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C E N T E R P A R T I E T 

Förord 

En omtänksam och ansvarsfull väg framåt 

Som Uppsalabor har vi förmånen att bo i en kommun som snabbt växer och ständigt utvecklas. 
De senaste åren har Uppsala utmärkt sig nationellt och internationellt inte bara för sina två 
universitet och för sin framstående forskning och framgångsrika företagare, utan också som 
vägledande inom miljö och klimatområdet. V i i Centerpartiet är stolta över att leda kommunens 
tillväxtvänliga miljö och klimatarbete och vi arbetar hårt för att alla delar av kommunens 
politiska ställningstaganden ska vara socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara. 

De kommunala frågorna angår oss alla. Kommuninvånare, näringsliv och organisationer har 
med åren kommit att ställa allt större krav på kommunal service. Kommunen spelar en allt 
viktigare roll. Inte minst av den anledningen är det viktigt vem eller vilka det är, som får 
förtroendet att under de närmaste fyra åren ansvara för kommunalpolitiken i Uppsala. 
Centerpartiet i Uppsala jobbar hårt med att säkra starkt engagerade, representativa och kunniga 
politiska företrädare. Det politiska lagets betydelse kan inte underskattas om man vill se en 
omtänksam och ansvarsfull väg framåt. 

Frihet och lika möjligheter 
Centerpartiet strävar efter att du som enskild invånare ska ha så stor enskild makt över ditt liv 
som möjligt. Därför tror vi på en mångfald av leverantörer även kopplat till skattefinansierade 
tjänster. Yttrandefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet är för oss självklara och orubbliga 
principer, som även innefattar frihet att avstå från religion, från att organisera sig och att välja sin 
egen partner. Friheter som inte kan tas för givna. V i strävar efter ett hållbart Uppsala där 
människor får bestämma mer själva. 

V i tycker att det är centralt för den sociala hållbarheten att alla ska få möjlighet att utvecklas 
oavsett vem man är och var i kommunen man bor. 

Vi vill bidra till att vår barnomsorg och skola kan skapa likvärdiga möjligheter för barn och unga 
oavsett om de saknar en social bakgrund eller miljö som naturligt lockar fram barnets bästa 
förmågor. 

Vi vill ta tillvara människors idéer. Då kan vi t ex hitta nya miljövänliga lösningar som gör att 
samhället kan utvecklas på ett mera hållbart sätt. 

För att säkra välfärden vill vi lokalt hjälpa til l att nätverksleda företagskluster som skapar 
värdefulla bidrag till vårt närsamhälle idag och nödvändiga nya bidrag i framtiden. Företagen är 
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C E N T E R P A R T I E T 

centrala för att anställa människor som kan tjäna egna pengar och via sin skatt bidra till en bättre 
skola, vård och omsorg liksom till annan kommunal kärnverksamhet. 

Grundläggande trygghet 
Människor har en rad grundläggande behov: mat, kläder, boende, utbildning, vård etc. Det är 
exempel på nödvändigheter som vi har ett gemensamt ansvar för att alla ska ha tillgång till . De 
som drabbats av sjukdom, funktionsnedsättning eller arbetslöshet ska garanteras en ekonomisk 
grundtrjigghet som förhindrar att de fastnar i livslång utsatthet och som ger den enskilde stöd 
och förmåga att sadla om och komma tillbaka. Efter avslutat arbetsliv ska man vara trygg i 
försörjningen för resten av livet. Det är - i allt väsentligt - kommunens uppgift att se till att så 
också blir fallet. 

Den grundläggande tryggheten måste vara så heltäckande att ingen tillåts falla igenom 
skyddsnäten, och så stark att den klarar av att ge alla en ny chans i livet. Centerpartiet har 
respekt för att trygghet innebär olika saker för olika människor. Vi anser att tryggheten är störst 
i ett öppet och fritt samhälle där människor kan mötas och knyta sociala band utan trångsynthet 
som begränsar vår gemensamma utvecklingskraft. 

Makten nära dig 
V i tror på människans förmåga att ta ansvar för sig själv och för andra. För oss i Centerpartiet 
betyder decentralisering närhet, närhet til l beslutsfattare, närhet til l jobb och utbildning, närhet 
till service av olika slag, närhet till trygghet. Men också mindre byråkrati och krångel i den 
kommunala förvaltningen. Centerpartiet kommer konsekvent, inom alla områden och på alla 
nivåer, att verka för ökad decentralisering av beslut så att människor kan öka makten över sina 

Decentralisering handlar om att flytta makten närmare människors vardag. För att stärka det 
personliga självbestämmandet, för att öka det regionala och lokala självstyret. Då måste 
principen vara att beslut i första hand ska fattas av människor själva, eller så nära den enskilda 
människan som möjligt. Detta ställer krav på meningsfulla och demokratiskt tillsatta 
beslutsnivåer på lokal och regional nivå så att människor aktivt kan delta i besluten. En del i 
decentraliseringen är att öka brukarinflytandet så att de som går i skolan, eller de som har behov 
av vård och omsorg, ska ha möjlighet att påverka sin närmiljö och livssituation. 

IV. 
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Kretsloppstänkande - Miljöansvar 
Naturens kretslopp är grunden för allt mänskligt liv. Tillgång till rent vatten, ren luft och giftfri 
miljö är en fundamental rätt för alla människor och en förutsättning för frihet i en vidare 
bemärkelse. Naturen förser oss med de grundläggande tjänster som krävs för att vi ska kunna 
bruka marken, för att vi ska kunna klara livsmedelsförsörjningen och för att vi ska kunna ha 
tillgång till många andra fundamentala nyttigheter. V i har en skyldighet att bruka utan att 
förbruka, att inte föröda kretsloppen för kommande generationer. Det handlar både om rättvisa 
och om respekt för våra barns och barnbarns frihet. 

