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"Människor utvecklas, mognar och mår bäst i små grupper. I den lilla gemenskap som en familj utgör
får familjemedlemmarna möjlighet att ge och möta kärlek, omtanke och förståelse, men också ställas
inför krav och ta ansvar. På det sättet anknyter familjen som gemenskap till människans djupaste
behov – behovet att bli sedd och inte vara utbytbar."
(Kristdemokraternas principprogram s. 91)
Det är i mötet med andra människor vi formas som personer. Trygga familjer och andra nära
gemenskaper är därför en förutsättning för att Uppsala kommun ska fungera väl. Ingen familj är den
andra lik. Vår utgångspunkt är därför att familjen och andra nära gemenskaper själva så långt som
möjligt ska ha makten att utforma den egna vardagen. Vår uppgift är att ge stöd i detta.
Uppsala har en akademisk prägel vilket gör att familjen har en starkare ställning i vissa delar av
samhället än på andra håll i landet. Kommunen har i vissa delar ett familjecentrerat synsätt i det
sociala arbetet som behöver fördjupas.
Familjecentraler är viktiga som mötesplatser för föräldrar med små barn, särskilt nyanlända. Därför
är det så viktigt att inte ta bort öppna förskolor utan tvärtom utveckla verksamheten.

KRISTDEMOKRATERNA I UPPSALA ANSER ATT:
•

Familjecentraler och familjerådgivningen ska utvecklas
✓ Varje familj ska ha möjlighet till stöd från en familjecentral (samverkan mellan
regionens mödravård, barnavårdscentraler och kommunens socialtjänst och öppna
förskolor). Dessa familjecentraler kan med fördel drivas i enskild eller ideell regi.
✓ Familjerådgivningen ska vara tillgänglig för alla och samtal ska erhållas inom max två
veckor
✓ Förstagångsföräldrar ska erbjudas en gratischeck för två besök till
familjerådgivningen.

•

Föräldrastödsprogram ska tas fram
✓ Föräldrastödskurser i form av exempelvis Triple P och Cope ska utvecklas och
erbjudas minst två gånger för alla föräldrar, blivande, nyblivna såväl dem med större
barn och tonåringar.
✓ Skola, förskola och familjecentraler ska vara arenor för att dels ge information om
föräldrastödskurser, dels arrangera sådana.

•

Familjer med särskilda behov ska få den hjälp de behöver
✓ Sociala insatser ska ha en familjecentrerad utgångspunkt
✓ Genom förebyggande åtgärder och hemmaplanslösningar förebyggs dyra
institutionsplaceringar
✓ Familjehemsvården och kontaktfamiljer utvecklas

"Förskoleverksamheten ska vara flexibel till sin karaktär och möta det enskilda barnets behov.
Familjer ska kunna välja mellan olika omsorgsformer. God valfrihet för föräldrarna förutsätter
mångfald i utbudet."
(Kristdemokraternas principprogram s. 77)

Kristdemokraternas politik syftar till att öka möjligheterna för föräldrar att själva ägna mer tid åt sina
barn när de är små. Vi motsätter oss därför alla planer på att minska föräldraförsäkringen. I stället
har vi skarpa förslag som innebär att föräldrarnas ekonomiska möjligheter att själva välja
barnomsorg ökar. Minskade barngrupper och bättre förutsättningar för familjedaghem är
prioriterade delar i detta arbete. Valfriheten i sig och konkurrensen mellan olika barnomsorgsformer
gynnar kvaliteten.
Föräldranätverk är en barnomsorgsform som ger de familjer som så önskar alternativ till förskolan,
exempelvis genom att i samarbete organisera de egna barnens barnomsorg genom att anställa
föräldrarna eller extern personal för verksamheten i hem eller i särskilda lokaler.

KRISTDEMOKRATERNA I UPPSALA ANSER ATT:
•

Mångfalden inom barnomsorgen måste bli bättre
✓ Informationen om föräldranätverk och familjedaghem ska förbättras
✓ Kommunen ska erbjuda en familjedaghemsgaranti så att alla som söker pedagogisk
omsorg kan få det
✓ Barnomsorgspengen ska kunna användas av alla föräldrar för att välja barnomsorg i
förskola, pedagogisk omsorg eller hemma med föräldrar eller andra närstående
✓ Utförare av förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg ska mötas av likvärdiga
villkor hos kommunen

•

Kvaliteten i barnomsorg och förskola ska prioriteras
✓ Barngruppernas storlek ska minska till max 12 barn i småbarnsgrupperna och 15 i
övriga grupper
✓ Föräldralediga erbjuds max 15 timmars barnomsorg och arbetssökande 30 timmar, i
syfte att upprätthålla en god kvalitet och förebygga platsbrist
✓ En differentierad avgift återinförs så att kostnaden blir lägre för de familjer som
väljer en kortare vistelsetid. Barn ska ha rätt till sammanhängande semester.
✓ Syskonförtur i val till förskola och skola ska gälla, och i möjligaste mån ska föräldrars
val av barnomsorg vara styrande för utbudet
✓ Förbättra arbetsmiljön på förskolan och ge personalen ökad tid med barnen genom
minskad administration.

•

Behoven hos föräldrar med särskilda förutsättningar tillgodoses
✓ Barnomsorg under obekväm arbetstid ska tillgodoses.
✓ En servicegaranti ska inrättas som garanterar förskoleplats inom tre månader.
✓ Genom samverkan med föräldrar och andra aktörer blir barnomsorgen en arena för

att möta barns särskilda förutsättningar och stödja föräldrarna i deras föräldraskap

”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.”
(Kristdemokraternas principprogram s. 37)
För att Uppsala ska upplevas som en attraktiv kommun krävs det att medborgarna upplever
kommunen som trygg. Att bygga ett samhälle där människor känner sig trygga handlar om att ta till
sig en mängd olika perspektiv. Alltifrån att skapa naturliga mötesplatser och förbättra belysning till
att bekämpa organiserad brottslighet och förebygga droganvändning. I grunden handlar det om ett
samhälle där medborgarna känner tillit - till varandra och till samhällets institutioner. Här fyller det
civila samhället en betydelsefull roll. I föreningsengagemang fostras vi till tillit, ansvarstagande och
civilkurage.
På senare tid har tyvärr våldet eskalerat och otryggheten ökat i Uppsala kommun. Skadegörelse, hot
och våld ger upphov till otrygghet och vantrivsel i de bostadsområden där gängen är aktiva. Under
sommaren 2017 fick området Gottsunda stämpeln som ett särskilt utsatt område. Det vill vi
kristdemokrater ändra på. Fler kommunala ordningsvakter, fler trygghetskameror och ett starkare
samarbete mellan socialtjänst, skola och polis är några av punkterna som vi tror kan bidra till ett
tryggare Uppsala.

