
  

Facebook: facebook.com/uppsalakd 
Instagram: @uppsalakd 
Twitter: @UppsalaKD 

Webbplats: https://wp.kristdemokraterna.se/uppsala 
E-post: info@kristdemokraterna.se 



 

 

 

I Uppsala ska goda värderingar och trygghet vara ledord i kommunens samtliga verksamheter. Barn 

ska garanteras en god och trygg barnomsorg och skola. Vuxna ska känna trygghet i att ha ett jobb att 

gå till. Våra äldre ska garanteras ett åldrande i trygghet och i värdighet. 

 

Tryggheten behöver återupprättas i Uppsala.  Kraven på lärarna ökar samtidigt som de individuella 

behoven hos eleverna växer. Detta resulterar i en ökad arbetsbörda för lärarna som leder till att den 

enskilde eleven inte får det stöd och den uppmärksamhet som han eller hon behöver. Elever ska inte 

hamna efter i skolan för att det inte finns tillräckliga resurser för att tillgodose varje enskild elevs 

särskilda behov. Vi vill se minskade barngrupper i förskolan och ett bättre stöd för eleverna i skolan. 

Ett gott samarbete och stöd till familjerna är en nyckel för en god utveckling. 

 

Antalet människor som är beroende av försörjningsstöd har ökat markant sedan de rödgröna tog över 

ansvaret för Uppsala kommun 2014. Ser vi till jämförbara kommuner likt Jönköping så vet vi att det 

går att vända trenden från bidragsberoende till egen försörjning. Trygghet för många är att kunna 

småprata vid kaffeautomaten på jobbet. 

 

Åtta av tio unga kvinnor säger att de känner sig otrygga i Uppsala centrum. Kommunen behöver 

återupprätta tryggheten på gator och torg genom att utöka antalet kommunala ordningsvakter och 

genom att fler trygghetskameror sätts upp. Ett gott samarbete med polisen är avgörande för en varaktig 

förändring.  

 

Om 20 år väntas Uppsala kommun ha dubbelt så många äldre jämfört med idag. Därför behöver den 

yngre generationen visa att vi tar de äldres situation på allvar. Genom att se de äldre som en resurs i 

samhället, och stärka det förebyggande arbetet motverkar vi den demografiska utmaningen. Genom att 

garantera en plats på ett äldreboende när behovet infinner sig så ger vi också våra äldre en möjlighet 

till en ålderdom i värdighet och i trygghet. 

 

Kristdemokraterna söker din röst för att Uppsala ska bli en tryggare kommun för både dig och för din 

familj. 

 

Jonas Segersam 

Kommunalråd, Uppsala 

Mimmi Westerlund 

Ordförande, Kristdemokraterna Uppsala 

 



 

 

 

 

1.    Värderingar och normer bör ges en större del i integrationsarbetet. 

2.    Kommunens ordningsföreskrifter ska ses över för att reglera var tiggeri inte får 

förekomma för att säkra trygghet och trivsel i vår offentliga miljö. 

3.    Trygghetsperspektivet ska vara en integrerad del i stadsbyggnadsarbetet för att undvika att 

miljöer skapas som upplevs otrygga.  

 

4.    De kommunala ordningsvakterna ska permanenteras och utökas till antalet. 

 

5.    Fler trygghetskameror på särskilt utsatta platser i brottsförebyggande och 

brottsuppklarande syfte. 

 

6.    Mer belysning ska sättas upp runtom i kommunen för att öka tryggheten. 

 

7.    Samarbetet med civilsamhället behöver bli bättre – bostadsrättsföreningar, 

idrottsföreningar, pensionärsföreningar, kyrkor med flera har en viktig roll för en ökad 

trygghet i lokalmiljön. 

 

8.    Skolan ska ha nolltolerans mot mobbning, och värdegrundsarbetet behöver förstärkas. 



 

 

 

 

1. Barngruppernas storlek ska minska till max 12 barn i småbarnsgrupperna och 15 i övriga 

grupper. 

2.    Möjlighet att få ett eget hus ökar genom trädgårdsstäder (som Stabby) och 

egnahemsområden i stadsnära lägen och 1000 nya småhus per år. 

3.    Barn i behov av stöd ska kunna fångas upp i tid genom bättre samverkan, inte minst 

barnen som växer upp i familjer med exempelvis missbruksproblem. 

 

4.    Varje familj ska ha möjlighet till stöd från en familjecentral. 

 

5.    Förstagångsföräldrar ska erbjudas en gratischeck för två besök till familjerådgivningen.  

 

6.    Föräldrastödskurser i form av exempelvis Triple P och Cope ska utvecklas och erbjudas 

minst två gånger för alla föräldrar, blivande, nyblivna såväl som med större barn.  

 

7.    Insatserna behöver öka för att fler ska gå från utanförskap till arbete och inkludering. 

Detta genom satsning på välfärdsjobb, insatser för personer med försörjningsstöd och bättre 

matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare. 

 

8.    Kommunen ska erbjuda en familjedaghemsgaranti så att alla som söker pedagogisk 

omsorg kan få det. 

 

9.    Utnyttja potentialen för tillväxt i tätorterna runt Uppsala. 

 

10.    Uppsala blir mer attraktivt genom ett rikare kultur- och idrottsliv, genom hållbara 

transporter som spårvagn och genom större möjligheter för jobb och företagande. 

 

 

 



 

 

 

 

1.    Varje person över 85 år som vill, ska garanteras plats i anpassat boende, exempelvis 

särskilt boende eller trygghetsboende när personen själv bedömer att behovet finns. Detta utan 

biståndsbedömning.  

2.    Hemtjänsten behöver ses över med ny områdesindelning och förbättrad kvalitet 

exempelvis genom minskat antal hemtjänstpersonal. 

3.    Öppna fler träffpunkter för äldre som erbjuder exempelvis motion och seniorrestauranger, 

även på landsbygden. 

 

4.    Alla äldre som behöver det ska ha tillgång till färdtjänst, och denna ska integreras med 

övrig kollektivtrafik. Möjlighet till vissa fria resor, och gratis resor under lågtrafik med vanlig 

kollektivtrafik ska utredas tillsammans med regionen. 

 

5.    Återinför värdighetsgarantin som innebär att den äldre ges möjligheter att bestämma över 

exempelvis promenader och vilken mat han eller hon vill äta. 

6.    Den palliativa vården ska utvecklas för att garantera alla en värdig vård i livets slutskede. 

7.    Det ska finnas god tillgång till trygghets- och seniorboenden. 

8.    Arbetet med att upptäcka och förebygga våld i nära relationer liksom hedersrelaterat våld 

och förtryck ska utvecklas. 

9.    Vårdserviceteam inrättas (kan vara välfärdsjobb) för att ge bättre service och bidra till att 

fler kommer i arbete. 

10.   Kulturtolkar anställs i skola och omsorg för att underlätta förståelse och integration, samt 

kommunikation i personliga frågor. 

 

 