Centerpartiet välkomnar att samhället består av människor med olika bakgrund och 
erfarenheter, där alla är lika värda och där gemenskapen ska vara öppen för alla. Vi vill göra upp 
med de system och strukturer som hindrar människor från att vara delaktiga i samhället. Vi vill 
riva de murar och den uppdelning mellan innan- och utanförskap som en exkluderande politik 
skapat. Vi accepterar inte att människor sorteras efter t ex religion, hudfärg eller sexuell 
läggning. Människor är människor och i våra olikheter skapas kreativitet och möjligheter att föra 
mänskligheten positivt framåt. 

Jämställdhet 
I Centerpartiets jämställdhetspolitik behandlas alla utifrån de individer vi är, inte utifrån vilket 
kön eller vilken hudfärg vi har. För oss är det självklart att flickor och pojkar, kvinnor och män, 
har samma möjligheter. Detta inkluderar en fungerande förskola och äldreomsorg, en jämställd 
skola, vård och omsorg och ett jämställt ansvar för hem och familj. 

Kön eller hudfärg ska inte avgöra lön, inte heller status eller inflytande i den kommunala 
verksamheten. Vi kan aldrig tolerera att människor förhindras från att förverkliga sin fulla 
potential. Våld i nära relationer, sexualiserat våld, hedersrelaterat våld och kränkningar av den 
kroppsliga integriteten varken kan eller får accepteras. Allt detta är begränsningar av 
människans frihet och kan därför inte accepteras. Detta gäller oavsett om det sker i Uppsala eller 
på andra håll i världen. Vi vill se ett samhälle fritt från våld i hemmet, människohandel och 
prostitution. 

Kvalitet går före vinst 
Centerpartiet kommer aldrig att stödja ett ansvarslöst användande av våra skattepengar. För 
våra skattepengar ska vi få den kvalitet vi har upphandlat. Oavsett om det är en offentlig eller 
privat leverantör av de tjänster våra skattepengar finansierar accepterar vi inte dålig kvalitet. För 
privata företag inom skola, omsorgs och vårdområdet måste kommunen få verktyg som gör att vi 
kan ta över verksamheter som missköter sina uppdrag samtidigt som deras verksamhet tjänar 
omotiverat höga vinster. Mångfald och konkurrens är mycket viktigt men kvaliteten i de tjänster 
som utförs måste vara överordnade målsättningar. 

Öppenhet 
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God ekonomisk hushållning 
Av tradition är centerpartister försiktiga i ekonomiska frågor. "Man ska inte göra av med mera 
pengar än man förfogar över" brukar vara de traditionella centerväljarnas sunda filosofi. Sedan 
spelar det mindre roll om det är statens, landstingets, kommunens eller den egna privata 
plånboken det är fråga om. Principen är densamma. Vi får inte slösa pengar på kommande 
generationers bekostnad. 

Även om kommunens ekonomi i dagens ekonomiskt oroliga tider kan betraktas som godkänd 
finns det enligt Centerpartiets bedömning inte utrymme för någon bekymmerslös löftespolitik. 
Globala ekonomiska kriser, allvarliga oroshärdar i världen, förändrade politiska regimer m.m. 
kan snabbt förändra de ekonomiska förutsättningarna. Utöver detta blir vi numera äldre och 
äldre och kostnaderna för den utvecklingen, som i allt väsentligt kommer att bestå av offentligt 
finansierade välfärdstjänster, kommer att stiga i framtiden. Merparten av dessa tjänster 
finansieras med kommunala skattemedel och med statsbidrag till kommunsektorn. Därför 
behöver vi investera klokt för att klara denna oroliga brytningstid. En brytningstid från det 
industriella samhället ti l l det tjänsteorienterade informationssamhällets tid. 

Uppsala den 4juni 2014 

Centerpartiet 
Hans Dahlgren 

Kretsordförande Centerpartiet Uppsala 

Stefan Hanna 
Kommunalråd Centerpartiet (talesperson) 
Stefan.hanna@uppsala.se 076-761 85 43 
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C E N T E R P A R T I E T 

1. Vision 

Uppsala rankas som Sveriges bästa kommun att leva i , vi har Sveriges bästa näringslivsklimat och 
vi vinner år efter år världsnaturfondens utmärkelse Sveriges bästa klimatstad. 

2. Policy för hållbar utveckling 

Utveckla och förstärk hållbarhetsarbetet 
Policyn innehåller tre viktiga utgångspunkter: 
• De mänskliga rättigheterna som betonar allas lika värde, delaktighet, inflytande. 
• Ett ansvarsfullt resursutnyttjande för att säkra miljö, folkhälsa, biologisk mångfald samt för att 
motverka klimatförändringar. 
• Tillväxt för att säkra kunskapsutveckling och företagsamhet. 

Centerpartiet anser att mer resurser måste satsas på att säkerställa att kommunens nyligen 
fastställda mål i Miljö och klimatprogramet uppnås. Vi anser att arbetet avsevärt förstärks om en 
kraftfull satsning på kransortsutvecklingen genomförs, delade investeringsmedel avsätts inom 
kommunens ramar för bättre miljö- och hållbarhetsarbete och kvarteret Seminariet utvecklas till 
en rekreations och kulturpark. 

Uppdrag 

T i l l kommunstyrelsen 

1. Att avsätta resurser för att genomföra nödvändiga detaljplaner för utvecklingen av fyra 
kransortscentrum. 
2. Att avsätta investeringsmedel som kan matchas mot Nämnder och styrelsers projektsatsningar 
för att uppnå uppsatta mål i miljö och klimatprogrammet. 

3. Ekonomiska förutsättningar 

Utifrån prioriteringen grön hållbar utveckling föreslår Centerpartiet följande förändringar i 
budgeten under planperioden 2016-2019: 

PEDAGOGISK V E R K S A M H E T : 
- V i prioriterar om och ersätter utökad tid för föräldralediga eller arbetslösas barn i förskolan 
med riktade stöd till skolor med särskilda integrationsutmaningar 20 mkr 2016-2019 

A R B E T E O C H I N T E G R A T I O N : 
- Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får ytterligare 2,0 mkr per år för att i samverkan 
med Nämnden för hälsa och omsorg samt Äldrenämnden erbjuda praktiskt stöd till medellösa. 
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C E N T E R P A R T I E T 

I N F R A S T R U K T U R , STADSBEBYGGELSE, MILJÖ O C H K L I M A T : 
Uppsalahem AB och Uppsala kommun fastighets AB tillförs tillsammans ytterligare 23 mkr per 
år för att bygga fyra kransortscentrum. 