KRISTDEMOKRATERNA I UPPSALA ANSER ATT:
•

Det brottsförebyggande arbetet ska stärkas
✓ De kommunala ordningsvakterna ska permanentas och utökas, i samarbete med polisen.
Samtliga ordningsvakter i hela kommunen samordnas.
✓ Fler trygghetskameror placeras på särskilt utsatta platser i brottsförebyggande och
brottsuppklarande syfte
✓ Gatu- och parkbelysningen i kommunen ska ses över och kompletteras för att öka
tryggheten
✓ Föreningsstödet i kommunen ska demokratisäkras så att inte antidemokratiska
föreningar och organisationer ges bidrag
✓ Samarbetet skola-socialtjänst-polis ska utvecklas, och metoder för att tidigt förebygga
beroende och kriminalitet ska utvecklas inom socialtjänsten
✓ Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism ska följas upp och förnyas

•

Den upplevda tryggheten ska öka på alla platser i Uppsala
✓ Kommunens ordningsföreskrifter ska ses över för att reglera var tiggeri inte får
förekomma för att säkra trygghet och trivsel i vår offentliga miljö
✓ Trygghetsperspektivet ska vara integrerat i stadsplanläggningen för att skapa trygga och
blandade miljöer

"Skolan har två huvuduppgifter: dels att stimulera elevernas intellektuella och praktiska
kunskapsutveckling och kritiska tänkande och dels att, tillsammans med föräldrarna, fostra eleverna
till ansvarsfulla samhällsmedborgare. Under förutsättning att skolorna har denna utgångspunkt,
följer läroplanen och lever upp till kvalitetskrav, ska de ges ett stort mått av frihet att själva utforma
undervisningen."
(Kristdemokraternas principprogram s. 78)
Skolsystemet måste både utveckla dem med störst akademisk potential och dem som har svårast att
nå kunskapsmålen. Otillräckliga skolresultat är en stor riskfaktor för utslagning och marginalisering.
Varje människa i utanförskap för med sig stora samhällskostnader, som urgröper välfärden.
Genom att mäta skolor med varandra kan vi veta vilka skolor som ger bra kunskapsresultat. Då måste
det finnas mätinstrument som fungerar. De nationella proven är det främsta mätinstrument som
finns idag. De nationella proven bör bli obligatoriska och styrande för betygssättningen i högre grad. I
väntan på att de nationella proven ska ges en tydligare nationell status bör vi i Uppsala, som ju är en
lärdomsstad, införa egna lokala bestämmelser.
Det fria skolvalet ska värnas. Att välja skola är en rättighet enligt Europakonventionen. Samtidigt
innebär en mångfald av skolhuvudmän en positiv effekt på elevernas resultat. Det ska vara samma
villkor för friskolor och kommunala skolor, exempelvis när det gäller reglerna för skolskjuts. Detta
gäller inte minst särskolor. För många elever med särskilda behov kan en friskola erbjuda det bästa
stödet för att eleven ska utveckla sin fulla potential. Därför är det angeläget att de ekonomiska
förutsättningarna för friskolorna är likvärdiga med de kommunala skolornas.
Lärarna är skolans viktigaste resurs. En viktig faktor för att göra yrket attraktivt är att det finns tydliga
möjligheter till utveckling inom yrket och att denna utveckling ger tydliga avtryck i lönekuvertet.
Lärarnas otrygghet i skolan har ökat dramatiskt de senaste åren. Denna utveckling måste brytas.
Andelen elever som upplever olika typer av kränkningar har ökat. Detta är en mycket oroande
utveckling. Det behövs krafttag för att öka tryggheten på skolorna.
För att åstadkomma en förbättring i skolresultaten vill vi också se ett utökat samarbete och dialog
mellan skola och föräldrar. Aktiva föräldraföreningar behöver stöttas.
För skolan ska kunskaperna vara i centrum. De blir det när varje skolenhet har ett gott ledarskap och
drivs attraktivt och konkurrenskraftigt.

KRISTDEMOKRATERNA I UPPSALA ANSER ATT:
•

I vår kommun ska utbildningen vara ledande i Sverige
✓ Möjligheten att välja skola ska fortsatt vara en rättighet. Detta förutsätter en mångfald av
huvudmän och profiler
✓ Aktivt skolval ska tillämpas, med öppna jämförelser mellan skolorna på kommunens hemsida
som grund
✓ Principerna om ”avgiftsfri skola” ska modifieras så att det blir lättare att genomföra skolresor
och andra aktiviteter
✓ Genomför en inventering av hur många skolor som har föräldraföreningar och vad dessa gör,
vilka möjligheter och behov som finns för samverkan, hur föräldraföreningar kan stärka varje
specifik skola
✓ Skolan ska upprätta ett ”ansvarskontrakt” mellan elev, föräldrar och personal, där respektive

part förbinder sig att ta ansvar för att elevens skolgång skall fungera och att uppsatta mål nås
✓ För att bättre utrusta föräldrarna att hjälpa sina barn med läxor och studier ska skolorna vid
några tillfällen under grundskoleperioden hålla kurser för föräldrarna
✓ Skolornas ”förädlingsvärde”, det vill säga elevernas kunskapsresultat i förhållande till deras
förkunskaper och socioekonomiska faktorer ska redovisas öppet. Därigenom blir det tydligt
vilka skolor som har metoder som fungerar bra och vilka som fungerar mindre bra.
✓ Likvärdiga villkor ska ges för fristående och kommunala skolor, såväl ekonomiskt som
verksamhetsmässigt
✓ Förutsättningarna för skolskjuts och elevresor skall ses över tillsammans med Region Uppsala
och målet är att i största möjliga mån samordna kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik
(skolskjuts, färdtjänst, sjukresor etc)
✓ De nationella proven i Uppsalas kommunala skolor ska rättas externt och ingen ska veta på
vilken skola eleven går vars prov man rättar
✓ grundsärskolan ska ge eleverna, utifrån deras förutsättningar, samma möjlighet till träning,
utbildning och lärande som övriga elever
✓ nolltolerans ska gälla mot såväl mobbing som annan kränkande behandling och endast
evidensbaserade antimobbningsprogram ska användas
•

Förebyggande insatser ska sättas in för att förbättra elevhälsan
✓ Elevers och lärares fysiska och psykosociala trygghet ska stärkas. Lärarassistenter och s k
klassmorfäder kan bidra till ökad trygghet.
✓ En elev som utsätter andra för kränkningar ska i enlighet med skollagen kunna flyttas oftare
än vad som nu tillämpas i Uppsala kommun. Tydliga rutiner för detta ska utarbetas och
implementeras.
✓ Elevhälsan ska bli mer proaktiv, och hitta bra samarbetsformer med regionens allmänvård
och specialistvård. Idag är elevhälsan både underdimensionerad och för lite inriktad på
förebyggande insatser, vilket bidrar till stress, utbrändhet, social utsatthet och depression
bland eleverna.
✓ Genomför fortbildningsinsatser för lärare och annan skolpersonal kring risker för våld i
elevernas miljö och verktygen att förebygga detta
✓ Utarbeta tydliga rutiner för hur det säkerställs att elever med utagerande beteende omges
av goda förebilder kombinerat med fasta rutiner och positiva förväntningar på gott
uppförande

•

Läraryrkets status ska höjas och göras mer attraktivt
✓ Tydliga ansvars- och kompetenskriterier ska finnas för lärarnas löneutveckling
✓ Lärarnas administrativa börda ska minska, bland annat genom anställning av lärarassistenter,
arbetstiden ska ha mer fokus på undervisningstid

•

Ett nära samarbete ska finnas mellan skolan och Uppsalas företag
✓ Alla elever ska erbjudas prao som organiseras och samordnas av skolan
✓ Kontinuerlig kompetensutveckling ska tillhandahållas för såväl skolledare och lärare som för
övrig personal i skolan
✓ Studie- och yrkesvägledarna i grundskolan ska knytas till gymnasieskolorna, och
förutsättningarna för framtida jobb vara ett centralt perspektiv i rådgivningen till eleverna
✓ Gymnasieskolan ska erbjuda lärlingsutbildningar i olika former. Detta bör ske i nära
samarbete med företagen
✓ Den arbetsplatsförlagda utbildningen på gymnasiets yrkesprogram ska stärkas
✓ Skapa gemensamma överenskommelser mellan kommunen och olika branscher i syfte att
uppmuntra elever att fullborda gymnasieskolan

