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Skola och barnomsorg
Minska barngruppernas storlek i skola och förskola

Det har många gånger bevisats att barngruppers storlek påverkar barns utveckling
och hälsa. Detta gäller speciellt barn i förskoleåldern. Piratpartiet vill verka för att
personaltätheten och storleken på barngruppen har lämpliga proportioner.

Tillhandahåll tillräcklig IT-kunskap i skolan
I framtiden kommer nästan allt styras med hjälp av datorer. Därför är det viktigt att
barn idag får tillräckliga kunskaper för att hantera datorer och datorsäkerhet, samt
lär sig använda IT för att införskaffa kunskap på ett kritiskt sätt. Piratpartiet vill gärna
se programmering som ett ämne i skolan.

Uppdaterade skolbibliotek

Kunskap och kultur är inte något som bara ska vara tillgänglig för få. Därför vill
Piratpartiet att varje skola ska ha ett uppdaterat skolbibliotek där barn och
ungdomar kan läsa i lugn och ro, samt hitta information.

Anställ lärarsekreterare för att ta över lärarnas administrativa rutiner
För att frigöra timmar och öka närvaron i klassrummet föreslår Piratpartiet att man
anställer lärarsekreterare, som dels kan renskriva och distribuera elevomdömen, dels
ta hand om övrigt rutinarbete som idag ligger på läraren.

Undvik kameraövervakning i skolan under ordinarie verksamhet

Kameraövervakning fyller bara en funktion när ingen förväntas vara där. Vid alla
övriga tillfällen är den ett onödigt intrång i den personliga integriteten.

Utsätt varken elever eller personal för godtyckliga drogtester
Piratpartiet anser att tester bara ska utföras om det föreligger en skälig misstanke . I
alla andra sammanhang är det en fullständigt onödig kränkning av den personliga
integriteten.

Erbjud förutsättningar för ett levande föreningsliv i skolan

Ungdomar som är aktiva medlemmar i föreningar är ofta också aktiva medlemmar i
samhället – de röstar t ex i större utsträckning när de blivit gamla nog. Därför vill
Piratpartiet att man utser en föreningsansvarig vid varje skola, för att förmedla
kontakter och hjälpa till med lämpliga lokaler i skolan.

Anställ studenter för stödundervisning

Läxhjälp ska inte vara en kostnadsfråga för föräldrar. Därför vill Piratpartiet anställa
studenter, som kan hjälpa till under skoltid. Dessa kan dessutom öka
klassrumsnärvaron genom att assistera t ex vid övningsarbete.

Regelbundna kuratorskallelser i skolan
Många ungdomar mår dåligt. För att hitta dem så att de kan få hjälp och stöd i tid,
vill Piratpartiet att man inrättar regelbundna kuratorskallelser, på samma sätt som
man gör med skolsköterskan.

Verka för en mer jämlik skola genom normkritisk pedagogik

Piratpartiet anser det självklart att alla ska behandlas lika, oavsett namn,
könsidentitet, etnicitet, eller andra ovidkommande faktorer, och vill därför att man
aktivt arbetar för upplysning och mot fördomar.

Tillhandahåll digitala lektioner för skolans kurser
Det är lätt att bli efter om man är sjuk eller har lite svårt att hänga med. Därför vill
Piratpartiet att man tillhandahåller inspelade lektioner, så att alla berörda elever får
möjlighet att tillgodogöra sig eller repetera.

Kultur och Fritid
Digitalisera och publicera alla kommunalt finansierade kulturprojekt
Det som kommunen betalar med skattemedel ska finnas tillgängligt
för alla kommunens invånare.

Gör oanvända kommunbyggnader till lokala mötesplatser
Piratpartiet vill se ett levande föreningsliv i Upplands Väsby. En av förutsättningarna
för detta är lokaler där man kan hålla till.

Se till att det finns fungerande, moderna ungdomsgårdar

Många barn och ungdomar behöver platser att mötas och vara aktiva på fritiden. Det
ökar deras kreativitet, hälsa och självständighet, samt minskar risken för vandalism.
En version av detta är att satsa på ett makerspace.

Ha kommunalt drivna allmänna rekreationsplatser
Det är viktigt för människor att kunna mötas, både som vänner och främlingar. Det är
också viktigt, speciellt för folk som inte har t.ex. en trädgård, att kunna komma ut
och aktivera sig på fritiden. Därför vill Piratpartiet se allmänna rekreationsplatser
som drivs kommunalt, och därför kan ta avsevärt mindre betalt, t.ex. allmänna
badplatser. Vi vill också verka för att grusplanen utanför Centrum blir en enkel park
med grillplatser. Dessa platser måste också bli väl omhändertagna, och vi ser att det
kan vara en god idé att involvera medborgarna i detta.

Avskriven kommunal utrustning ska komma medborgarna till gagn
Utrustning som har utjänat sitt syfte och sin tid i kommunal ägo ska kunna
gå vidare till t.ex. familjer som inte har råd med datorer, och föreningslivet.

Information och transparens
Gör kommunbudgeten offentlig och lättförståelig

Det finns ingen anledning att medborgarna inte ska få tal del av den budget som görs
av deras skattepengar.

