Sverigedemokraterna (SD)
Vision

Uppsala kommun skall vara en fri, öppen och demokratisk kommun, där alla medborgare
har möjlighet att påverka sin vardag och känna såväl fysisk som social trygghet. Vi vill
ha ett välmående demokratiskt samhälle präglat av omtanke och tradition med
gemensamma värderingar och kultur som skapar sammanhållning och solidaritet mellan
medborgarna.
*

6.1 Politisk ledning och gemensam verksamhet
Inriktningsmål
• Uppsala kommuninvånares delaktighet, inflytande och insyn skall öka.
• Verka för ökad tillgänglighet till kommuninformation för medborgarna.
Uppdrag
Till Kommunstyrelsen
• Att utreda möjligheten till fler lokala folkomröstningar om viktiga kommunala
frågor.
• Att införa möjligheten för medborgarförslag.
• Att nämndsammanträden skall vara öppna för allmänheten där lagen så medger.
• Att införa allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige.
• Att införa protokollföring från nämndsammanträden på Internet i realtid i likhet
med försöket i kommunstyrelsen.
• Att samtliga kallelser, handlingar och protokoll till nämndsammanträden skall
läggas ut på Internet så fort som möjligt.
*

6.2 Infrastruktur, stadsbebyggelse, miljö, klimat m.m.
Inriktningsmål
• Att verka för fler grönområden i Uppsala kommun, i synnerhet i Uppsala
tätort.
• Att främja plantering av fler träd.
• Att inrätta ett upprustningsprogram för Fyrisån.
• Att utveckla kransorterna och glesbygd med bibehållen och förstärkt
samhällsservice.
• Att verka för tydligare information om och planering av större vägarbeten.
• Att utöka satsningen på biogasproduktion och -användning i kommunen.
• Att inom ramen för biogassatsningen samla in mat i kommunens
verksamheter mer effektivt.
• Att verka för större energieffektivitet.
Uppdrag
Till Byggnadsnämnden
• Att ta fram en policy att inte bygga högre än sex våningar inne i centrum.
Till Kommunstyrelsen
• Att avbryta alla planer på vindkraftverk i kommunen.
• Att införa ett totalstopp för ritualslaktat kött i kommunens verksamheter.

Till Gatu•
•
•

och trafiknämnden
Att inrätta förbättrad gatubelysning i hela kommunen.
Att inrätta fler och billigare p-platser och parkeringshus i Uppsala centrum.
Att införskaffa fler kommunala väktare i Uppsala centrum och utsatta
bostadsområden.
• Att avskaffa dubbdäcksförbudet.
• Att ta fram konkreta förslag för hur tiggeri på offentlig plats kan motverkas.
• Att ta fram konkreta förslag på hur svarttaxiverksamheten kan motverkas.

*

6.3 Fritid och kultur
Inriktningsmål
• Att premiera svensk kultur och det svenska kulturarvet i första hand.
• Skattemedel skall gå till svenskt kulturarv och inte till invandrarföreningar.
• Göra kulturarvet tillgängligt för unga, gamla och funktionshindrade.
• Göra det svenska, uppländska och uppsaliensiska kulturarvet mer tillgängligt i
skolan.
• Att fortsatt medverka till Gränby Arena och andra satsningar på
idrottsanläggningar
Uppdrag
Till Kulturnämnden
• Att medverka till uppförandet av den planerade Fulleröparken.
• Att inte stödja Uppsala reggaefestival eller Gottsundadagarna vare sig
ekonomiskt, reklammässigt, sponsringsmässigt eller på annat sätt.
Till Fritids- och naturvårdsnämnden
• Att ta fram en plan för upprustning av Studenternas IP och Fyrishov.
• Att inrätta tydlig uppföljning av skadegörelse vid uthyrning av kommunala lokaler.
*

6.4 Pedagogisk verksamhet
Inriktningsmål
• Personaltätheten skall öka inom barnomsorgen och skolan.
• Alla elever och anställda i skolan skall känna sig trygga på väg till och från samt i
skolan.
• Vid mobbning skall mobbare i regel flyttas, inte den mobbade.
• Verka för att fler behöriga lärare i kommunens skolor.
• Andelen elever som lämnar grund- och gymnasieskola utan godkända betyg skall
halveras.
• Andelen elever som fullföljer gymnasieskolan skall öka.
• Att öka personaltätheten i synnerhet när det gäller skolsköterskor, kuratorer och
syo.
Uppdrag
• Att utreda möjligheten för id-kort i gymnasieskolan.
• Att skattefinansierad hemspråksundervisning skall avskaffas.
• Att inte verka för genuspedagogik i skolans verksamhet.
• Att införa ett klassmorfarsystem.
• Att ta fram en policy om att alla politiska partier och partipolitiska
ungdomsförbund skall få komma på skolbesök på kommunala högstadie- och
gymnasieskolor.

*

6.5 Vård och omsorg
Inriktningsmål
• Att personalen skall ha goda kunskaper i det svenska språket.
• Att kraftigt minska personalomsättningen.
• Att verka för ytterligare trygghetsboenden.
• Att förbättra kvaliteten på den mat som serveras på äldreboenden och i annan
kommunala verksamheter.
• Att bibehålla vårdnadsbidraget och utreda möjligheten att utöka detta.
Uppdrag
Till Äldrenämnden
• Att inrätta en parboendegaranti.
• Att införa klara och tydliga id-brickor på all personal i den kommunala omsorgen
för ökad trygghet.
Till Kommunstyrelsen
• Att utreda möjligheten till gratis familjeterapi.
• Att införa drogtester på kommunens skolor.
Till Nämnden för vuxna med funktionshinder
• Att utöka det ekonomiska stödet till Uppsala mansjour med 4 miljoner.
*

6.6 Särskilt riktade insatser
Inriktningsmål
• Att verka för fler sommar- och feriejobb till ungdomar.
Uppdrag
Till Gatu- och trafiknämnden
• Att utreda möjligheten till en klottersaneringsgaranti på 24 timmar i kommunen.
Till Kommunstyrelsen
• Att årligen redovisa ett mångkulturellt bokslut för asylmottagandets konsekvenser
för kommunen.
Till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
• Att säga upp överenskommelsen med Länsstyrelsen i Uppsala län om
asylmottagande.
*

6.7 Samhällssubventionerade resor
Inriktningsmål
• Att verka för årstidsanpassning av bussars turer.
• Att verka för ett tydligare positioneringssystem för bussarna för upplysning om
var dessa befinner sig.
• Andelen resor med kollektivtrafik skall öka.
Uppdrag
• Att avveckla försöket med stomlinjer och istället återgå till tätare turer.
• Att införa bättre luftkonditionering på stadsbussarna.

