
Förteckning över yrkanden från M, C och KD 
 

Yrkanden kopplade till att-satserna i kommunstyrelsens protokoll. 
Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar 

1. att bifalla attsats 6, 8-23 i kommunstyrelsens förslag, 
2. att avslå attsats 1-5 samt 7. 
3. att fastställa utdebiteringen av kommunal inkomstskatt för år 2020 till 20:84 kronor per 

skattekrona, (VOTERING) 
4. att fastställa finansiella mål för planperioden enligt följande: ekonomiskt resultat om minst 2,5 

procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning, soliditet om minst 20 procent och en 
låneskuld per invånare som ökar max fem procent årligen. 

5. att fastställa resultaträkning för 2020 samt för resterande planperiod enligt Moderaterna, 
Centerpartiet och Kristdemokraternas bilaga 1, 

6. att anta inriktningsmål och uppdrag enligt Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraternas 
ändrings- och tilläggsyrkanden i kapitel Mål och uppdrag för nämnder och bolagsstyrelser, 

7. att anta ägardirektiv, resultatkrav och investeringsnivåer för Uppsala Stadshus AB och 
dotterbolagen i stadshuskoncernen enligt Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraternas 
kapitel Ägardirektiv, resultatkrav och investeringsnivåer för Uppsala Stadshus AB och 
dotterbolagen i Stadshuskoncernen, 

8. att fastställa kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde för 2020 samt för resterande 
planperiod enligt Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraternas bilaga 3, samt 
att anta investeringsbudget för 2020 samt för resterande planperiod enligt Moderaterna, 
Centerpartiet och Kristdemokraternas bilaga 10. 

Mål och Budget 2020 kapitel 1 
Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar:  

9. att i kapitel 1 stryka uppdrag 1-6 i den styrande minoritetens förslag till mål och budget. 

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar att till kapitel 1 lägga till nedan 
som uppdrag: 

10. Ta fram en ny form för utmanarrätten samt förbättra avtalsuppföljningen. 
11. Inrätta en investeringsfond för att möjliggöra förbättringsåtgärder i nämnderna. 
12. Genomför effektiviseringar inom kommunadministrationen med 50 miljoner kronor. 
13. Ta fram en plan för hur låneskulden per invånare ska minska under planperioden. 
14. Särredovisa projektkostnader hänförliga till Uppsalapaketet eftersom det ännu inte är beslutat 

om av kommunfullmäktige. 
15. Gå ur nätverket Fairtrade City. 
16. Lägg ned en av de tre kommunreceptionerna på Stationsgatan 12. 
17. Halvera andelen mottagna fakturor som inte hanteras elektroniskt för att effektivisera 

administrationen kring betalning och redovisning. 
18. Återinför entréavgifter för vuxna på muséerna. 



Mål och Budget 2020 kapitel 2 
Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar:  

19. att i kapitel 2 stryka uppdrag 1, 4-6 samt 8-13. 

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar att till kapitel 2 lägga till nedan 
som uppdrag: 

20. Öka närvaron av ordningsvakter i hela Uppsala, med särskilt fokus på särskilt 
brottsutsatta eller otrygga platser, samt uppvakta regeringen om behovet av utökade 
LOV 3-områden. (VOTERING) 

21. Rusta socialtjänsten genom exempelvis 24 timmarsgaranti för samtal med vårdnadshavare när 
unga begår brott, sociala insatsgrupper för dem under 15 år och bättre stöd till familjehem 
med komplicerade placeringar. 

22. Integrera trygghetsperspektivet i stadsplaneringen och se över Uppsalas gatu- och 
parkbelysning samt möjligheter att röja skrymmande buskage. 

23. Sätt upp trygghetskameror på platser som upplevs som otrygga och/eller är särskilt 
brottsutsatta. 

24. Avsätt tre miljoner kronor till unga tjejers trygghet i centrum. (VOTERING) 
25. Genomför en informationskampanj mot antisemitism riktad främst mot barn och unga. 
26. Inrätta en särskild handlingsplan mot våldsbejakande extremism innehållande bland annat 

åtgärder för att säkerställa att kommunal finansiering inte går till organisationer som är 
våldsbejakande eller odemokratiska. 

27. Tillsammans med privat och ideell sektor samordna och stödja initiativ som syftar till att arbeta 
för värderingar om demokrati och jämlikhet på olika nivåer i samhället. 