Gatu- och samhällsmiljönämnden tillförs ytterligare 4,2 mkr per år för att arrendera, utveckla 
och driva en kulturpark i Kvarteret Seminariet. 

Gatu- och samhällsmiljönämnden tillförs ytterligare 0,2 mkr per år för att öka anslagen till 4H-
gårdar. 

K U L T U R O C H F R I T I D : 
Idrotts- och fritidsnämnden får ett extra tillskott på 2,0 mkr för att användas till riktade stöd till 
föreningsprojekt som bidrar til l ett bättre lokalt integrationsarbete. 

Idrotts och fritidsnämnden får ett extra tillskott på 0,3 mkr för att ge särskild simundervisning 
till vuxna nysvenskar utan tidigare simkunskaper genom Fyrishov. 

M E D A R B E T A R E O C H L E D A R S K A P 
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Lönerna ska vara konkurrenskraftiga och 
kommunen ska anstränga sig mycket för att kunna möta medarbetares önskemål om 
heltidstjänst. Samtidigt är det ekonomiskt oansvarigt att garantera alla medarbetare rätt ti l l 
heltid. En garanti för rätt till heltid anser vi kraftigt tvingar fram en ökning av delade turer och 
gör att kommunens egen produktionsverksamhet kraftigt tappar konkurrenskraft mot andra 
leverantörer. Om kommunen väljer att ge rätt till heltid anser vi att det är mycket bättre ur 
skattebetalarperspektivet, att all berörd produktionsverksamhet säljs till andra utförare. 

GEMENSAM V E R K S A M H E T : 
För att nå de i miljö- och klimatprogrammet uppsatta målen förstärks kommunstyrelsen med ett 
tillskott på 10,0 mkr per år med fokus på investeringsbidrag till nämnder och styrelser inom 
kommunen. 

I N V E S T E R I N G A R : 
För att skapa en attraktivare stad samt för att möta Uppsalas miljö- och 
klimatutmaningar skapas en årlig "fond" på 10 mkr enligt ovan där kommunstyrelsen kan ge 
nämnder och styrelser delfinansiering för planerade projekt som bidrar till miljö och 
klimatprogrammets måluppfyllelse. 

Kraftig satsning på Kransortsutveckling för att möjliggöra en klok och attraktiv utveckling av en 
befolkningsmässigt kraftigt växande kommun. Vi satsar 1.5 Mrd kronor på kransortsutveckling. 
Investeringen finansieras genom en grön obligation som i sin helhet planeras att lösas inom fem 
år. 
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Finansiella och ekonomiska mål för planperioden 
Samma som den kompromissade Alliansbudgeten med den stora skillnaden att 
kransortssatsningen och integrationssatsningen kommer att leda till ett större sparande och högre 
kostnadssänkningar kopplade till försörjningsstöd. 

Pensionsutbetalningarna som avser pensioner intjänade före 1998 har reserverats till ett belopp 
om 385 mnkr. Under planperioden 2015-2019 behöver sannolikt ytterligare reserveringar 
genomföras för att klara framtida pensionsåtaganden utan att det drabbar servicen till framtida 
kommuninvånare. Satsningen på fyra kransortscentrum kommer både att öka möjligheterna för 
kommunen att i samband med försäljning av kransortscentrumen kan göra ytterligare viktiga 
pensionsavsättningar. Samtidigt som satsningarna bidrar til l sparande ökar det servicen kraftigt 
till kommunens 50.000 invånare som bor utanför centralorten. 

Merparten av Uppsala kommuns fastighetsbestånd finns nu i bolag kopplade till Uppsala 
Stadshus AB. Soliditeten hos bolagen bedöms som god men koncernen kommer sannolikt 
behöva lånegarantier kopplade till de gröna obligationer som vi anser att kommunen ska ge ut 
för att genomföra den kraftfulla satsningen på en miljövänlig och rättvisare servicenivå i hela vår 
stora kommun. En miljövänlig och rättvisare servicenivå som vi också anser kommer att 
representera ett värdefullt kommunalt sparande. 

4.1 Hållbar befolkningstillväxt. Infrastruktur, stadsbebyggelse, 
miljö och klimat mm 

En hållbar utveckling 
Uppsala kommun växer så det knakar. Redan fram till år 2050 prognostiseras Uppsala att ha 
vuxit med 75% och har 150 000 nya invånare, mot bakgrund av detta måste vi utveckla Uppsala 
kommun på ett grönt och hållbart sätt. I den nyligen antagna aktualiseringsprövningen av 
kommunens översiktsplan ser vi med oro på att kransorternas och landsbygdens 
utvecklingsmöjligheter klart prioriteras ner t i l l förmån för en kraftig förtätning av centralorten. 
Centerpartiet anser att det är en ohållbar väg framåt och vill att kommunen tydligt ska gå från 
ord till handling och investera i ett antal kransorter i goda kollektivtrafikstråk. Vi måste klara 
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dagens efterfrågan och behov utan att äventyra möjligheterna för kommande generationer av 
Uppsalabor. Centerpartiet menar att kommunen i handling måste visa att vi menar allvar med 
våra ambitiösa miljö- och klimatprogram och dess målsättningar. Kommunen har ett 
ledaransvar och kan inte acceptera att marknaden inte vill genomföra investeringar som vi 
bedömer som mycket smarta för kommunens positiva utveckling. 