”Alla medborgare ska kunna åldras med värdighet. Det innebär att service, vård och omsorg ska vara
tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde med hänsyn till själsliga, andliga och
materiella behov. Denna samhälleliga skyldighet innebär att äldreomsorgen måste vara väl utbyggd
med hemtjänst och hemsjukvård, olika former av dagverksamhet samt ett varierat utbud av
boendeformer.”
(Kristdemokraternas principprogram s. 59)
De äldre i kommunen är en viktig resurs för samhällsbygget, och även för omsorgen av anhöriga och
andra personer med vård- och omsorgsbehov.
Människovärdet beror inte på åldern eller den egna förmågan. Äldreomsorgen ska därför präglas av
trygghet, värdighet och delaktighet. Vår utgångspunkt är att varje person bäst känner sina egna
behov och att möjligheten till inflytande och valfrihet därför ska vara stort. Närhet och gemenskap är
grundläggande mänskliga behov, något som det offentliga inte fullt ut kan tillfredsställa. Därför
måste äldreomsorgen måna om ett gott samarbete med anhöriga, föreningar, kyrkor och andra
ideella krafter.
Tyvärr är ensamhet och passivitet bland äldre ett problem. Det finns också personer som inte får den
omsorg de behöver och som ett resultat av detta drabbas av exempelvis undernäring men också oro
och ångest.
Under tidigare mandatperioder har Kristdemokraterna utvecklat äldreomsorgen i Uppsala, något
som tyvärr sedan nedmonterats. Vi kommer alltid att prioritera en värdig äldreomsorg framför
kommunala skrytbyggen, samtidigt som vi tror att äldreomsorgen kan effektiviseras och utvecklas.

KRISTDEMOKRATERNA I UPPSALA ANSER ATT:
•

Valfrihet ska vara ett ledord inom vård och omsorg
✓ Varje person över 85 år som vill, ska genom införande av äldreboendegaranti ges plats i
anpassat boende, exempelvis särskilt boende eller trygghetsboende när personen själv
bedömer att behovet finns. Detta utan biståndsbedömning.
✓ De olika verksamheterna ska så långt som möjligt anpassas för att möta varje persons
behov och önskemål vad gäller intressen, språk, livsåskådning och vårdbehov exempelvis
genom profileringar och temaboenden
✓ Varje person själv ska kunna välja utförare av hemtjänst och särskilt boende och Lagen
om valfrihetssystem, LOV, ska tillämpas för alla utförare
✓ Den estetiska och trivselmässiga utformningen av boenden ska ingå som en av
parametrarna i utformandet av LOV-systemet. Det kan gälla byggnadernas och
lokalernas skick, konst som hänger på väggarna, ytskikt, och gardiner.

•

Vårdtagarens individuella behov och önskemål ska tillgodoses
✓ Återinför värdighetsgarantin som innebär att den äldre ges möjligheter att bestämma
över exempelvis promenader och vilken mat han eller hon vill äta.
✓ I samverkan med Region Uppsala ska arbetsformer utvecklas för att på bästa sätt kunna
möta och ge vård och omvårdnad för multisjuka och de mest sjuka äldre.
✓ Öppna fler träffpunkter för äldre som erbjuder exempelvis motion och

seniorrestauranger, även på landsbygden.
✓ Mobila enheter med läkare och sjuksköterskor ska i inrättas i samverkan med Region
Uppsala som kan ge vård i hemmet för att motverka en för tidig placering vid
äldreboende, och förebygga onödiga inläggningar på sjukhus.
✓ Användandet av välfärdsteknologi för såväl brukare, anhöriga som personal, bör
utvecklas i syfte att öka trygghet, aktivitet och delaktighet samt stärka integritet och
självbestämmande.
✓ Alla som behöver det ska ha tillgång till färdtjänst, och ha rätt att önska utförare.
Färdtjänst ska integreras med övrig kollektivtrafik. Möjlighet till vissa fria resor, och gratis
resor under lågtrafik med vanlig kollektivtrafik ska utredas tillsammans med regionen.
•

Alla ska kunna känna trygghet i att åldras med värdighet i kommunen
✓ Ett välutvecklat anhörigstöd ska samordnas med seniorguiden, som kopplas till
kommunens nya gemensamma kontaktcenter
✓ Vårdserviceteam ska inrättas med personal som avlastar vårdpersonalen
arbetsuppgifter, exempelvis administrativa tjänster, service i form av transporter och
städning med mera.
✓ Systemet med hembesök för alla som fyllt 80 år ska utvärderas och utvecklas
✓ Den palliativa vården ska i samverkan med regionen utvecklas för att garantera alla en
värdig vård i livets slutskede. Misstagen som gjordes i samband med nedläggningen av
Omtanken och nedmonteringen av korttidsvården måste rättas till.
✓ Förenklad biståndsbedömning ska gälla för personer som fyllt 80 år och som önskar
enklare serviceinsatser som exempelvis hjälp med städning, handling och social
gemenskap.
✓ Inrättande av nya trygghets- och seniorboenden skall ingå som en aktiv del av
planprocessen inom stadsbyggnadsförvaltningen.
✓ Systemet för hemtjänst ska utvecklas med områdesindelning för att minska kostnaderna,
samtidigt som kvaliteten kan förbättras exempelvis genom att minska antalet
hemtjänstpersonal som kommer hem till varje brukare.
✓ Trygghetslarm ska erbjudas utan biståndsbedömning.
✓ Ideellt driven och idéburen vård och omsorg ska ges goda förutsättningar att utveckla ny
verksamhet.

”Myten om den perfekta människan som ideal och norm riskerar att bli ett hot mot viktiga värden
som delaktighet och solidaritet. Politiken måste förankras i en människosyn som både tillmäter
människan ett absolut och okränkbart värde och erkänner att alla människor är olika med olika
begåvning, intressen och förutsättningar.”
(Kristdemokraternas principprogram s. 68)
Detta är en utgångspunkt för vår politik när det gäller personer med olika typer av
funktionsnedsättning men även personer som på olika sätt hamnat i ett socialt utanförskap eller en
social utsatthet. Gemensamt för oss människor är att vi är sociala varelser med behov av små,
naturliga gemenskaper. Därför bör i normalfallet familjen och andra anhöriga ges en central plats i
det stöd som ges. Insatserna ska stödja när det brister och stimulera de positiva krafter som finns hos
varje person - det personliga ansvaret ska alltid beaktas.
Risken för diskriminering och negativ särbehandling skall motverkas. Idag finns tyvärr många som
lever i olika typer av utsatthet, särskilt sårbara är barn i otrygga hem. Runt var femte barn lever
exempelvis i förhållanden där båda eller någon förälder har ett riskbruk eller missbruk av alkohol.
Alltför många ungdomar har även själva destruktiva dryckes- och drogvanor, och riskerar att hamna i
kriminalitet och utanförskap.
I Uppsala ska ingen lämnas efter. Såväl funktionsnedsatta som människor med olika typer av problem
behöver ses som en resurs och tillgång i samhället som skall kunna finnas här och få hjälp att
utveckla sin egen potential och komma ur olika typer av problem och begränsningar. Det förutsätter
en tydlighet om vilka gränser och regler som gäller, och ett aktivt arbete för mänskliga rättigheter
och användande av den lagstiftning i form av exempelvis SOL och LSS för att ge den hjälp och stöd
som behövs.

