och en hållbar utveckling.
Den viktigaste miljö- och klimatfråga är att motverka uppvärmningen av vår
gemensamma planet. Kommunen har en särskild nyckelroll i arbetet med att bygga
ett samhälle där skadlig miljöpåverkan minimeras, där energin är förnybar, där
trafiksystemen är hållbara, bostadsmiljöer sunda och där naturresurserna tas tillvara
i ett kretslopp. Miljöpåverkan är inte bara en fråga om uppvärmning av vår atmosfär
utan det gäller också frågor som buller, nedskräpning, vattenkvalitet, naturvård och
att ta hand om gifterna i vår närmiljö.
Närheten till Arlanda är i många avseenden positiv för Upplands Väsby då detta
gynnar företagande och skapar jobb. Samtidigt behöver en dialog föras med Arlanda
så flygbullret minimeras.
Kommunen, med dess läge utmed motorvägen, under inflygningssträckan till Arlanda
och järnvägen har att arbeta extra mycket med bullerfrågan. Vi måste förstå att buller
är en hälsofråga av stort format. Resultatet av ett ständigt buller brus kan vara hjärtoch kärlsjukdomar och koncentrationssvårigheter. Förutom de sociala problemen det
innebär att hela tiden störas av ljud vid samvaro av olika slag.
En lösning som vi kristdemokrater vill se är att ett arbete påbörjas med att se över
möjligheten att även i Upplands Väsby kunna bygga in delar av E4:an i en tunnel. Att
göra detta på den sträcka som ligger närmast de mest centrala delarna av
kommunen, från Glädjens trafikplats fram till Hammarby Apotek, skulle göra stor
skillnad. Vi ser och förstår att denna Glädjens Tunnel skulle göra stor skillnad för
boende utmed denna sträcka på båda sidor om motorvägen. Samtidigt får kommunen
en stor yta som ska användas för idrott och rekreation samt knyta ihop kommunen
på ett mycket smakfullt sätt. Kommunens ambition att bygga en hållbar miljö skulle
då kunna ta ett steg språng framåt.
Kristdemokratisk miljöpolitik har ett gott öga till vad vi som människor kan göra i det
lilla. Att det ska vara lätt att göra rätt är en paroll som vi gärna arbetar utifrån. Det
ska vara enkelt att bli en del av kretsloppet gällande sophantering genom fler och
välstädade återvinningsstationer, flera mobila återvinningsstationer, få rätt råd för
egna energieffektiviseringar samt tillgång till fler laddstolpar i samhället.
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Vatten är ett livsmedel som påverkar oss alla. För att vi även i fortsättningen ska
kunna dricka vårt vatten utan att behöva fundera på kvaliteten, måste vi också se till
att det vatten vi lämnar efter oss är så rent som möjligt.
Vi är inte för förbud, men strängare restriktioner måste gälla för aktiviteter som vi
inte bör ägna oss åt, som exempelvis biltvätt på den egna tomten där kemikalier åker
rakt ner i vattenreningssystemet. Vi vill arbeta aktivt med att klimatanpassa
infrastrukturen för att minska översvämningsrisken.
Kristdemokraterna önskar att kommunen tar ett ansvar för att vid upphandling av
teknisk utrustning säkerställer att denna inte innehåller s.k. konfliktmineraler, som är
en grogrund för både väpnande konflikter och miljöförstöring.
Vi vill se att även Bergaskogen skyddas mot framtida planering genom att göra det till
ett naturreservat.
Kristdemokraterna i Upplands Väsby vill att …
Möjligheten att skapa en Glädjens tunnel ska utredas.
Kommunen fortsätter att planera för en hälsofrämjande närmiljö som innebär
närhet till grönområden och gång- och cykelvägar.
Antalet laddstolpar ska öka över hela kommunen.
Viktiga naturområden runt om i kommunen ska uppmärksammas och värnas.
Frågor som rör vårt gemensamma viktiga vatten placeras högre upp på agendan
när vi skapar det miljövänliga samhället.
Kommunen vid upphandling av teknisk utrustning säkerställer att denna inte
innehåller s.k. konfliktmineraler.
Bergaskogen blir ett naturreservat.