Stärkt landsbygd och prisvärda bostäder 
Fler bostäder och verksamhetslokaler är centralt för att hela Uppsala ska utvecklas positivt. Alla 
Uppsalabor ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader och våra 
bostadsområden ska vara attraktiva. Kommunens egna relevanta fastighetsbolag måste kliva 
fram mer och genomföra de ytterligare investeringar vi önskar för en klok utveckling i hela vår 
stora kommun. För att bli en allt attraktivare kommun, och för att klara den planerade höga 
takten av nyproduktion av bostäder och verksamhetslokaler, krävs en mer aktiv bostadspolitik, 
en aktivare markförsörjningspolitik och en effektivare kommunal handläggning av detaljplaner 
och bygglov. 

Park och natur 
Uppsalaborna själva och våra besökare rankar värdet av det gröna Uppsala mycket högt. Inte 
minst därför är det klokt att gå mycket varsamt fram när centralorten förtätas och expanderar. 
En centralort med regelbundna gröna inslag är en attraktiv och hälsosam stad. Parker och 
grönområden, och områden för fritid och rekreation, ska finnas i kommunens alla delar — i 
staden, i kransorter och på landsbygden. En god tillgång till attraktiva parker, 
och andra grönområden, lockar människor att vara ute, vilket har stor betydelse för 
människors välbefinnande. Särskilt viktigt för människor som lever ett allt stressigare och 
stillasittande liv. 

Uppsala måste utvecklas så att tillräckliga grönområden skyddas från onödig exploatering. Att 
skydda och utveckla Kvarteret Seminariet är ett mycket tydligt exempel på vad som är klok 
stadsutveckling om man tar gröna och folkhälsofrågor på allvar. Årike Fyris ska säkras för 
framtiden så att det inte kan exploateras sönder kopplat till kortsiktiga intressen. I en allt tätare 
centralort kommer ett redan attraktivt Arike Fyris få en mycket större rekreationsroll att fylla i 
vår kommun. 

Inriktningsmål 
1. För att säkra en klokare tillväxt av befolkningen inom vår stora kommun ska fyra kransorter 
kraftigt förstärkas med multianläggningar som inkluderar bostäder och verksamhetslokaler. 
2. Kommunens bolag ska i utvalda kransorter bygga ytterligare 600 hyresrätter och 400 
bostadsrätter under planeringsperioden. 
3. Kraven på byggföretagen ska ytterligare skärpas i detaljplanearbetet så att godkända 
detaljplaner snabbare omsätts i planerade projekt som färdigställs. 
4. Uppsala kommun ska bli Sveriges erkänt bästa landsbygdskommun där landsbygden erbjuds 
bra samhällsservice distribuerat runt om i den geografiskt stora kommunen. 
5. Uppsalas stadsdelar utvecklas med ett varierat och attraktivt utbud av bostäder, arbetsplatser, 
service, parker och kultur. 
6. Gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer är prioriterade och det ska märkas i 
samhällsplaneringen och i våra investeringsprioriteringar. 
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7. Energianvändningen ska effektiviseras. Målet är att de av Uppsala kommun finansierade 
verksamheterna ska ha minskat sin energianvändning med minst 25 procent til l år 2020 jämfört 
med förbrukningen år 2009. 

Uppdrag 
T i l l kommunstyrelsen 
1. Att intensifiera arbetet med strategiska markförvärv för ett ökat bostads- och 
verksamhetslokalsbyggande. 
2. Att snabbt säkerställa detaljplaneresurser till de fyra kransortssatsningar som genomförs. 
3. Att skärpa kraven kopplade till detaljplaner så att planerna verkställs fortare. 
4. Att ta fram ett nytt näringslivsprogram. 

T i l l gatu- och samhällsmiljönämnden 
l.Ta fram ett förslag på kultur- och rekreationspark i Kvarteret Seminariet och en skötselplan 

till densamma. 

T i l l plan- och byggnadsnämnden 
1. Att til l de särskilda kransortsprojekten minska parkeringsnormen till 0,2. 
2. Att öka naturskyddet i Arike Fyris. 

4.2 Pedagogisk verksamhet 
Vi måste ständigt prioritera mellan olika verksamheter och mellan olika satsningar. 
Centerpartiet anser att det idag är klokare att prioritera riktade stöd till skolor med särskilt stora 
integrationsutmaningar istället för att utöka rätten för arbetslösa och föräldralediga att ha sina 
barn inom barnomsorgen med ytterligare 10 timmar per vecka. V i anser också att 
vårdnadsbidraget ska avskaffas då det bl.a. har en inlåsningseffekt på invånare som så snabbt 
som möjligt behöver komma ut på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. 

Den pedagogiska verksamheten har under lång tid varit mycket dålig på att hantera 
beläggningsproblematik vilket kostat invånarna mycket onödiga bekymmer och skattebetalarna 
stora kostnader. Den pedagogiska verksamheten och Skolfastighetsbolaget måste mycket bättre 
klara planeringsarbetet och snabbare vidta korrigeringsåtgärder när större behovsförändringar 
inträffar. Med en betydligt bättre behovsplanering och snabbare behovsanpassningar anser vi att 
skolan kan frigöra stora ekonomiska resurser som kan göra bättre nytta i det praktiska 
pedagogiska arbetet. 

Lärandets betydelse 
Förskolan och övrig skolgång är central för att alla människor så jämlikt som möjligt ska få bästa 
möjliga start i sitt liv. En start som banar väg för att den enskilde kan förverkliga sina 
livsdrömmar. Skolan ska också vara ett verktyg för att fostra tolerans, samarbetsförmåga och för 
att integrera alla våra invånare i vårt gemensamma samhällsbygge. Den gemensamma skolan ska 
inte bidra till segregation utan verka för social sammanhållning och utveckling av ett 
demokratiskt samhälle. 
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Förskolan 
Under många år har barnomsorgen och förskolan brottats med kapacitetsproblem. Antingen har 
det saknats många barnomsorgsplatser eller så har det varit allt för många platser som stått 
tomma. Denna ständiga kvalitetsbrist i planeringsarbetet behöver minskas betydligt då dessa 
planeringsmissar kostar skattebetalarna stora belopp i form av tillfälliga paviljonger, som är dyra 
att sätta upp, eller att de står tomma utan att nyttjas. Centerpartiet tror att kommunen klarar av 
att kvalitetssäkra denna planering mycket bättre, och förbättrar sin förmåga att vara en bra 
arbetsgivare, om verksamheten har en egen Nämnd som delar kontor med en grundskole och 
gymnasienämnd. 