KRISTDEMOKRATERNA I UPPSALA ANSER ATT:
•

Vi ska motverka våld och förtryck
✓ Arbetet med att upptäcka och förebygga våld i nära relationer liksom hedersrelaterat
våld och förtryck ska utvecklas.
✓ I detta arbete är det avgörande med ett gott samarbete med de ideella
organisationer i Uppsala som arbetar med hedersvåld, våld i nära relationer och
närliggande problematik
✓ I syfte att stärka arbetet med värdegrund och kunskap om mänskliga rättigheter skall
en kommunomfattande vaccinationskampanj mot antisemitism sjösättas. Varje
skolelev i Uppsala bör beredas möjlighet att få lyssna till en överlevande från
Förintelsen

•

Personer i utsatta situationer ska få hjälp och stöd
✓ Kommunen ska bedriva ett aktivt arbete för att motverka risk- och missbruk och
beroendeproblematik vad gäller exempelvis alkohol, droger, spel och
nätanvändande. Särskilt fokus ska läggas på barn och unga.
✓ Strukturer för samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst och barn- och
ungdomspsykiatrin ska utvecklas för att barn i behov av stöd ska kunna fångas upp i
tid, inte minst ”de glömda barnen”, det vill säga barn som växer upp i familjer med
exempelvis missbruksproblem

✓ "Första linjen" ska inrättas i samarbete med Region Uppsala dit barn och ungdomar
och vårdnadshavare kan vända sig för att snabbt kunna få stöd, vägledning och akut
hjälp.
✓ Svårt skuldsatta personer ska beredas ekonomisk rådgivning och hjälp
✓ Härbärgen, tillnyktringsinrättningar, dagcenter för hemlösa och andra sociala
inrättningar behöver ses över så att de som behöver hjälp verkligen får det. Denna
översyn kopplas till ”Bostad-först” modellen och ska utmynna i en ”tak över huvudetgaranti”.
•

Personer med funktionsnedsättningar ska integreras i samhällsgemenskapen
✓ Kommunens tjänster inom LSS, daglig verksamhet och assistans ska prövas med
upphandling enligt LOV, LOU och partnerskap med den ideella sektorn
✓ När personer inom LSS erbjuds boende ska stor vikt läggas vid personliga önskemål,
det är också viktigt att efterfrågan på nya gruppboenden ligger till grund i
planprocessen för nya bostadsområden

”Det svenska kulturarvet, byggt på kristen etik och humanism och därmed en del av den
västerländska kulturen, har bidragit till skapandet av vårt lands lagstiftning och rättstradition. Jobb,
kunskap i det svenska språket och det civila samhället är viktiga nycklar till integration. I det civila
samhället möts människor med olika bakgrund, kontakter knyts, personer utvecklas i gemenskap och
får möjlighet att känna samhörighet. Sådant underlättar en väl fungerande integration.”
(Kristdemokraternas principprogram s. 105)
För att kunna bli en del av det svenska samhället så krävs det att den som sökt sig till Sverige också
visar att den aktivt vill integreras. Det handlar om att lära sig det svenska språket, att söka sig ett
arbete och visa respekt för de lagar och för den ordning som vi har i Sverige. Här ställs krav på oss
som bor här sedan länge att vara öppna och inkluderande men också på dem som kommer hit att
anstränga sig att bli en del av sitt nya land och acceptera de grundläggande värderingar vårt land
vilar på. En vital samhällsgemenskap innebär att medborgarna känner delaktighet och tar ansvar inte
bara för de närmaste utan för hela samhället. Denna känsla av delaktighet, tillit och ansvarstagande
är avgörande för ett gott samhälle. Om denna integration misslyckas blir det ett hot mot
samhällsgemenskapen. Att bygga upp parallellsamhällen får inte vara ett alternativ.
När många invandrare kommer till ett land under kort tid sätts samhällsgemenskapen på prov. Att de
som kommer hit snabbt lär sig språket och kommer i egen försörjning är avgörande. Integrationen
börjar från dag ett. Genom insatser redan under asyltiden motas utanförskapet och integrationen
underlättas.
Vi har redan idag problem med så kallade utanförskapsområden. Om vi inte lyckas med integrationen
kommer problemen att fördjupas.
Arbete är nyckeln till en lyckad integration, och tas upp under följande avsnitt, ”Fler Uppsalabor i
jobb och företagande”.

KRISTDEMOKRATERNA I UPPSALA ANSER ATT:
•

Det svenska språket är en nyckelfaktor för integration
✓ SFI-undervisningen (som bör upphandlas) ska kombineras med praktik
✓ SFI ska erbjudas även under föräldraledighet och gärna integreras med öppen förskola
och andra verksamheter där särskilt kvinnor snabbt kan få ett bra forum att lära sig
svenska språket
✓ För att nyanlända ska bli berättigade till försörjningsstöd så ska krav på SFI-undervisning
ställas
✓ Civilsamhället i form av bland annat föreningslivet har en viktig roll i integrationsarbetet
som bör erkännas och stödjas av kommunen

•

Kommunens insatser ska vara inriktade på att motverka ett långvarigt utanförskap
✓ Grupper som riskerar att behöva försörjningsstöd ska identifieras och insatser sättas in
för att förebygga detta.
✓ Genomgången samhällsorientering för nyanlända ska vara en förutsättning för att få
försörjningsstöd.
✓ Samverkan med försäkringskassa, arbetsförmedling och andra aktörer ska utvecklas för
att minska utanförskapet i kommunen.

•

Värderingar och normer bör ges en större del i integrationsarbetet
✓ Samhällsorienteringen ska utökas med mer undervisning om värderingar, jämlikhet och
sociala och etiska koder i Sverige.
✓ Personalen inom förskola, skola och socialtjänst ska fortbildas för att kunna upptäcka och
bemöta så kallad hedersproblematik.
✓ Kulturtolkar bör anställas i skola och omsorg för att underlätta förståelse och
integration, samt kommunikation i personliga frågor.

”Ett konkurrenskraftigt och differentierat näringsliv är en förutsättning för det goda samhället och en
god välfärd. Detta innebär i sin tur att ett gott klimat måste skapas och vidmakthållas för ett
dynamiskt småföretagande, där enskilda människors idéer, kreativitet och entreprenörskap får
möjlighet att blomma ut.”
(Kristdemokraternas principprogram s. 126)
Uppsala har den senaste perioden rasat i företagsrankningar. Människor som bor i vår kommun är
nöjda med att bo här, men företagen är verkligen missnöjda med kommunens attityd gentemot
företagande och den service som kommunen erbjuder. Detta måste vi göra något åt, och det kan
bara göras genom att ändra prioritering i den politiska ledningen.
Företagandet är grunden för jobb och försörjning. I Uppsala kommun är det dock offentliga aktörer
som är de stora arbetsgivarna, Uppsala kommun, Region Uppsala, Universiteten och flera andra
statliga myndigheter. Oberoende av om arbetsgivaren är offentlig eller privat är det dock avgörande
för människovärde, integration, välmående och självkänsla att var och en som är arbetsför har ett
arbete att gå till. Det är inte hållbart att barn år efter år går i skolan och ser sina föräldrars jackor
hänga kvar på klädhängaren innanför dörren varje dag.
Kommunen har en mycket viktig roll när det gäller arbetsmarknadsinsatser. Enligt kommunallagen
gäller det ansvaret i första hand de som uppbär försörjningsstöd eller på annat sätt står långt från
arbetsmarknaden. I Uppsala har de som står långt från arbetsmarknaden eller befinner sig i ett
långvarigt beroende av försörjningsstöd ökat med ca 50% de senaste 3-4 åren.
Beträffande arbetsmarknadspolitiken annonserade den rödgröna majoriteten en ny strategi. Istället
för att försöka hitta insatser så snart som möjligt för dem som hamnat i behov av försörjningsstöd på
grund av arbetslöshet skulle kommunen istället koncentrera resurserna till dem som hamnat i ett
långvarigt beroende av socialbidrag. De övriga skulle Arbetsförmedlingen ta hand om. Vi varnade för
denna strategi, och våra varningar har alltså besannats. Det långvariga bidragsberoendet har ökat.
Trots högkonjunktur och bland de lägsta arbetslöshetssiffrorna i landet sticker de öknade
kostnaderna för försörjningsstöd i Uppsala ut. I riket är andelen nu lägre jämfört med hösten 2015. I
Uppsala är det en stark ökning särskilt det sista året.
Detta måste vi vända. På riksnivå vill Alliansen lägga ner Arbetsförmedlingen, men oberoende av det
kan väldigt mycket göras på lokal nivå för att få in flera människor på arbetsmarknaden, vilket inte
minst kristdemokratiskt styrda Jönköping har visat. Där har antalet hushåll med försörjningsstöd
minskat med 50% under samma tid som de ökat med samma summa här.