28. Säkerställ ytor för spontanidrott i alla stadsdelar för alla generationer. 
29. Säkerställ grönytor och rekreationsområden i alla stadsdelar när Uppsala växer. 
30. Fortsätt den gröna omställningen av kommunens verksamhet och verka som föredöme för 

näringsliv och civilsamhälle. 

  



Mål och Budget 2020 kapitel 3 
Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar: 

31. att i kapitel 3 stryka uppdrag 1-6 samt 10-11 i den styrande minoritetens förslag till mål och 
budget. 

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar att till kapitel 3 lägga till nedan 
som uppdrag: 

32. Förbättra cykelinfrastrukturen inom och till tätorter på landsbygden i samverkan med Region 
Uppsala och Trafikverket, till exempel i Lindbacken och genom att planera för en cykelväg 
mellan Gunsta och Länna. Kartlägg även konfliktpunkter mellan gång-, cykel- och 
kollektivtrafik. 

33. Korta handläggningstiden för detaljplaner och uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen 
att använda byggherreplaner. (VOTERING) 

34. Initiera en kransortssatsning inbegripande bland annat nya bostäder av varierande typ, 
verksamhetslokaler, utbyggd samhällsservice och pendlarparkeringar i Storvreta, 
Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge. (VOTERING) 

35. Verka för att bygga nya tågstationer i Vänge och Järlåsa. 
36. Stödja och underlätta processer för fiberutbyggnad så att full bredbandstäckning på 

landsbygden slutförs. 
37. Planlägg för att bygga 3 000 bostäder per år och utveckla Uppsala med olika typer av bostäder 

inklusive småhus. 
38. Utred hur parkeringsavgifterna i centrumnära stadsdelar bättre kan bejaka handelns, de 

boendes och landsbygdens behov. (VOTERING) 
39. Utred hur busskuddar, klackhållplatser och andra särskilt farliga eller 

framkomlighetsdämpande trafiklösningar kan tas bort eller ersättas med lämpligare lösningar. 
40. Godkänn och färdigställ planprogrammet för Marielund. (VOTERING) 
41. Säkra fortsatt stöd till vägföreningarna. 
42. Stärk Jällas samarbete med SLU för att bidra till utvecklingen av ny och klimatsmart 

jordbruksteknik. 

  



Mål och Budget 2020 kapitel 4 
Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar: 

43. att i kapitel 4 stryka uppdrag 1-5 samt 7-11 i den styrande minoritetens förslag till mål och 
budget. 

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar att till kapitel 4 lägga till nedan 
som uppdrag: 

44. Utveckla Uppsala ungdomsjour bland annat genom utökat arbete med barn i lägre åldrar. 
45. Förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck genom ett kompetenslyft för 

medarbetare inom skola, socialtjänst och omsorg, samt inrätta ett ”HVF-team” med 
särskild kompetens som stödjer de personalgrupper som kommer i kontakt med detta i 
sitt arbete. (VOTERING) 

46. Upphandla skyddat boende i kommunen genom att upprätta ramavtal. 
47. Utveckla familjecentralerna och föräldrastödsprogrammen. 
48. Säkerställ ordning och reda i utsatta områden så som Gränby, Gottsunda och Stenhagen. 
49. Öka antalet anställda med funktionsvariation i kommunens verksamheter. (VOTERING) 
50. Utveckla stödet för de föreningar som arrangerar verksamhet i syfte att främja inkludering av 

exempelvis nyanlända eller personer med funktionsvariation. 
51. Intensifiera satsningen på välfärdsjobb i Uppsala kommun vilket på ett framgångsrikt sätt 

hjälpt dem som stått långt från arbetsmarknaden till egen försörjning. 
52. Ge familjehemsplacerade barn förutsättningar att lyckas i skolan genom att säkra rätten till 

skolskjuts och återinföra SKOLFAM. 
53. Ta fram en handlingsplan för kommunens arbete mot människohandel och prostitution. 

(VOTERING) 
54. Ta fram en strategi för att öka andelen närodlad och närproducerad mat som serveras i de 

kommunala verksamheterna. 
55. Inför Meröppet på fler av kommunens bibliotek. 

  



Mål och Budget 2020 kapitel 5 
Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar: 

56. att i kapitel 5 stryka uppdrag 2-6 samt 8 i den styrande minoritetens förslag till mål och budget. 