Vårdnadsbidraget lanserades som ett försök att få småbarnsföräldrar att inte utnyttja kommunal 
barnomsorg. Uppsalas småbarnsföräldrar fortsätter dock att efterfråga förskoleplatser. V i flyttar 
resurser från vårdnadsbidraget till förskolan. Vårdnadsbidraget har också visat sig vara en stor 
inlåsningsrisk för invandrade kvinnor. Våra förskolor är också öppna förskolor där barn och 
vuxna från olika miljöer kan mötas så att integrationen mellan grupper förbättras och 
segregation motverkas. 

Landsbygdsskolor 
För att inte försämra och för att öka servicegraden till våra invånare även på landsbygden är det 
viktigt att utveckla de landsbygdsskolor vi har men även att investera i fler landsbygdsskolor. Väl 
placerade skolor utanför Uppsala centralort bidrar utöver ökad lokal service till att våra invånare 
kan göra smarta miljöval och använda bilen i mindre utsträckning. 

Inriktningsmål 
1. Elever i behov av särskola ska snabbare få del av densamma 
2. Skolor med fokus på särskolebarn måste få en bättre planeringshorisont. 

T i l l barn- och ungdomsnämnden 
1. Att ta fram ett system som snabbare ger särskolor en planeringsmöjlighet. 
2. Att ta fram förslag på tre till fyra nya platser för barnomsorg och skola på landsbygden. 
3. Att förbättra behovsprognoserna 
4. Att förbättra processerna för att snabbare behovsanpassa lokalnyttjandet. 

T i l l barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
1. Att förbättra systemet som kan ge särskilda stöd till elever med integrationsutmaningar på 
grund av språkproblem eller andra kopplingar til l att de kommer från en helt annan kultur. 
2. Att förbättra systemet som gör det möjligt för en elev att komma till särklass så att inte 
enhetsekonomi gör processen för långsam ur den enskildes perspektiv. 

Uppdrag 
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4.3 Vård och omsorg 
Området utgörs av det kommunala ansvaret för barn och ungdomar, vuxna med 
funktionsnedsättning, äldre samt människor som har sociala hinder eller saknar egen 
försörjning. Områdets lagstiftningar är socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU), samt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 

Aldreomsorg i världsklass 
Uppsalas äldre invånare ska erbjudas en guldkant i tillvaron. Äldreomsorgen måste fortsatt 
utvecklas så att den bättre kan möta enskilda individers behov och önskemål, samt säkra ett 
tryggt och värdigt åldrande. Inom 20 år kommer antalet 80-åringar och äldre i Uppsala att vara 
dubbelt så stort som idag. Därför är friskvårdsarbetet ännu viktigare än tidigare så att 
förutsättningarna för våra äldre att få långa friska liv ökar men också för att det egna 
välbefinnandet också skjuter upp behoven av mer vårdtunga insatser. Varje individ har ett eget 
ansvar för sin hälsa, men kommunen ska i större utsträckning underlätta för äldre personer att 
hålla sig friska längre. 

Centerpartiet anser att det är viktigt att inte äldre omyndigförklaras. Äldre personer med 
biståndsinsatser ska ges möjligheten att själva bestämma över hur beviljade hemvårdstimmar ska 
användas, samt när och vilka insatser som ska ske vid vårdboende. Par som så önskar ska 
erbjudas gemensam plats på vårdboenden. 

Centerpartiet sätter alltid människan före systemen. Bl. a därför är valfriheten och mångfalden 
av tjänsteleverantörer avgörande. Systemfel kan bäst bekämpas genom att människor har 
möjlighet att välja bort dåliga alternativ. Vi anser att konkurrens mellan utförare är mycket 
positivt så länge de tillhandahåller upphandlad kvalitet. Om upphandlad kvalitet inte levereras 
måste kommunen ha avtal med tjänsteleverantörer som skyndsamt kan brytas och andra 
leverantörer ges chansen att ta över uppdragen. 

För våra garantipensionärer anser Centerpartiet att ett särskilt stöd ska erbjudas där de utifrån 
olika alternativa tjänster kan få dessa utförda genom Invånartjänst. 

Uppdrag 

Ti l l nämnden för hälsa och omsorg, äldrenämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
samt socialnämnden för barn och unga 

1. Att erbjuda äldre garantipensionärer invånartjänst utan kostnad. 

4.4 Arbete och integration 
Området omfattar arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser, viss introduktion av nyanlända 
invandrare samt mottagande av vissa flyktingar. I ansvaret ligger initialt försörjningsstöd till 
flyktingar med etableringsplan, försörjningsstöd till flyktingar som saknar etableringsplan samt 
försörjningsstöd upp t i l l tre år efter året för uppehållstillstånd till flyktingar som efter 
etableringsperioden inte kan försörja sig själva. Centerpartiet vill att kommunens samarbete med 
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Migrationsverket ska förbättras så att nyanlända aktiveras på ett meningsfullt och utvecklande 
sätt. t i l l dess att asylärendena är avgjorda, och ansvaret övergår till kommunen. 

Utanförskap 
Uppsalas arbetsmarknad blir allt mer avancerad och vi saknar enklare arbetsuppgifter även om 
handelsföretagen utvecklats mycket positivt de senaste åren. De nyanmälda lediga jobben ökar 
snabbt inom kommunen och den öppna arbetslösheten är bland de lägsta i Sverige. Många 
företag har stora bekymmer med att rekrytera nya medarbetare med efterfrågad kompetens. 
Samtidigt som arbetsmarknaden i Uppsala är relativt positiv har utsatta grupper på 
arbetsmarknaden det fortsatt mycket svårt att komma in på densamma. Personer med utländsk 
bakgrund, invånare som har ofullständiga gymnasiebetyg, funktionsnedsatta och 
långtidsarbetslösa tillhör dessa särskilt utsatta grupper. 