KRISTDEMOKRATERNA I UPPSALA ANSER ATT:
•

Uppsalas företagsklimat måste bli bättre
✓ Vi som politisk ledning måste sätta företagens villkor i första rummet när det gäller vad vi
prioterar.
✓ Kommunen måste byta ut en gammal myndighetskultur mot ett modernt
servicetänkande
✓ Konkurrens ska eftersträvas på lika villkor för privata och kommunala verksamheter.
✓ Utmaningsrätt och Lagen om valfrihetssystem, LOV ska tillämpas för att öka mångfalden
av utförare inom olika kommunala verksamheter.

✓ Småföretag måste få hjälp och stöd, bland annat med sina utbildningsbehov genom
komvux, kortare yrkesutbildningar, med mer, så att de kan växa och anställa fler
•

Ett brett utbud av åtgärder ska presenteras för dem som befinner sig utanför
arbetsmarknaden i Uppsala
✓ Nysatsning på kommunala välfärdsjobb som ett steg i att hjälpa de människor som
befinner sig allra längst från arbetsmarknaden. Satsningen finansieras huvudsakligen
genom minskade kostnader för försörjningsstöd.
✓ En satsning på snabba insatser för dem som får försörjningsstöd pga arbetslöshet, och
öppenhet för privata aktörer som effektivt kan hjälpa försörjningsstödstagare vidare till
arbete, praktik eller studier.
✓ Uppdra åt kommunen att låta externa aktörer sköta matchningen av arbete mellan
arbetssökande och arbetsgivare med förebild från kommuner som Solna och Trelleborg
✓ Öka antalet arbetsintegrerande sociala företag och öppna rådgivning för nya sociala
företag
✓ Rekrytera fler personer med funktionsnedsättning till kommunala verksamheter och ta
vara på den kompetens som finns. Personer med funktionsnedsättning har en viktig roll i
vår kommun och här bör kommunen föregå med gott exempel som arbetsgivare.

•

Kommunens upphandlingsprocesser ska förenklas och förbättras
✓ De offentliga upphandlingarna ska förenklas genom mindre detaljstyrda upphandlingar
och förenklade förfrågningsunderlag. Ibland kan det räcka med partnerskap med ideella
organisationer.
✓ Kommunens verksamhet ska genomlysas för att identifiera nya områden för upphandling
✓ Dialogen med branschföreträdare och företag måste bli bättre

”Ett vitalt civilsamhälle är av stor betydelse eftersom engagemang i föreningar, frivilligorganisationer
och samfund innebär demokratisk fostran och normöverföring. Det främjar också det personliga
ansvarstagandet. Dessutom är det civila samhället en mötesplats där sociala kontakter skapas och
utvecklas både inom och mellan generationer.”
(Kristdemokraternas principprogram s. 98)
Ett rikt utbud av kultur, fritidsaktiviteter och friluftsliv bidrar till ett samhälle där det är gott att leva.
Något som också har stor betydelse för att skapa en attraktiv kommun, som också har en stor
potential just för besöksnäringen. I Uppsala har vi ett vackert kulturarv som vi ska vara stolta över.
Med byggnader som Domkyrkan, Slottet, Carolina Rediviva och Universitetshuset får Uppsala sin
alldeles egna kulturhistoriska prägel.
Kommunen har en roll att skapa en infrastruktur för kultur, fritid och idrott, exempelvis genom att
finansiera stora institutioner som UKK, Stadsteatern, Uppsala konstmuseum, bibliotek, naturreservat,
parker, idrottsanläggningar och arenor samt att vara en viktig aktör för stöd och bidrag till
föreningslivet.
Vi har ett rikt och levande kulturliv i kommunen. Orsaken till detta är att vi har ett så stort och
utvecklat kulturellt liv utanför kommunens ram, exempelvis kyrkor och samfund, universitet,
studentnationer, förenings- och idrottsliv med mera. Därför finns det stora möjligheter att fortsätta
utveckla Uppsala som en framtida kulturhuvudstad.
Även på idrottens område har väldigt mycket hänt i Uppsala, och det är en stad med både stor bredd
och yttersta elit inom en hel del idrotter, exempelvis innebandy och badminton. Numera har vi även
ett, ja till och med två allsvenska fotbollslag, och även i många andra idrotter finns det framstående
utövare och lag. Idrottsrörelsen, såväl elit som bredd, är en viktig del såväl av föreningslivet, som för
främjande av en god folkhälsa.
När det gäller nya arenor är ambitionen att dessa i första hand ska finansieras och drivas av
föreningar och näringsliv. IFU är ett gott exempel på en sådan satsning där föreningarna själva står
för driften av anläggningen, likaså Relita-hallen. När det gäller äventyrsbad är det inte en kommunal
kärnverksamhet och i exempelvis Västerås och Örebro har man hittat lösningar där näringslivet har
tagit en stor del av ansvaret i nyinvesteringar. Föreningar som själva driver anläggningar bör
premieras, och kommunen bör aktivt söka överlåta investeringar, drift och ansvar för anläggningar
till föreningar och företag.
Ideellt engagemang och deltagande i kulturaktiviteter är viktiga faktorer i en bättre integration, och
en väg till innanförskap. För att lyckas med en fortsatt utveckling av såväl kultur-, fritids- som
idrottslivet i Uppsala behöver vi utveckla dialogen med föreningslivet, den demokratiska skolningen
som detta innebär, och som kommun erkänna att det inte är vi som ska göra allt på området utan i
första hand understödja och hjälpa andra aktörer.

KRISTDEMOKRATERNA I UPPSALA ANSER ATT:
•

Uppsala kulturliv ska breddas, i förhållande till stadens och landsbygdens historia
✓ Uppsala kommun ska slå vakt om att bevara och tillgängliggöra det lokala kulturarvet
som ett viktigt underlag för en utvecklad besöksnäring

✓ Utveckla Uppsala slott som central miljö för bland annat museum
✓ När det gäller konstmuséet bör möjligheten till en sammanslagning med
Upplandsmuséet utredas tillsammans med Region Uppsala. På så sätt kan lokaler och
administration samordnas utan alltför stora kostnadsökningar i samband med en ny
central konsthall. Ansvaret för pedagogisk konstverksamhet bör överlåtas till Bror
Hjorths hus.
✓ Som ett steg i att utveckla Uppsalas profiler ta fram ett porträttgalleri eller liknande på
en central och iögonfallande plats över förtjänta och bemärkta uppsalabor
●

Kultur- och fritidspolitiken ska kännetecknas av god dialog, mångfald och tillgänglighet för
alla
✓ Civilsamhället, exempelvis det fria kulturlivet, idrottsföreningar, studieförbund,
scouterna, samfund och andra organisationer ska ha en betydande roll i att bedriva
kultur- och fritidsverksamhet.
✓ Uppsala kommun ska slå vakt om att bevara och tillgängliggöra det lokala kulturarvet.
✓ Dialogen med civilsamhället ska utvecklas och ske mer strukturerat än idag, exempelvis
genom ”LÖK”, lokal överenskommelse med föreningslivet och olika råd, exempelvis ett
idrottsråd.
✓ Kultur-, fritids-, och idrottsverksamhet som bidrar till en större breddning ska premieras
när det gäller offentligt stöd. Därför är det viktigt att se till föreningars faktiska bredd,
förankring och idealitet när det gäller kommunens insatser.
✓ Barn- och ungdom, äldre, nyanlända och personer med funktionsnedsättning är exempel
på grupper som måste ägnas särskild uppmärksamhet när det gäller att få del av
Uppsalas rika kultur-, fritids- och idrottsutbud.
✓ Biblioteken är en viktig arena för förmedling av kultur och ska vara en öppen mötesplats.
Dock är det viktigt att värna tysthetsnormen och låta biblioteken vara en säker och lugn
fristad där alla får plats.