15

Blomstrande näringsliv gynnar välfärden
Kristdemokraterna vill vara med och skapa ett gott samhälle. Det goda samhället
byggs utifrån en marknadsekonomi med etiska principer och styrs av social och
ekologisk hänsyn. Solidariskt ska vi alla vara med och finansiera den gemensamma
välfärden.
Den ekonomiska politiken ska syfta till att förvalta Upplands Väsbys resurser och ge
långsiktig tillväxt. En god välfärd förutsätter ett konkurrenskraftigt och differentierat
näringsliv. Detta innebär i sin tur att vi tillsammans måste skapa ett gott klimat för
näringslivet och att vi också utvecklar detta. För välfärdens skull är vi beroende av ett
dynamiskt småföretagande där människors idéer, kreativitet och entreprenörskap får
blomma ut.
Möjligheterna för politiken att skapa jobb är högst begränsade, däremot kan den
bidra till att det blir lättare att driva företag. En kommun med välmående och
framgångsrika företag har lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre
förutsättningar att finansiera välfärden.
Att företag som finns i kommunen också har möjlighet att anställda personer som bor
i kommunen ger dubbel effekt, inte minst för de anställdas övriga livspussel med
närhet till kommunal service av olika slag.
Det näringslivet förväntar sig av kommunen måste vi också leva upp till. Den
myndighetsutövning som är en stor del av kommunens kontaktyta mot näringslivet
ska vara så effektiv som möjligt med främst korta handläggningstider. I kommunens
alla kontakter med företagen och hela näringslivet ska följande fråga ställas: ”När vi
gör detta, förenklar det eller försvårar det för företagen?”
Kompetensförsörjningen är en fråga som kommunen och näringslivet återkommer
till. Vi måste se oss om och se vilka yrkesutbildningar som är efterfrågade och hur
kan vi tillgodose detta.
Att förbättra attityderna till företagande är en mycket angelägen politik fråga. Vi
kristdemokrater vill bidra till att skapa förståelse för företagens situation och behov.
Vi har också insikten att vi alla är beroende av ett flexibelt utbildningssystem där
människor i olika faser av livet kan skaffa sig lämplig kompetens.
Sociala företag har ofta sitt ursprung inom den ideella sektorn. Kristdemokraterna i
Väsby inser att dessa företag har en speciell plats i det lokala näringslivet. Denna
företagsform förtjänar mer uppmärksamhet då dessa bidrar, på sitt sätt, till att få
människor att närma sig arbetsmarknaden som ett steg ut i självförsörjning. Det finns
en stor potential i denna företagsform och vi vill på alla sätt stödja dessa företag.
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Kristdemokraterna i Upplands Väsby vill att …
Rutinerna för offentlig upphandling förenklas till förmån för mindre och små
företag.
Kommunen fortsätter att ha en välkomnande attityd och skapa enkla
kontaktvägar gentemot näringslivet samt arbetsintegrerade sociala företag.
Ungdomar lättare ska komma i kontakt med näringslivet genom exempelvis
lärlings- och sommarjobb.
Kommunens service kännetecknas av kompetent bemötande samt en
servicegaranti inom 24 timmar vardagar.
Att arbetsintegrerade sociala företag får en speciell plats i näringslivet.
Kommunen kännetecknas av en positiv inställning till det lokala näringslivet med
ett fungerande samarbete.
Näringslivet och kommunen tillsammans arbetar för att göra Upplands Väsby till
en trygg kommun.
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Välkommen till Upplands Väsby
I kristdemokraternas Upplands Väsby finns ingen plats för ett ”vi och dom”.
Invånarna representerar en mångfald av kulturella, etniska och religiösa grupper vars
kunskap och erfarenheter vi vill och måste ta tillvara. Människor som flyttar till ett
nytt land är personer med initiativkraft, nya perspektiv, resurser och idéer. Alla
behövs för att utveckla vårt gemensamma samhälle. I Upplands Väsby ska vi ta tillvara
allas utbildning, kompetenser och erfarenheter. Alla människor är en del av
samhällslivet och ska därför ha möjlighet att vara delaktiga.
Det ställs också krav på oss som bor i Upplands Väsby. Vi vill vara en öppet och
inkluderande samhälle. Detta innebär också att de som väljer och får bosätta sig i
kommunen måste anstränga sig för att bli en del av oss som redan finns på denna
plats på jorden. Vi ser inget positivt med att bygga upp parallellsamhällen.
Vi från Kristdemokraterna vill ge våra nya grannar utan språkkunskaper i svenska,
möjlighet att snabbt lära sig språket och på det sättet lättare komma till en egen
försörjning. Något som är mycket betydelsefullt för alla, oavsett hur länge man har
bott i kommunen. Man ska, genom kommunens försorg, få tidig språkintroduktion
och möjlighet att lära sig språket, vilket är mycket betydelsefullt för att kunna vara en
del i samhället genom skola och arbete.
Kristdemokraterna i Upplands Väsby vill att …
Kommunen utarbetar ett system med kontaktfamiljer för nyanlända.
Vi tillsammans fortsätter att verka för att de som har blivit våra nya grannar
snabbt ska komma in i samhället och få känna att man är en viktig del av detta.
Kommunen ska fortsätta sitt arbete genom Etableringslyftet, som snabbare ger
möjlighet för nyanlända att komma ut på arbetsmarknaden
Kommunen ska vara en förebild när det gäller att anställa personer som står långt
ifrån arbetsmarknaden.