Bättre integration nödvändig 
Det finns stora sociala skillnader mellan olika områden i Uppsala kommun. Både mellan olika 
stadsdelar i centralorten men också mellan olika kransorter. I de stadsdelar som ligger högst i 
ekonomiskt bistånd har mer än 20 procent av barnfamiljerna försörjningsstöd, där det är lägst 
utgår inga ekonomiska bidrag. Om de sociala skillnaderna blir för stora kommer den sociala 
oron i Uppsala att öka. 

Om många människor inte känner sig inkluderade i samhället och saknar hopp ökar riskerna för 
social oro. Integrationspolitiken har inte lyckats tillräckligt bra och måste kraftigt förbättras. 
Centerpartiet ser alla våra invånare som slipade eller oslipade diamanter och vi måste klara av att 
ge alla en ordentlig chans att bli medskapande till vårt närsamhälles positiva utveckling. 
Människor vill vara medskapande och människor vill känna sig behövda och uppskattade. Alla 
Uppsalabor tjänar på att integrationspolitiken blir betydligt bättre. 

Arbete, utbildning, boende och relevanta språkkunskaper är grunden för att skapa ett bra liv för 
alla. Därför satsar vi mer på ett bättre undervisningsstöd till nysvenskar och på Invånartjänst som 
ger fler utsatta en snabbare chans att gå mot ett mer meningsfullt socialt sammanhang och 
självförsörjning. 

Invånartjänst 
Vi vill att Invånartjänst ska bli obligatoriskt för alla arbetsdugliga invånare med försörjningsstöd. 
Vi anser att det är positivt för den enskilde och bra för samhället i stort. Vi anser att det är en 
socialt och ekonomiskt hållbar väg framåt i en situation där vi har många människor som tillhör 
den grupp invånare som har väldigt svårt att komma in på arbetsmarknaden. Rätten till 
försörjningsstöd kan med fördel kopplas till skyldigheten att ett antal timmar per vecka utföra 
Invånartjänst. Invånartjänst innebär t ex läxläsningsstöd, rastvakter, områdesvärdar av olika slag, 
naturvårdare, hemtjänstförstärkning etc. 

Det är framförallt ungdomar, personer med utländsk bakgrund, personer med 
funktionsnedsättning och personer som under lång tid varit beroende av socialbidrag som ska 
aktiveras i Invånartjänst. Kommunen och Arbetsförmedlingen måste mycket bättre ge dessa 
personer en chans att praktiskt utvecklas så att de får en chans att komma in på arbetsmarknaden 
och behålla sin arbetsförmåga. Många av dessa individer är i behov av aktiveringsinsatser och 
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ofta finns behov av rehabiliterande arbetssätt för att öka individernas förutsättningar att bli 
självförsörjande. Vi tror på människor och människors förmåga att ta ansvar för sin egen 
försörjning även om vi som enskilda individer ibland är i behov av aktiv hjälp för att komma ur 
en negativ situation som vi hamnat i . 

Ta över Arbetsförmedlingens lokala ansvar 
Kommunen ska tills vidare fortsätta sitt intensiva fördjupade samarbete med 
Arbetsförmedlingen kring de grupper av individer som har det särskilt svårt att komma in på 
arbetsmarknaden. För att förbättra detta arbete krävs att kommunen själv blir betydligt bättre på 
att tillhandahålla praktikplatser. 

Centerpartiet anser att kommunen i huvudsak kan ta över alla Arbetsförmedlingens lokala 
arbetsmarknadsåtgärder och få ytterligare statsbidrag i utbyte. Vi tror att kommunen är mycket 
bättre än staten på att vägleda arbetslösa invånare i behov av aktivt stöd för att etablera sig på 
arbetsmarknaden. Vi anser också att huvuddelen av detta omfördelade statsbidrag kan användas 
för att upphandla rekryteringstjänster bland alla de specialiserade rekryteringsbolag som idag 
finns på marknaden. 

Delat ansvar för flyktingmottagande 
Uppsala kommun ska medverka till att det flyktingmottagande som Sverige accepterar 
solidariskt ska delas av landets kommuner. Då befolkningstillväxten är stor i Uppsala kommun 
uppstår det utmaningar med bostadsbrist som måste lösas med en högre bostadsproduktion. 
Utan fler bostäder, gärna i våra kransorter, kan vi inte stötta så många nyanlända flyktingar och 
ensamkommande flyktingbarn som vi önskar. Återigen vill vi poängtera behovet av ett bättre 
samarbete med Migrationsverket då det är viktigt att nyanlända flyktingar och invandrare 
snabbt introduceras på arbetsmarknaden. En betydligt snabbare introduktion på 
arbetsmarknaden än idag förbättrar integrationsarbetet avsevärt. Om inte 
arbetsmarknadsinsatser kan erbjudas för individen ska de snabbt kunna aktiveras i kommunens 
föreningsliv, vilket också starkt bidrar till en snabbare integration in i vårt lokalsamhälle. 

Inriktningsmål 
1. Alla flyktingar och invandrare ska snabbt utifrån individuella behov ges introduktion, 
invånartjänst eller praktik varvat med SFI som leder mot självförsörjning. 
2. Uppsala kommun tillhandahåller fler bostäder som möjliggör ett större flyktingansvar. 

T i l l samtliga nämnder 
1. Att alla kommunens verksamheter ska erbjuda ett Invånartjänstuppdrag per tio medarbetare. 
2. Att krav på att tillhandahålla Invänartjänsteuppdrag ställs i samband med upphandlingar. 

T i l l Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnde 
l .Att erbjuda äldre garantipensionärer alternativa Invånartjänster utan avgiftskrav. 