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar att till kapitel 5 lägga till nedan 
som uppdrag: 

57. Möjliggör för fler att äga sin egen bostad. 
58. Ställ krav på fullgjord samhällsundervisning för nyanlända samt motprestation i form av 

praktik eller utbildning för att vid behov erhålla försörjningsstöd. 
59. Alla som söker försörjningsstöd, och bedöms ha ett behov som är mer än tillfälligt, ska träffa en 

handläggare inom fem dagar, samt därutöver få ett hembesök i syfte att reducera bidragsfusk 
och i ett tidigare skede upptäcka missförhållanden. 

60. Investera i besöksnäringen och utveckla befintliga besöksmål i samarbete med näringslivet, 
universiteten och civilsamhälle. 

61. Utred ett system där externa aktörer sköter matchning mellan arbete och arbetssökande och 
där arbetsgivare har möjlighet att auktoriseras för arbetsmarknadsinsatser, inspirerat av 
modellerna i Sundbyberg, Nacka, Solna och Trelleborg. 

62. Möjliggör för privata aktörer att bygga fler LSS-, äldre-, trygghets- och seniorboenden, bland 
annat genom att sälja mark. 

63. Uppsala ska ansöka om att Gottsundaområdet blir pilotprojekt för Tryggare Sveriges 
utveckling av BoTryggt 2030. 

64. Öka kvaliteten på SFI och etablera SFI-kurser inriktade mot arbete i specifika branscher. 
65. SFI-undervisningen ska upphandlas och kunna kombineras med praktik, arbete och familj, 

samt erbjudas även under föräldraledighet, för en mer jämställd integration. 
66. Uppsala ska klättra till topp 100 på Svenskt Näringslivs företagsklimatranking senast år 

2022. (VOTERING) 

  



Mål och Budget 2020 kapitel 6 
Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar: 

67. att i kapitel 6 stryka uppdrag 1, 3, 5-6 samt 8-13 i den styrande minoritetens förslag till mål och 
budget. 

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar att till kapitel 6 lägga till nedan 
som uppdrag: 

68. Stärk elevhälsan och öka tillgängligheten. 
69. Utveckla samarbetet kring ”Första linjen” med Region Uppsala, dit barn och vårdnadshavare 

kan vända sig för att få såväl stöd som akut hjälp. 
70. Säkerställ att elever i särskilt behov av stöd ska få detta, genom tilläggsbelopp eller andra 

individanpassade resurser. 
71. Öka andelen fristående förskolor och grundskolor i Uppsala vid nyetablering. (VOTERING) 
72. Inför ett program för lärares och skolledares kompetens- och karriärutveckling. 
73. Inför en central analysfunktion som underlättar lärarnas och rektorernas analysarbete, och 

genomför central rättning av nationella prov. 
74. Ta fram en handlingsplan för att öka tryggheten för lärare som utsätts för hot eller våld. 
75. Som ett komplement till ordinarie förskolor utveckla verksamheten med förskolebussar och 

förbättra målpunkter och angöringspunkter. 
76. Inför nolltolerans mot olovlig frånvaro och narkotika i skolan. 
77. Erbjud familjer i Uppsala stad omvänd skolskjuts vid val av skola utanför centralorten. 
78. Se över skolskjuts och elevresor tillsammans med Region Uppsala där målet är att i största 

möjliga mån samordna kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik. 
79. Upprätta ett ansvarskontrakt mellan elev, vårdnadshavare, lärare och rektor där respektive 

part förbinder sig att ta ansvar för att elevens skolgång ska fungera och att uppsatta mål nås. 
80. Inför tydligare rutiner gällande åtgärder kring elever som kränker andra. 
81. Samarbeta med det lokala näringslivet för att få fler gymnasiala lärlingsutbildningar och säkra 

kunskaper i entreprenörskap hos elever i grund- och gymnasieskolan. 
82. Stärk lärare och övrig skolpersonal i att avvisa bråkiga elever från klassrummet. 

(VOTERING) 
83. Kommunen ska erbjuda familjedaghemsgaranti så att alla som söker pedagogisk omsorg kan 

få det. 

  



Mål och Budget 2020 kapitel 7 
Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar: 

84. att i kapitel 7 stryka uppdrag 2-4, 6, 8 samt 9 i den styrande minoritetens förslag till mål och 
budget. 