Trygghet i det lilla ger trygghet i det stora
Det viktigaste sättet att bekämpa brottslighet är genom förebyggande insatser och
det är framför allt vuxnas ansvar gentemot barn och ungdomar. Familjens roll att
fostra och leda de unga är av största vikt. Samhället måste vidare ge tydliga signaler
om vad som är rätt och vad som är fel. En snabb reaktion på begångna brott och en
ökad upptäcktsrisk för förövarna är viktigt.
Kristdemokraterna ser att det finns otrygghet i de egna hemmen. Våld och andra
kränkningar finns där det skulle vara som mest tryggt. Det är lätt att föreställa sig att
denna miljö också föder otrygghet ute på gatorna. Känner man sig inte trygg i det
lilla, hur ska man då känna sig trygg i det stora?
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För att en kommun ska vara attraktiv krävs det att medborgarna upplever den som
trygg. Att bygga ett samhälle där människor känner sig trygga handlar om att ta till
sig en mängd olika perspektiv, som att skapa naturliga mötesplatser, hur vi arbetar
med ljussättning till att bekämpa organiserad brottslighet och allt däremellan. I
grunden handlar det om ett samhälle där medborgarna känner tillit - tillit till
varandra och tillit till samhällets institutioner. Här fyller det civila samhället en
betydelsefull roll. I ett föreningsengagemang fostras vi till att ta ansvar, känna tillit
och få civilkurage.
Skadegörelse, hot och våld ger upphov till otrygghet och otrivsel i kommunen och
därför är det av stor vikt att vi reagerar så fort vi ser klotter, nedskräpning och andra
tecken på att det offentliga rummet inte är till för alla.
Samverkan mellan många parter är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda en
trygg miljö i det offentliga. Kommunen med dess alla möjligheter och resurser,
polisen, det civila samhället och vi som enskilda måste hitta varandra för att det ska
kunna bli ett finmaskigt nät som fångar upp individer som inte vill låta andra känna
sig trygga.
Kristdemokraterna vill påskynda arbetet med att kunna delfinansiera poliser för att
kunna öka polisnärvaron. Detta kräver ett nationellt beslut, men vi vill gärna se denna
utveckling. ”Snuten runt knuten” skulle vara väldigt bra för Upplands Väsby.
Kristdemokraterna i Upplands Väsby vill att …
Trygghetsperspektivet ska vara en integrerad del i stadsbyggnadsarbetet.
Klotter ska omedelbart avlägsnas för att minska upplevelsen av otrygghet.
Kommunen ska kunna delfinansiera poliser för att öka polisnärvaron.
Samverkan mellan många aktörer i samhället ska vara det första steget att ta för
att öka tryggheten. Många vill att kommunen ska vara trygg, och många har
engagemanget.