Uppdrag 
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4.5 Kultur, idrott och fritid 
Området omfattar allmän kultur- och fritidsverksamhet. Här ingår teater-, musik-, 
konst- och museiverksamhet, bibliotek, kulturarvsfrågor, fritids- och friiuftsaniäggningar, 
fritidsgårdar, bad- och sportanläggningar. Dessutom ingår stöd till föreningslivet, 
studieorganisationer, olika evenemang, musik- och idrottsskolor samt stöd till det fria 
kulturlivet. 

Det är viktigt att vi fortsätter att investera i kulturen för att bibehålla och utveckla Uppsalas 
attraktion som bostadsort och plats att besöka. Samtidigt anser vi att kommunen väl kan erbjuda 
ett gott kulturliv för alla de pengar som enligt planen satsas på kulturverksamhet. V i vill 
utveckla kvarteret Seminariet till en kulturpark. 

Vi vill stärka anslagen till föreningsbidrag som ska vara riktade till projekt som bidrar till bättre 
inkludering och integration av nysvenskar in i vårt lokalsamhälle. 

Inriktningsmål 
1. Riktade stöd till föreningslivet som bidrar till en bättre inkludering och ett bättre 

integration av nysvenskar in i närsamhället. 

4.6 Medarbetare och ledarskap 

Området omfattar den övergripande och strategiska personal- och arbetsgivarpolitiken. 

Uppsala kommun som arbetsgivare 

Det är självklart för Centerpartiet att Uppsala kommun strävar efter att vara en mycket attraktiv 
lokal arbetsgivare. En arbetsplats där medarbetarna är delaktiga och erbjuds intressanta och 
utvecklande arbetsuppgifter. Kommunens ersättningssystem måste vara konkurrenskraftigt både 
för att behålla och attrahera rätt kompetens samtidigt som verksamheterna måste kunna 
konkurrera med andra producenter av konkurrensutsatta tjänster. Uppsala kommuns 
varumärke är helt kopplat till invånarnas attityder, prestationer men särskilt ti l l hur positivt och 
väl våra kommunalt anställda uppträder och levererar. 
Mycket aktivt stöd t i l l heltidstjänst 
Om en medarbetare som inte har en heltidstjänst önskar gå upp i arbetstid ska kommunen ge 
mycket aktivt stöd i att hitta en sådan tjänst. För att klara konkurrensen med andra producenter 
av skattefinansierade tjänster anser Centerpartiet att det är orimligt att erbjuda en rätt till heltid. 
Om en rätt ti l l heltid innebär att kommunen i stort endast har heltidsanställda kommer det att få 
många negativa effekter, både för människor som önskar deltidsuppdrag men också då kraven 
på delade turer dramatiskt kommer att öka. Centerpartiets bedömning är också att den 
kommunala konkurrenskraften kraftigt försämras och att det är bättre att i så fall sälja av 
tjänsteproduktionen. Detta istället för att i upphandling efter upphandling konstatera att 
kommunen inte kan konkurrera med andra möjliga leverantörer som kan använda sig av den 
schemaoptimering som är avgörande för konkurrenskraft i en personalintensiv verksamhet. 
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Inriktningsmål 
1. Önskemål om heltidstjänst ska kraftfullt stöttas 
2. Andelen chefer och medarbetare med utländsk bakgrund ska motsvara andelen bland 
kommunens befolkning. 

4.7 Politisk ledning och gemensam 
verksamhet 

Folkhälsa 
Det förebyggande hälsoarbetet i våra skolor måste tas på större allvar. Det är inte acceptabelt att 
inte tillräckliga resurser avsatts för att stötta kommunens skolor med t.ex. hälsopedagoger som 
kan bidra till att våra elever ökar sin inlärningsförmåga med mellan 20-30%. Att negligera denna 
vetenskapliga kunskap och att inte tillräckligt ta utmaningar med t.ex. övervikt och fetma samt 
psykisk ohälsa, bland våra barn och unga på allvar, är oacceptabelt. Kommunen måste bättre 
leverera tidigt stöd för att våra barn och unga ska uppmuntras att göra hälsosamma vägval. 

Upphandlingar 
Främja uppdelade upphandlingar och uppmuntra säljsamarbeten som gör att t ex mindre 
producenter av ekologiska livsmedel kan leverera de volymer som kommunen efterfrågar. 

Inriktningsmål 
I . Att kommunen strävar efter uppdelade upphandlingar som möjliggör försäljning av 

mindre volymer. 

Uppdrag 
T i l l kommunstyrelsen 
1. Att utveckla en tydlig väg in för medborgare, föreningar och företag att lämna förslag samt 
föra fram synpunkter och klagomål till kommunen. 

T i l l samtliga nämnder och styrelser 
1. Att utvärdera redan genomförda konkurrensutsättningar som underlag för en ny 
kommunövergripande strategi för ökad kvalitet i de kommunala verksamheterna. 

5. Investeringar 
Det är viktigt att Uppsala vågar investera för en bättre framtid. V i anser att det är särskilt viktigt 
att investera klokt när kommunen har en så stor befolkningstillväxt och då vi behöver bli mycket 
miljösmartare. Energi- och klimatinvesteringar gör att vi kan nå våra offensiva mål i bl.a. miljö-
och klimatprogrammet. En effektivare energianvändning frigör resurser till annat och gör oss 
också mindre sårbara. V i vill att Uppsala kommuns energiförbrukning i större grad kommer 
från grön el. Därför väljer vi att investera i vindkraft. En investering som innebär både lägre 
utsläpp av koldioxid och minskade energikostnader. En investering i fyra vindkraftverk å 7 
GWh under de närmaste fyra åren kommer att generera 28 GWh. Ställd i relation till 
kommunens 
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totala elförbrukning på ca 100 GWh kommer kommunens egna vindkraftverk att representera 
drygt en fjärdedel av kommunens elförsörjning. En andel som ökar i takt med att vi genom 
energieffektivisering av kommunens verksamheter och lokaler sänker kommunens 
energiförbrukning ytterligare. Investeringen i vindkraft kommer att ske dels i kommunens egen 
organisation samt dels inom ett eller flera kommunala bolag. 