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar att till kapitel 7 lägga till nedan 
som uppdrag: 

85. Inför en hemtjänstgaranti samt se över områdesindelningen för att säkerställa att ingen äldre 
med hemtjänst behöver träffa fler än 15 olika hemtjänstmedarbetare under en 14-
dagarsperiod. 

86. Utred hur efterfrågan av plats på trygghetsboenden i kommunen kan mötas. 
87. Äldre med behov av samma sorts kommunikationsstöd ska ges möjlighet att bo gemensamt på 

serviceboende, exempelvis döva/dövblinda och de med finska som modersmål. 
88. Anslut kommunens vårdboenden till en arbetsmarknadsinsats som syftar till att främja möten 

mellan generationer 
89. Etablera fler träffpunkter 65+ och seniorrestauranger och utveckla deras arbete med 

friskvårdsinfrastruktur, i synnerhet på landsbygden. (VOTERING) 
90. Utveckla och följ upp värdighetsgarantin inom Uppsalas äldreboenden och hemtjänst. 
91. Garantera likvärdig kvalitet i hemtjänsten i hela kommunen, genom att upphandla 

hemtjänst så att tillgänglighet finns både på landsbygden och i centralorterna. 
(VOTERING) 

92. Stärk äldres hälsa genom regelbundna besök av legitimerade sjuksköterskor på 
trygghetsboenden. 

93. Trygghetslarm ska erbjudas utan biståndsbedömning. 
94. Inrätta vårdserviceteam som avlastar vårdpersonalen med exempelvis administrativa tjänster, 

transporter och städning. 
95. Kommunens tjänster inom LSS, daglig verksamhet och assistans ska prövas med upphandling 

enligt LOV, LOU och partnerskap inom den ideella sektorn. 

  



Mål och Budget 2020 kapitel 8 
Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar: 

96. att i kapitel 8 stryka uppdrag 1-3, 6 samt 8 i den styrande minoritetens förslag till mål och 
budget. 

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar att till kapitel 8 lägga till nedan 
som uppdrag: 

97. Utveckla och samordna kommunens klagomålshantering, bland annat med att förbättra e-
tjänster och digitala lösningar med medborgaren i fokus, i syfte att systematisera 
förbättringsarbete och stärka förmågan till verksamhetsutveckling. 

98. Förbättra företagsklimatet genom att ta fram ett mätbart åtgärdsprogram tillsammans med 
näringslivet. 

99. Förenkla tillståndsgivning för exempelvis bygglov och koppla servicegarantier till besluten så 
att ingen företagare behöver vänta i onödan. 

100. Förbättra samverkan och förenkla byråkratin kring föreningsstöd till det civila samhället. 
101. Säkerställ att berörda idrottsföreningar och -lag i större utsträckning inkluderas i driften av nya 

arenor. 
102. Arbeta med en digital företagsportal där företagare kan utföra ärenden såsom söka bygglov, 

följa upp livsmedelskontroller och ansöka om serveringstillstånd. 
103. Genomför en konsekvensanalys och omförhandla det nya avtalet mellan idrotts- och 

fritidsnämnden och Fyrishov. 

Mål och Budget 2020 kapitel 9 
Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar: 

104. att i kapitel 9 stryka uppdrag 1-9 i den styrande minoritetens förslag till mål och budget. 

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar att till kapitel 9 lägga till nedan 
som uppdrag: 

105. I högre utsträckning erbjuda vikarier inom kommunens verksamhet utbildning och validering 
för att kunna få anställning. 

106. Inför obligatorisk språkundervisning i svenska språket för anställda med behov av det inom 
vård och omsorg. 

107. Inför kulturtolkar i kommunala verksamheter där det är lämpligt. 
108. Åtgärda strukturella skillnader på grund av kön gällande exempelvis lönesättning och 

möjlighet att klättra på karriärstegen. 
109. Öka den tillitsbaserade styrningen och operativa kompetensförsörjningen för kommunen som 

arbetsgivare med fokus på bristyrken. 
110. Inrätta ett chefsprogram med syfte att få fram fler kompetenta chefer med olika bakgrunder, 

såsom kön och etnicitet. 
111. Utred möjligheten för närkontor i kommunens mindre orter. 
112. Minska sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare genom evidensbaserade förändringar 

av arbetsmiljö, friskvårdsmöjligheter, arbetsredskap och organisation. 
113. Ändra ”heltid som norm” till ”heltid som möjlighet”. 
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