Vi fortsätter att bygga Upplands Väsby
Upplands Väsbys utveckling från förort till stad ska fortsätta. Detta är en
förändringsprocess som kräver visioner, uthållighet, mod och ett stort engagemang
från såväl kommun, näringsliv, föreningar som enskilda. Kristdemokraterna vill ta
vara på det läge som kommunen har med god infrastruktur och närhet till
rekreationsområden. All planering kräver hänsyn till att vi ska skapa ett hållbart
samhälle – ekologiskt, ekonomiskt och socialt.
Arbetssättet med medborgardialoger som har fått fäste i kommunen sedan länge, ska
fortsätta och utvecklas. Det är väsentligt inte bara vid planfrågor utan i många beslut
som rör Väsbybor i stort eller i det nära grannskapet.
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Ett modernt samhälle kräver en effektiv trafikförsörjning där kollektivtrafiken utgör
en mycket betydande del. Kristdemokraterna i både kommun och region strävar
efter att göra denna än mer tillgänglig för allt fler.
Det kommunala bostadsbolaget, AB Väsbyhem, ska även i fortsättningen ha ett stort
utbud av lägenheter och lokaler. Bolaget ska fortsätta att bygga nytt, förnya och på
andra sätt förvalta sitt bestånd.
Det offentliga rummet öppet för alla. Gestaltningen av detta är då en angelägenhet
för alla. För att öka trivsel och trygghet i det offentliga rummet är det väsentligt att
detta blir så trevligt och inbjudande som möjligt. Känslan av otrygghet måste vi alla ta
på största allvar och kan gestaltningen av vårt gemensamma bidra till att denna
känsla blir mindre är mycket vunnet. Kristdemokraterna accepterar inte att några få
tar över det gemensamma på andras bekostnad.
Upplands Väsby ska vara en trygg och säker kommun som kännetecknas av ett
ambitiöst och resultatinriktat samarbete mellan kommun, polis, fastighetsägare och
ideella krafter. Vi vill sätta mer fokus på det brottsförebyggande arbetet, som inte
bara handlar om skalskydd av olika slag utan även ser till de individer som behöver
extra uppmärksamhet.
Kristdemokraterna i Upplands Väsby vill att …
Det offentliga rummet ska vara tryggt, öppet och tillgängligt för alla i alla
områden.
Medborgardialog ska vara ett väl använt verktyg i all stadsplanering.
Kommunen tillhandahåller offentliga toaletter över hela kommunen.
Tryggheten och det brottsförebyggande arbetet är centralt i arbetet med att
bygga stad.
Det vid planering av bostadsområden ska det ingå ytor för lek och spontanidrott,
Kulturellt intressanta bebyggelsemiljöer ska förvaltas väl.
Stöd ska prioriteras till ideella organisationer som vill ta en aktiv del i skapandet
av ett tryggt samhälle.
Barnens perspektiv på fysisk planering ska fångas in genom särskilda barnsamråd.
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Våra kandidater till kommunfullmäktige
1. Maria Fälth
2. Kristina Klempt
3. Magda Ayoub
4. Antonio Lindström
5. Linda Broberg
6. Lars Tunkrans
7. Dag Roslund

8. Aleksandra Grbic
9. Velimir Lovrinovic
10. Ulla Jansson
11. Karl-Åke Isaksson
12. Vivianne Mourad
13. Jon Niklasson
14. Göran Zetterlund

15. Raouf Ayoub
16. Sören Amiltoft
17. Tommy Fälth
18. Charlotte Rantanen
19. Mikael Wallin
20. Cecilia Salmi
21. Fredrik Olsson

Vill du veta mer? Gå in på vår sida på Facebook eller på KD Väsbys hemsida
wp.kristdemokraterna.se/upplandsvasby. Du kan också kontakta vårt kommunalråd
Maria Fälth på maria.falth@kristdemokraterna.se.
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