6. Ägardirektiv, avkastningskrav och utdelningsprinciper för 
Uppsala Stadshus AB och dotterbolagen i stadshuskoncernen 

Centerpartiet anser att Uppsala Stadshus AB måste aktiveras betydligt mer för att leda och 
utveckla kommunens bolagsverksamhet. V i anser också att omfattande konsolideringar av bolag 
med fördel kan genomföras då vi anser att de senaste årens bolagsbildningshysteri inte kunnat 
motiveras av ekonomiska eller organisatoriska skäl. Många verksamheter har stora 
synergifördelar om de sammanförs och det är inte nödvändigt att ha bolag för allt när man 
istället kan spara mycket pengar och minska konflikter mellan bolagsenheter genom divisioner 
med tydliga uppdrag inom ett gemensamt AB istället. Bolaget ska aktivare jobba med 
ledarutveckling och offensivare investeringsplaner för att klara kommunens ambitiösa 
utvecklingsplaner. 

Uppsalahem AB 
Bolaget ska tillsammans med Uppsala kommuns Fastighets AB investera i fyra 
kransortscentrum. Uppsalahem ska ansvara för produktionen av bostäder och avyttra 
bostadsrätterna och väljer själv om man vill fortsätta att förvalta hyresrätterna eller sälja av den 
delen av fastighetsbildningen. 

Uppsala Kommuns Fastighets AB 
Bolaget ska tillsammans med Uppsalahem AB investera i fyra kransortscentrum. 
Bolaget ska tillsammans med USAB avyttra sin del av fastigheterna efter att verksamheterna är 
belagda med hyresgäster. 
Bolaget ska fortsatt ha Uppsala Parkerings AB som ett dotterbolag. 
Bolaget ska i samråd med Gatu- och Samhällsmijönämnden överväga att lägga ut 
parkeringsverksamheten på tjänstekoncession. 

Uppsala Parkerings AB 
Bolaget ska fortsatt ingå som ett dotterbolag utan ytterligare VD, som en division, i Uppsala 
kommuns Fastighets AB (UKFAB). 
Bolagets styrelse blir Gatu- och samhällsmiljönämndens A U , UKFABs presidium och den 
verkställande tjänstemannen för parkeringsverksamheten. 

Fyrishov AB 
Ti l l gratis tillhandahålla simundervisning för nysvenskar utan simkunskap inom ramarna för 
särskilt riktade insatser. 
Konsolidera U K K och organisera det helt som en separat division. 
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C E N T E R P A R T I E T 

Uppsala kommun förvaltningsfastigheter AB 
Bolaget för i uppdrag att konsolidera Uppsala kommun Skolfastighets AB och Uppsala kommun 
Sport- och rekreationsfastigheter AB och organisera verksamheterna som enskilda divisioner 
med ekonomiskt utrymme för att tillsätta separata och ersatta uppdrag i till dem kopplade 
rådgivande styrgrupper. 

7. Direktiv för Produktionsstyrelser 

Mycket aktivt stötta medarbetarnas önskemål om heltidstjänster. 
Tydligt redovisa bedömd effekt av ett eventuellt införande av rätt till heltid. 
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Bilaga D § 147 

Särskilt yttrande kristdemokraterna 

Trots vårt materiella välstånd mår unga allt sämre. Enligt Socialstyrelsen har barns och ungas 
psykiska ohälsa ökat under de två senaste decennierna. Inget tyder på att utvecklingen är på 
väg att vända, snarare varnar forskare och psykologer för ett framväxande folkhälsoproblem. 
Därför måste vi på allvar klara av att möta barns och ungas behov och utmaningar bättre än 
vad vi gör idag. Grunden för att kunna göra det är att familjer ges större möjligheter att 
prioritera tid med barnen. Därför är det viktigt med en familjevänlig arbetslinje som gör det 
möjligt att kombinera familj och arbetsliv. Det är också därför det är viktigt att säkra att det är 
familjen som själv bestämmer över hur se ska lösa barnomsorgen. 

Kristdemokraterna fortsätter värna valfrihet för familjen. För den som väljer förskolan så 
måste vi kunna garantera en god kvalitet. Förskolan måste därför ha tillräckligt med resurser 
för att kunna hålla tillräckligt små barngrupper för att alla barn ska hinna bli sedda och hörda. 
Det är också viktigt att understryka att enbart fler vuxna ti l l en allt för stor barngrupp i 
förskolan inte är lösningen. Forskningen ger starkt stöd för att barn inte ska ha fler människor 
runt sig än de klarar av att ta in och knyta an t i l l . 

Av Uppsalas alla avdelningar inom förskolan har cirka 40 procent 18-26 barn i varje grupp. 
Barngruppernas storlek måste minska. I förslaget t i l l budget finns en minskning av 
barngrupperna med ett barn per avdelning med. Det är vi stolta över och det har varit vår 
prioriterade fråga. Det finns dock också med ett förslag om att öka rätten t i l l skattebetalda 
timmar i förskolan för barn t i l l redan föräldralediga föräldrar från dagens 20 timmar ti l l 30 
timmar. Detta anser kristdemokraterna är en helt felaktig prioritering. V i anser att de medlen 
istället borde gått t i l l ytterligare kvalitetssatsning i barnomsorgen. 

- Föräldrar som söker arbete ska kunna ha 100 procentig tillgång ti l l förskolan för att 
kunna söka jobb medan barnen är i förskolan. Då räcker inte 30 tim-mar. Det behöver 
säkras bättre i Uppsala. 
För föräldrar som får föräldraför-säkring för att vara hemma med barn nummer två så 
räcker rätten t i l l 20 timmar i förskolan för barn nummer ett gott och väl. 

- V i prioriterar mindre barngrupper framför utvidgad rätt t i l l förskola för barn ti l l 
föräldralediga. 

Ebba Busch Thor (KD) 