Uppmuntra politiskt engagemang hos medborgarna
En viktig del av demokratin är att folket vet att de kan påverka. Folket måste få
tillräcklig och lättförståelig information innan de ska göra ett val, ha en insyn i vad
som händer i maktens korridorer, samt bli uppmuntrade att göra sin röst hörd. Det
ska finnas tillräcklig information om var man vänder sig och när man kan göra det.
Folkets åsikter ska tas på allvar.

Hjälp med offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen är en viktig del av demokratin i Sverige. Kommunen gör det
ibland väldigt svårt för människor att få ut offentliga handlingar dom har rätt till, ofta
för att offentlighetsprincipen inte känns till. Piratpartiet vill därför erbjuda människor
hjälp i dessa situationer.

Alla offentliga upphandlingar över 99.000:- ska publiceras
Piratpartiet anser att transparens är en grundbult i ett demokratiskt samhälle. Och
att upphandlingar ska redovisas är milt sagt rimligt, med tanke på kommunens
ekonomiska tillstånd.

Undvik kameraövervakning i kommunbyggnader

Kameraövervakning fyller bara en funktion när ingen förväntas
vara där. Vid alla övriga tillfällen är det ett onödigt intrång i den
personliga integriteten. Vi vill därför undvika all kameraövervakning i
kommunbyggnaderna under ordinarie verksamhetstid.

Gör kommunal information tillgänglig på flera språk
Eftersom vi har invånare från många olika länder, och inte alla behärskar svenska
tillräckligt väl för att kunna tillgodogöra sig viktig information, anser Piratpartiet det
som självklart att vi tillhanda håller översättningar åtminstone till de vanligast
förekommande språken.

Ta hänsyn till miljöaspekter vid kommunal upphandling

Lägsta pris kan få stora oönskade miljöeffekter. Piratpartiet anser
att en ordentlig översyn av de olika alternativens miljökonskvenser
borde vara en väsentlig del av förberedelsearbetet inför en
upphandling.

Integration
Bygg integrerade korridorboenden för nyanlända och studenter

På det viset skulle vi underlätta integrationen av ensamstående nyanlända och
samtidigt få fler studentbostäder.

Integrationsstöd för företag i 12 månader, med anställningskrav
Piratpartiet föreslår att man använder samma modell som privata
omställningsföretag: En handledd plats med lönebidrag på ett etablerat företag
under 12 månader efter fullgjord SFI. Om detta inte leder till en fast anställning ska
den totala bidragssumman normalt återbetalas.

Verka för handledda betalda praktikplatser i kommunal verksamhet
Det bästa sättet att närma sig en ny kultur, med nytt språk och ny
miljö, är att arbeta bland människor som redan bor där.

Miljö
Plantera växtlighet som gynnar pollinerare i stadens grönområden

Pollinerare, som t.ex. bin och humlor, är mycket viktiga för alla nyttoväxter och
framtida skördar. Därför vill Piratpartiet ta hjälp av biologer och
stadsträdgårdsmästare för att förbättra tillväxtmiljön för dessa insekter.

Bostäder
Sätt upp tillfälliga bostadslösningar för studenter vid terminsstart

Moduler eller baracker t ex på låganvända parkeringar och gräsytor skulle kunna lösa
de tillfälliga men besvärliga situationer som uppstår vid varje hösttermins början.
Åtminstone till student bostäderna är tillräckligt utbyggda.

Förenkla kraven för bygglov

Det behövs inte t.ex. 2.4 m diskbänk för en studentlägenhet. Alla byggregler för
studentlägenheter bör förenklas och anpassas till de krav en student har. Då blir
produktionskostnaderna lägre och fler studentlägenheter kan byggas.

Väsby Sjöstad
För att göra ett informerat val måste man vara väl informerad. Upplands Väsbys
invånare har inte blivit tillräckligt informerade, och har inte fått tydliga svar. Därför
kan dom inte göra det informerade val dom har rätt till. Låt väljarna ta del av planer
och information, och ge tydliga svar. Därför kan Piratpartiet tillsvidare inte stödja
detta förslag.

Nybygge

Piratpartiet ser gärna att det byggs nya bostäder som tar vara på modern teknik
samt erbjuda tillgänglighet för dom som har det faktiska bostadsbehovet, samtidigt
som segregering motverkas.

Jämställdhet och jämlikhet
Avidentifierade, anonymiserade ansökningshandlingar

Piratpartiet vill medverka till att namn, könsidentitet, etnicitet, ålder, eller andra för
tjänsten ovidkommande faktorer aldrig ska utgöra grund för anställnings intervju i
kommunal verksamhet.

Utöka anslag till stödjourer för personer i våldsamma relationer
I Upplands Väsby kommun ska alla som behöver det kunna få hjälp.

Vård och omsorg
Inför samlevnadsgaranti i äldrevården

Man ska kunna att leva i den familjekonstellation man vill, också när
någon blir i behov av vård.

Prioritera kontinuerlig mänsklig närvaro i vården
De flesta äldre mår bäst av att alltid ha kontakt med samma grupp av människor,
också när de behöver övervakas nattetid. De som å andra sidan anser att ständiga
nattliga besök är integritetskränkande eller bara störande, bör kunna få välja
kameraövervakning istället.

Erbjud datorassistans för äldre

Eftersom alltflera tjänster bara är enkelt tillgängliga via nätet, och det finns många
som inte känner sig bekväma med datorer, vill Piratpartiet timanställa studenter som
kan hjälpa till och lära ut.