●

Kommunens kärnuppgift är inte kommunala skrytbyggen, kommunen har dock en viss roll att
erbjuda en infrastruktur för kultur, idrott och fritid, exempelvis genom att bidra till
finansieringen när det gäller anläggningar
✓ Överlåt investering och drift av äventyrsbad på Fyrishov och eventuellt Gottsunda helt,
eller i samarbete med, det lokala närings- eller föreningslivet.
✓ Satsa på små utomhusanläggningar för spontanidrott i varje kommundel, exempelvis
genom ett bättre utnyttjande av skolgårdar. Utred möjligheten att inrätta en utebassäng
i en stadsdel, exempelvis Årsta.
✓ Öka föreningarnas ansvar för investeringar och drift av anläggningar. Exempelvis Gränby
Sportfält bör i samarbete mellan samtliga föreningar få ansvaret för driften av den
gemensamma parkeringen och andra ytor.
✓ När nya anläggningar byggs ska tillgänglighet med såväl cykel, buss och bil säkerställas.

”Ett samhällsbyggande utifrån en kristdemokratisk värdegrund innebär att planera för trygga och
vackra miljöer där invånarna själva tar aktiv del i beslutsprocessen och känner sig delaktiga i
skapandet av sina närmiljöer.”
(Kristdemokraternas principprogram s. 101)
Uppsala kommun är Sveriges största landsbygdskommun, med 50.000 invånare utanför själva
Uppsala stad. Staden är också kraftigt växande och huvuddelen av de tillkommande 130.000 invånare
(till ca 2050) från dagens 170.000 kommer att bo i själva staden med närliggande tätorter.
Planering och gestaltning spelar stor roll för utvecklingen och upplevelsen av vår stad och landsbygd.
Vi bör tänka långsiktigt och sträva efter kvalitet och hållbarhet - ekonomiskt, socialt och ekologiskt.
Särskild hänsyn bör tas till arkitektoniska och kulturella värden som vi redan idag kan se på många
håll i Uppsala. Bostäder ska planeras för olika familjer och människors behov. Hyresrätter,
bostadsrätter och småhus ska blandas i levande stadsmiljöer där det även ska finnas kommersiella
lokaler och offentlig service. År efter år uppger 7 av 10 svenskar att de helst vill bo i en villa eller
radhus. När människor med egna ord får berätta hur de vill bo svarar de grönt, lågt och tryggt. Gärna
med klassisk arkitektur. Den klassiska svenska småstaden tycks vara drömmen. Så vill vi bygga
Uppsala.
Det är också viktigt att ha en planering för hela kommunen, inte bara tätorterna.
I Uppsala har vi en bostadsmarknad ur balans. Stor brist råder på billiga lägenheter och småhus.
Hyror och priser på nyproducerade lägenheter gör att det är svårt att ta det första steget in på
bostadsmarknaden och ca 9 400 småhus saknas i Uppsalas bostadsutbud. Denna obalans kan inte
bemötas genom att bygga höga, täta och dyra bostadsområden. När vi inte bygger bostadsområden
som är genuint eftertraktade riskerar vi att skapa nya utanförskapsområden. Därför ska kommunen
inte enbart bygga bostäder på löpande band, utan även bygga bostadsmiljöer som människor faktiskt
efterfrågar.

KRISTDEMOKRATERNA I UPPSALA ANSER ATT:
•

Stor hänsyn ska tas till Uppsalas historiska identitet (staden på slätten) i planeringen inför
framtiden
✓ Uppsalas unika arkitektoniska, kulturella, estetiska och geografiska värden måste väga
tungt i stadsutvecklingen
✓ Vid planering ska särskild hänsyn tas till kulturbyggnader och kulturellt intressanta
bebyggelsemiljöer
✓ Vi ser gärna nybyggnation i Uppsalas historiska centrum, men då med byggnader som
står i arkitektonisk samklang med de gamla byggnaderna.

✓ Vid stadsplaneringen som innebär förtätning bör grönområden säkras och våningshöjden
ej överstiga fem våningar i stadskärnan.
•

Stadsutvecklingen ska ske med ett tydligt hållbarhetsfokus och vara anpassat för alla
✓ Förskolor, skolor samt boende för äldre och för personer med funktionsnedsättning ska
finnas med tidigt i planarbetet, och allmän plats och gatunät ska utformas med utrymme
för angöring, varuleveranser, utryckningsfordon, vinterväghållning och parkering för
rörelsehindrade.
✓ Vi vill ha mer trädgårdsstäder och egnahemsområden i stadsnära lägen. Vi föreslår därför

bland annat att södra Stabbyfältet bebyggs med villor, par- och radhus istället för
höghus. Denna Stabby Trädgårdsstad skulle ge 1 000 billiga egnahem, och bevarar
prägeln av stad på slätten.
✓ Byggtakten för nya småhus ska öka till 1 000 färdigställda per år.
✓ Tomträttsinstitutet ska användas för att erbjuda billigare hyresrätter och möjliggöra för
familjer att bygga småhus utan stora kontanta egeninsatser.
✓ I planeringen av kommunen ska såväl möjligheten till fungerande kollektivtrafik på
landsbygden, som tillgängligheten i stan för personer som är beroende av bil säkerställas.
✓ Avgifterna i parkeringshus ska subventioneras för att styra parkeringar dit, och
parkeringsplatser ska endast tas bort om det inte innebär att en brist på parkeringar
uppstår
✓ Samplaneringen vid grävarbeten ska förbättras genom utökad dialog med alla andra
aktörer och genom en bättre dialog med de som drabbas. Tiden för avstängning bör
förkortas genom arbete även under obekväm tid
✓ Staden ska vara barnvänlig och socialt hållbar. Områdena ska vara trygga med grönytor
och upplysta gång- och cykelvägar.
✓ Vid utvecklingen av Gottsunda ska det vara prioriterat att förbättra området utifrån
lärdomar ifrån andra lyckade stadsförnyelseprojekt. Att anpassa bebyggelsen utifrån den
mänskliga skalan är av högsta prioritet.
✓ Möjligheten att flytta eller komplettera avloppsreningsverket i Kungsängen ska utredas
✓ En god vattenförsörjning bör tryggas bland annat genom samarbete med Stockholm och
/ eller norrut med Dalälven. För exempelvis Järlåsa kan ett samarbete med Heby
övervägas. Tämnaren bör bevaras genom höjning av vattennivån.
✓ Uppsala ska byggas som en äldrevänlig stad
✓ Tätorterna runt Uppsala har stor potential för att kunna byggas ut med egnahem
✓ Uppsala ska bedriva en aktiv markpolitik så att exploateringsvinster vid stadsutbyggnad
kan användas till att finansiera infrastruktur.

