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sKi 'L04 
Uppsala, den den 31 augusti 2017 

Motion av Stefan Hanna (C) om att främja 
cykelidrotten i Uppsala 

Cykeln är ett viktigt fortskaffningsmedel i det moderna Sverige, inte minst i Uppsala 
kommun. I detta avseende är cykling mycket uppmärksammat och omdebatterat i 
Uppsalapolitiken. Alltför sällan ägnar vi emellertid cyklingen någon uppmärksamhet i 
kraft av att den är en idrott. 

Cykling är en utmärkt idrott för att träna såväl kondition som motorik och balans. För 
människor med ledproblematik, däribland många äldre, är cykling ett bra alternativ till 
löpning. För hela samhället är det positivt om fler lär sig att hantera och framföra en cykel 
säkert och effektivt. 

Upsala Cykelklubb driver sedan en tid tillbaka etableringen av ett cykelcenter på Gränby 
sportfält. Centerpartiet ställer sig positiva till denna ambition, som vi tror skulle kunna 
bidra till att stärka Uppsalas position som framgångsrik idrottsstad. Globalt sett är cykling 
en stor idrott. Några av världens mest ikoniska och uppmärksammade idrottsevenemang är 
cykeltävlingar, till exempel Tour de France och Giro d'Italia. 

Stora investeringar finns emellertid redan planerade inom kommunens idrottsinfrastruktur, 
varför det är oklart hur stor ekonomisk roll Uppsala kommun skulle kunna ta i en dylik 
satsning. Vi i Centerpartiet vill därför se en utredning av vilka kostnader som skulle vara 
förknippade med ett cykelcenter i Gränby, vilka effekter detta torde kunna ge upphov till, 
samt vilka andra aktörer som skulle kunna tänkas vara intresserade av att bidra till 
etableringen. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Centerpartiet kommunfullmäktige 

att Uppsala kommun utreder ett cykelcenter i Gränby i enlighet med motionens intention. 

g lik 

"INirPr  

)1,  
Stefan Å (C) 

itIÄRODLAD 
POLITIK 

Centerpartit 

Bilaga 1 



Uppsala, den 21 augusti 2017 

Motion av Stefan Hanna (C) om en inkluderande 
arbetsmarknad och en tryggare ålderdom 

Den svenska arbetsmarknaden håller på att klyvas. Den består å ena sidan av människor 
som har jobb och som har lätt att skaffa ett nytt jobb om de skulle bli arbetslösa eller vilja 
gå vidare i karriären. Å andra sidan så består den av människor som är arbetslösa och har 
varit det länge, människor som i vissa fall aldrig har haft ett jobb, och som möter stora 
trösklar för att ta sig in på arbetsmarknaden. 

Sverige upplever just nu den starkaste konjunkturen på väldigt länge. Det innebär att alla 
de människor som nu står långt från arbetsmarknaden sannolikt aldrig kommer ha en så 
god chans etablera sig på arbetsmarknaden som just nu. När nästa lågkonjunktur drabbar 
Sverige så blir de redan höga trösklarna in till arbetsmarknaden för dessa människor ännu 
högre. Därför är det enormt viktigt att det offentliga bereder dem möjlighet att ta sig in på 
arbetsmarknaden innan nästa lågkonjunktur är här. Väntar vi till efter nästa lågkonjunktur 
finns en överhängande risk för att många nyanlända, personer utan fullständiga 
gymnasiebetyg och personer med någon funktionsnedsättning fastnar i livslångt 
utanförskap. 

Centerpartiet att krav bör ställas på Uppsala kommun att bereda en väg in på 
arbetsmarknaden för dessa individer. Likaså bör krav ställas på de människor som 
varaktigt uppbär försörjningsstöd att de aktivt deltar i de praktiker och utbildningsinsatser 
som bereds inom kommunens verksamheter och inom privata och ideella 
samarbetspartners verksamheter. Det är till stor del nyanlända som berörs, men inte enbart. 
Därför är det inte bara en integrationsåtgärd, utan en inkluderingsåtgärd, som vi således 
kallar för inkluderingsjobb. 

Centerpartiet vill poängtera att inkluderingsjobb ska komplettera, inte ersätta, befintliga 
jobb. Inom kommunal verksamhet skulle inkluderingsjobbsanställda exempelvis kunna 
erbjuda enklare service till äldre som hemtjänsten i dagsläget inte hinner med, eller som de 
minst bemedlade äldre inte har råd att betala för. På detta vis kan kommunen i ett slag både 
ge dem längst från arbetsmarknaden en väg in, och tillhandahålla bättre service och en 
tryggare ålderdom för våra äldsta invånare. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Centerpartiet kommunfullmäktige 

att Uppsala kommun ska erbjuda alla arbetsföra människor i kommunen som uppburit 
försörjningsstöd i minst 10 månader inkluderingsjobb. Deltagande ska vara 
obligatoriskt och i tid motsvara minst 50 procent av en heltidstjänst. 

att enklare service av inkluderingsjobbare ska erbjudas äldre vars inkomst understiger 
EU: gdomsgräns. 
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