
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALMANIFEST 2022 
Kristdemokraterna i Uppsala  



Hej Uppsalabo, 
 

Valet 2022 är ett viktigt val för både Uppsala och 
Sverige. Kristdemokraterna är redo att styra 
både Uppsala och Sverige tillsammans med de 
andra borgerliga partierna. Vi är redo att sänka 
skatten och värna de svenska värderingarna.  
 
Vi står nu inför ett viktigt vägval mellan fortsatt 
socialdemokratiskt maktinnehav, eller en ny 
frihetlig politik som ger andrum åt 
Uppsalaborna. Vägvalet gäller område efter 
område.  
 
Ska vi fortsätta låta otryggheten breda ut sig eller 
ta bort skygglapparna och börja göra något åt 
problemen?  
 
Ska vi fortsätta med att konsekvent gynna de 
som valt att bo i höga hus i staden eller ska man 
kunna leva i hela Uppsala kommun och hela 
landet?  
 
Ska vi fortsätta investera i dyra prestigeprojekt 
eller i nödvändig infrastruktur?  
 
Ska vi fortsätta låta idéer som hotar grunden för vårt samhälle breda ut sig eller ska vi återupprätta 
samhällskontraktet för våra äldre, för barnfamiljerna och för företagen?  
 
För oss kristdemokrater är svaret på dessa frågor självklara, och med detta valmanifest som du nu 
håller i dina händer hoppas vi kunna vända utvecklingen i Uppsala och i Sverige.  
 
Vi är redo för ett nytt styre! 
 
Är du? 
 

 
Jonas Segersam 
Kommunalråd 
 

 

 

 



För ett Uppsala som är säkert för dig och din 
familj  

 
För att vanligt hederligt folk ska vara säkra måste den organiserade brottsligheten tryckas tillbaka. 
Uppsala är en av landets kommuner med flest skjutningar per capita, men även droghandel, 
skadegörelse och klotter ger en känsla av otrygghet för Uppsalaborna. Kommunen behöver öka sin 
närvaro i utsatta områden och samarbeta med familjer, civilsamhälle och myndigheter för att tidigt 
förebygga att barn och unga hamnar fel i livet. Då behöver kunskap om hedersproblematik och 
klanstrukturer finnas, och ett aktivt arbete ske för att involvera exempelvis idrottsrörelse och arbetsliv i 
att bygga en samhällsgemenskap med goda värderingar. 

 

1. Prioritera brottsbekämpningen  – genom ökad närvaro av socialtjänst och polis, 
kommunala ordningsvakter, kommunalt tiggeriförbud och motverkande av extremism 
hedersvåld och antisemitism. 
 

2. Sätta in förebyggande åtgärder för att hindra unga att hamna i kriminalitet  – 
genom att motverka klanstrukturer, öka samarbete polis-skola-socialtjänst och tidiga insatser i 
förskola och skola och genom föräldrastödskurser och familjestödsprogram. 
 

3. Skapa trygghet för invånarna att gå ut och inte vara rädda att utsättas för brott  
– genom fler trygghetskameror, bättre gatu- och parkbelysning samt skapa bostadsområden 
med småhus framför höghus. 

 

En plats som måste vara trygg är skolan. Vi kristdemokrater vill se en skola präglad av kunskap, klassisk 
bildning samt studiero. Skolans personal och i synnerhet lärarna är nyckeln till denna förändring. 

 

1. Satsa på att Uppsala får landets bästa skolor  – genom att elever och föräldrar själva 
ska kunna välja skola, att verka för mindre barngrupper i förskola och lågstadium, att införa 
mobilfria skolor och centralt rättade nationella prov, och att stärka stödet för lärare som agerar 
mot bråkiga elever.  

  



För ett samhälle byggt på svenska 
värderingar 

 
Under lång tid har värden som hög arbetsmoral, ärlighet, självständighet och respekt för polis och 
rättsväsende präglat vårt samhälle. Dessa svenska värden måste genomsyra även integration av nya 
svenskar. Delaktighet, tillit och ansvarstagande är avgörande för en god samhällsgemenskap. De 
värderingar som under ett millenium byggt vårt land, präglade av den kristna etiken, kan vi vara stolta 
över. Integrationspolitiken ska verka för aktivt deltagande, samhällsgemenskap och arbete, och 
motverka passivitet, utanförskap och bidragsberoende.  

 

1. Öka tydligheten med vilka värden som gäller i Sverige  – genom att undervisning för 
nyanlända om värderingar, att SFI kombineras med praktik eller öppen förskola och att 
kunskapen om hedersproblematik höjs. 

2. Arbetslinjen – inte bidragslinjen ska vara utgångspunkten  – genom högre krav för de 
som får försörjningsstöd, att förebygga risk att hamna i försörjningsstöd och genom arbetskrav 
för asylsökande 

3. Att människor med annan kulturell bakgrund ska kunna  integreras – genom att 
involvera civilsamhället mer, genom fler kulturtolkar i skola och omsorg, samt att öka samverkan 
med näringsliv för fler praktikplatser. 

 

Sällan syns ett samhälles värderingar så tydligt som i hur det samhället behandlar sina äldre. När vi 
lyckas med att integrera svenska värderingar i arbetslivet blir kvaliteten i arbetet mycket högre. Vi 
Kristdemokrater anser att den äldre ska ha stort mått av självbestämmande över sin äldrevård och att 
den inte ska bestämmas av kommunala byråkrater.  

 

1. Att vården ska bedrivas med högre kvalitet  – genom äldreboendegaranti för alla över 
85 år, värdighetsgarantier, god palliativ vård, hemtjänstgaranti (maximera antal medarbetare 
som kommer hem) och fler träffpunkter 65+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



För en landsbygd som ska uppvärderas och 
prioriteras 

 
Kristdemokraterna vill att alla kommunmedborgare ska nås av kommunal service och inte bara de som 
råkar bo på elsparkcykelavstånd från centrala Uppsala. Man ska kunna bo, forma sitt liv, och bedriva en 
näringsverksamhet utan att hindras av kommunala byråkrater. Vi behöver sänka den mycket kraftiga 
utbyggnadstakten och satsa på småhus och möjligheten att bo även på landsbygden.  

 

1. Att Uppsalas kransorter ska utvecklas  – genom att göra de större orterna (Storvreta, 
Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge) till kommundelscentra, genom tågstationer och 
bättre vatten och avlopp i Vänge/Järlåsa, bättre infrastruktur ut mot Länna-Almunge och 
genom att utveckla de gamla sockencentra 

2. Att boende på landsbygden ska underlättas  – genom fler pendlarparkeringar, högre 
självhushållsningsgrad, bättre infrastruktur (vägar, cykelvägar, fiber, VA, skolskjuts och skolor 
och färre vildsvin och varg. 

3. Att medborgarinflytandet stärks  – genom bygderåd i de olika delarna av kommunen, 
bättre samarbete med föreningslivet (som vägföreningar och idrottsföreningar), och genom 
sänkt skatt. 

 

Men även Uppsala stad är viktig och där anser vi att staden ska utvecklas med respekt för dess 
historiska miljöer och inte låta miljonprogramsområden skjuta upp, bygg i stället utifrån en mänsklig 
skala.  

 

1. Att kommunen ska växa hållbart med lagom hastighet  – genom att sänka byggtakten 
(till 1500-2500 bostäder/år), stoppa den kraftiga utbyggnaden i Sydöstra Uppsala, avbryta 
spårvägsutbyggnaden, bygga minikärnkraftverk och fokusera på småhus och trädgårdsstäder, 
och förbättra framkomligheten för alla trafikslag, även bilister 

 