•

Uppsala ska planera för hållbara trafiklösningar
✓ Konfliktpunkter mellan gång-, cykel- och kollektivtrafik ska kartläggas och förbättras i
exempelvis Resecentrum
✓ Båttrafiken i Fyrisån och Uppsalas roll som historisk hamnstad ska bevaras. En ny
småbåtshamn vid Kungsängsbron ska grävas ut, och möjligheterna att bygga ut
båttrafiken i Fyrisån och på Ekoln utredas.
✓ En ny bro ska byggas med gång-,cykel- och bilväg över Fyrisån, i höjd med Ultuna Sävja.
✓ För att få en ”rundare stad” ska på kort sikt två nya spårvagnslinjer byggas i Uppsala - en
linje som knyter ihop Gottsunda och Ultuna med centrum (”Kunskapsspåret”) och
ytterligare en linje (”Ultunalänken”) Gottsunda och den nya stationen söder om
Bergsbrunna. På sikt kan linjerna förlängas från centrum och Bergsbrunna mot Gränby
och Stenhagen.
✓ I samarbete med staten (som ansvarar för järnvägsinvesteringar) och Region Uppsala
(som ansvarar för regionaltågstrafiken) ska förutsättningarna för tre nya tågstationer i
Vänge, Järlåsa och Bergsbrunna utredas.

✓ Möjligheter att använda Lännaspåret för kollektivtrafik, exempelvis genom elektrifiering
ska beaktas vid utbyggnaden av egnahemsområden österut.
✓ Uppsala är en cykelstad! Detta måste beaktas vid ombygge av vägar. Cykeltrafikanter
liksom biltrafikanter måste ha en god framkomlighet.
✓ Bygg ut pendlarparkeringar, såväl i Uppsala som vid knutpunkter och järnvägsstationer
runt om i kommunen. Där parkeringsavgifterna är höga bör särskilda pendlarrabatter
införas.
✓ Ärna ska behållas som militärt flygfält eftersom det är viktigt för vårt försvar.
✓ Uppsala bör bli medlem i nätverket Arlandakommuner, och förbindelserna med Arlanda
förbättras
✓ Riv upp dubbdäcksförbudet!

”Vi ska agera med en långsiktig helhetssyn med respekt för vår samtida omgivning och kommande
generationer. Förvaltarskapet gäller både de egna personliga tillgångarna och de materiella värdena;
miljö och naturresurser. Vi ska agera på ett sådant sätt att vi med stolthet kan överlämna frukterna
av vårt arbete.”
(Kristdemokraternas principprogram s. 137)
Förvaltarskapstanken är en bärande del i den kristdemokratiska ideologin. Den handlar om att vi ska
förvalta vårt klimat och vår miljö på ett sätt som gör att vi kan lämna över detta till nästa generation i
ett lika bra eller bättre skick än tidigare. Klimatfrågan där vi måste vara aktiva. Under Alliansens styre
sjösattes Klimatprotokollet i Uppsala, och det är just så, genom samarbete mellan kommun, andra
offentliga aktörer, och företagen i kommunen som vi kan uppnå en skillnad i hållbarhetsarbetet.
Därför behöver vi utveckla arbetet inom ramen för klimatprotokollet. Uppsala kommun har också i
sig en nyckelroll i arbetet att bygga ett samhälle där skadlig miljöpåverkan minimeras, energin är
förnyelsebar, trafiksystemen hållbara, bostadsmiljöer sunda och där naturresurser tas tillvara i ett
kretslopp. Vid sidan av klimatfrågan är övergödning, utsläpp av gifter och hormonstörande ämnen,
inte minst i barns närmiljö, utmaningar som måste hanteras. Utsläpp av mikroplaster i sjöar och
vattendrag är ett annat problem.

KRISTDEMOKRATERNA I UPPSALA ANSER ATT:
•

Uppsala kommun ska fortsätta det framgångsrika arbetet inom ramen för Klimatprotokollet
✓ I samverkan med företag och myndigheter ska vi tillsammans arbeta för att minska den
negativa klimatpåverkan från kommunen i enlighet med uppsatta mål.
✓ Kommunen ska inom ramen för vår egen verksamhet verka för minskad klimatpåverkan
genom fossilfria transporter, energieffektivt byggande, effektiviseringar och
optimeringar av befintligt fastighetsbestånd, omställning till fossilfri energi och så vidare.

•

Kommunen ska i samarbete med Region Uppsala planera för en större andel kollektivtrafik,
samt gång och cykeltrafik
✓ Samarbetet runt produktion av biogas, och el ska vidareutvecklas för fordonstrafiken.
Målet är en helt fossilfri offentlig fordonsflotta
✓ Ett väl fungerande gång- och cykelvägnät ska byggas ut framför allt i Uppsala, men även
på landsbygden ska det finnas fungerande cykelvägar. Särskilt avseende bör fästas vid
samordning och övergång mellan olika transportslag
✓ Spårväg ska byggas ut i Uppsala, inledningsvis från Uppsala centrum till Gottsunda, och
via Ultunalänken över till Bergsbrunna

•

Miljöbelastningen ska minska genom att kommunen använder mer närproducerat
✓ Andelen närproducerade livsmedel ska öka, bland annat genom att kommunen själv
använder den mat som produceras på Jälla
✓ Genom upphandlingar i mindre delar och genom att bland annat ställa krav på
redovisning av från vilka gårdar livsmedlen kommer ska närodlad mat premieras

•

Uppsala kommun ska även på andra sätt minska miljöbelastningen av verksamhet inom
kommunen
✓ Kommunens förskolor ska vara giftfria
✓ I planarbetet ska en hälsofrämjande närmiljö premieras genom närhet till grönområden,
hållbara och gärna enskilda avloppsanläggningar, och återvinningsanläggningar och
kretsloppsparker

”Ett gott samhälle kan inte förverkligas utan en väl fungerande samhällsekonomi med politisk och
personlig frihet i balans. Dessutom krävs en långsiktighet vilket förutsätter ett socialt, ekonomiskt och
miljömässigt perspektiv.”
(Kristdemokraternas principprogram s. 115)
Välmående företag och fler personer i arbete skapar de skatteintäkter som krävs för en fungerande
välfärd. Men ett gott samhälle behöver även en väl fungerande och effektiv offentlig sektor. En
utmaning för kommunens ekonomi är att med en åldrande befolkning är det fler som ska försörjas.
Ett liknande problem uppstår om vi får stora grupper som hamnar utanför arbetskraften på grund av
misslyckade studier eller bristande integration. Detta i kombination med allt högre förväntningar gör
att vi måste fundera på vad det offentliga egentligen ska göra och inte göra. För oss kristdemokrater
är dock prioriteringarna och inriktningen tydlig.
Samtidigt som vi måste säkerställa en grundtrygghet, och en god kvalitet i utbildning, äldreomsorg,
infrastruktur och andra delar av kommunens kärnverksamhet, så får vi aldrig ta ut en krona mer än
nödvändigt av skattebetalarna. Man talar ibland om vinster i välfärden – vi vill hellre peka på alla de
förluster som finns i välfärden i Uppsala. Genom ineffektiva system, byråkrati och en förlegad
myndighetskultur riskerar vi att se skattepengar rinna iväg i stora svarta hål. Därför krävs det en
ansvarsfull förvaltning av kommunens skattemedel.
Uppsala står inför stora utmaningar när det gäller kommande investeringar. En stad som kan komma
att växa med 3000 bostäder per år under överskådlig framtid behöver satsa stora belopp på
investeringar i infrastruktur, bostäder, skolor och äldreboenden. Samtidigt som våra resurser är
begränsade Vi måste därför göra tydliga prioriteringar.

KRISTDEMOKRATERNA I UPPSALA ANSER ATT
•

Kostnadsökningarna ska bromsas och skatten sänkas
✓ Nettokostnadsökningarna måste hejdas genom ett aktivt och outtröttligt
effektivseringsarbete.
✓ Målet är att den gångna mandatperiodens skattehöjning på 30 öre ska återställas
omedelbart, och efterhand som utrymme finns kan även fler skattesänkningar
övervägas. Det är aldrig ett självändamål att sänka skatten, men om det finns ett
utrymme finns ingen anledning att samla pengar på hög.

•

Uppsala kommun ska drivas med hög effektivitet och ett gott förvaltarskap där
kärnverksamheterna prioriteras.
✓ Uppsala kommun ska inte överta företags och föreningars ansvarsområden och
uppgifter, utan i stället prioritera kärnverksamheten. Därför behöver vi se på andra
finansiärer för exempelvis äventyrsbad och arenor.
✓ Verksamhet som kommunen finansierar kan med fördel upphandlas av andra utförare,
huvudsaken är att vi får ut störst effekt av våra skattemedel. På de områden där
kommunens egenregi är bästa utförare ska naturligtvis den användas. Det kan också vara
befogat att behålla en del av verksamheten i egen regi för att ha en bättre kunskap om
marknadens förutsättningar
✓ Det ska utfärdas tydliga kommunala servicegarantier för kommunens tjänster, med
tydliga besked om vilka effekter det blir för kommunen om garantin inte uppfylls.
✓ Kommunen ska ha en god personalpolitik och upprätthålla en roll som attraktiv
arbetsgivare, vilket förutsätter en aktiv HR-tjänst och gott chefs- och ledarskap i hela

organisationen

FRIA OCH TRYGGA FAMILJER – VINST FÖR UPPSALA
•

Familjecentraler och familjerådgivningen ska utvecklas

•

Föräldrastödsprogram ska tas fram

•

Familjer med särskilda behov ska få den hjälp de behöver

TRYGG OCH FLEXIBEL BARNOMSORG
•

Mångfalden inom barnomsorgen måste bli bättre

•

Kvaliteten i barnomsorg och förskola ska prioriteras

•

Behoven hos föräldrar med särskilda förutsättningar tillgodoses

ETT TRYGGARE UPPSALA FÖR DIG OCH DIN FAMILJ
•
•

Det brottsförebyggande arbetet ska stärkas
Den upplevda tryggheten ska öka på alla platser i Uppsala

FÖR UPPSALAS ELEVER ÄR ENBART DET BÄSTA GOTT NOG
•
•
•
•

I vår kommun ska utbildningen vara ledande i Sverige.
Förebyggande insatser ska sättas in för att förbättra elevhälsan
Läraryrkets status ska höjas och göras mer attraktivt
Ett nära samarbete ska finnas mellan skolan och Uppsalas företag

UPPSALA SKA VARA DEN BÄSTA KOMMUNEN ATT BLI GAMMAL I
•
•
•

Valfrihet ska vara ett ledord inom vård och omsorg
Vårdtagarens individuella behov och önskemål ska tillgodoses
Alla ska kunna känna trygghet i att åldras med värdighet i kommunen

I UPPSALA SKA INGEN LÄMNAS EFTER
•

Vi ska motverka våld och förtryck

•

Personer i utsatta situationer ska få hjälp och stöd

•

Personer med funktionsnedsättningar ska integreras i samhällsgemenskapen

ATT BLI EN DEL AV SAMHÄLLSGEMENSKAPEN
•
•
•

Det svenska språket är en nyckelfaktor för integration
Kommunens insatser ska vara inriktade på att motverka ett långvarigt utanförskap
Värderingar och normer bör ges en större del i integrationsarbetet

FLER UPPSALABOR I JOBB OCH FÖRETAGANDE
•

Uppsalas företagsklimat måste bli bättre

•

Ett brett utbud av åtgärder ska presenteras för dem som befinner sig utanför
arbetsmarknaden i Uppsala

•

Kommunens upphandlingsprocesser ska förenklas och förbättras

EN FRAMTIDA KULTUR- OCH FRITIDSHUVUDSTAD
•
●
●

Uppsala kulturliv ska breddas, i förhållande till stadens och landsbygdens historia
Kultur- och fritidspolitiken ska kännetecknas av god dialog, mångfald och tillgänglighet för
alla
Kommunens kärnuppgift är inte kommunala skrytbyggen, kommunen har dock en viss roll att
erbjuda en infrastruktur för kultur, idrott och fritid, exempelvis genom att bidra till
finansieringen när det gäller anläggningar

SÅ BYGGER VI UPPSALA
•

Vi måste ta hänsyn till Uppsalas historiska roll (staden på slätten) i planeringen för framtiden

•

Stadsutvecklingen ska ske med ett tydligt hållbarhetsfokus och vara anpassat för alla

•

Uppsala ska planera för hållbara trafiklösningar

ETT GOTT FÖRVALTARSKAP FÖR KOMMANDE GENERATIONER
•
•
•
•

Uppsala kommun ska fortsätta det framgångsrika arbetet inom ramen för Klimatprotokollet
Kommunen ska i samarbete med Region Uppsala planera för en större andel kollektivtrafik,
samt gång och cykeltrafik
Miljöbelastningen ska minska genom att kommunen använder mer närproducerat
Uppsala kommun ska även på andra sätt minska miljöbelastningen av verksamhet inom
kommunen

VI TAR ANSVAR FÖR KOMMUNENS EKONOMI
•

Kostnadsökningarna ska bromsas och skatten sänkas

•

Uppsala kommun ska drivas med hög effektivitet och ett gott förvaltarskap där
kärnverksamheterna prioriteras.

•

Barnomsorgspeng = ett kommunalt bidrag som delas ut till föräldrar för att öka deras
valfrihet och skapa möjligheter att välja olika former av barnomsorg och skolbarnomsorg för
sina barn.

•

Cope = En föräldrautbildning som ger stöd i föräldraskapet och arbetar med nya sätt att
minska tjat och bråk i familjen.

•

Egnahem = Annan beteckning för villa med tillhörande gräsplätt.

•

Elevhälsan = Instans inom skolan som erbjuder medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska kompetenser åt eleverna.

•

Familjedaghem = en form av barnomsorg och förskoleverksamhet där omsorgen ges av en
dagbarnvårdare, eller med vardagligare termer, dagmamma, dagpappa eller dagförälder.
Vårdaren tar emot barnen i sitt hem under den tid då föräldrarna arbetar eller genomgår
utbildning.

•

LOV = Lag om valfrihetssystem. Reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting
som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att
överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten.

•

LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Åsyftar till att genom olika
insatser underlätta för personer med olika typer av funktionsinder att kunna leva som andra.

•

LÖK = Lokal överenskommelse med föreningslivet. Överenskommelse mellan kommun och
föreningslivet för hur samverkan mellan parterna ska gå till.

•

Seniorguiden = Ger information och vägledning om äldreomsorg och aktiviteter för seniorer.

•

SOL = Socialtjänstlagen. Du som har svårt att få dina behov tillgodosedda i dagliga livet och
inte kan få dem tillgodosedda på något annat sätt har rätt till bistånd av samhället.
Hemtjänst, boendestöd och ledsagning är olika typer av bistånd som kan beviljas i enlighet
med Socialtjänstlagen.

•

Triple P = Programmet för Positivt föräldraskap. Syftar till att stärka positiva föräldra/barnrelationer.

Kristdemokraterna i Uppsala
St Olofsgatan 12, 752 14 Uppsala
Tel 072-5674914, E-post; uppsala@kristdemokraterna.se

