
Moderaterna i Uppsala kommun

Handlingsprogram





Innehållsförteckning
Det här är Moderaterna i Uppsala kommun ............................. 4

Ordning och reda i ekonomin .................................................... 6

Arbete är vägen in i samhället ................................................... 8

Företagandet i Uppsala är välfärdens grund ........................... 10

Ett tryggt och säkert Uppsala .................................................. 12

Ett hälsosamt, aktivt och kulturellt Uppsala ............................ 15

En modern välfärd för alla ........................................................ 17

En skola med fokus på kvalitet och kunskap .......................... 20

Ett attraktivt, växande och framkomligt Uppsala .................... 23
 
Landsbygdens framtid i Uppsala kommun .............................. 26

En grön höger ............................................................................ 28

En god arbetsgivare .................................................................. 31



Det här är Moderaterna i
Uppsala kommun

I Uppsala kommun ska alla kunna förverkliga sina livsdrömmar. Uppsala ska vara en
attraktiv, hållbar och växande kommun med frihet för invånarna att forma sina liv och
fatta sina egna beslut. Oavsett var du kommer från ska du som gör rätt för dig kunna
bygga en framtid i Uppsala.

Som den naturliga huvudstaden för utbildning och forskning, i kombination med en
levande historia, är Uppsala unikt. Ur detta hämtar vi inspiration och utvecklar riktningen
framåt. När kommunen planerar för nya bostäder, utvecklar kultur och startar nya
projekt ska det göras med förståelse och respekt för det som utmärker Uppsala
kommun positivt.

Moderaterna är medvetna om problemen i Uppsala såväl som i samhället i stort och
kommer fortsätta vara lyhörda för vad uppsalaborna vill. Uppsala kommun behöver
utvecklas och mycket måste bli bättre än vad det är idag. Vi ser oro i utsatta stadsdelar,
ökad otrygghet och kriminella så unga som tolv år. I Uppsala kommun ska vi varken ha
sprängningar, bilbränder eller beväpnade barn. Det finns stora skillnader i skolresultat
mellan olika skolor och klasser och i klassrummet råder långt från alltid ordning och
reda. Vi ser också hur föräldrars problem går i arv och hindrar deras barn från att gå sin
egen väg. Arbetslösheten ökar i spåren av pandemin och aldrig har högre kvalitet och
mer trygghet i äldreomsorgen varit viktigare.

Vi är övertygade om att det med rätt politik går att lösa många av de samhällsproblem
som uppsalaborna upplever. Moderaterna håller kursen och fastnar inte i en populistisk
retorik. Som moderater är vi också medvetna om politikens begränsningar. Vi lovar inte
allt till alla, vi håller det vi lovar. Uppsalaborna ska känna en trygghet i att kommunen
finns där när de behöver den som mest. Kärnuppgifterna så som trygga gator och torg,
omsorg och skola måste fungera varje dag året om. Vi sätter vår tilltro till människor och
det öppna samhällets förmåga att hitta lösningar på de problem som människor
upplever idag.



Moderaterna ställer höga förväntningar på individens egen kraft och kunskaper, det är
också då människor växer och känner ett eget ansvar för framtiden. Den som får rätt
förutsättningar i skolan och möjligheten att gå vidare ut i arbetslivet kommer löpa en
mindre risk att hamna i utanförskap eller kriminalitet. Vi ger inte upp på någon. Den som
idag är bidragsberoende skulle kunna vara en företagare, forskare eller förskolelärare.

Vi vill att Uppsala ska vara en framtidskommun där idéer kan bli verklighet utan att
politik, regler eller krångel står i vägen. Kommunen varken kan eller ska göra allt, utan
ska sända signalen att alla uppsalabor har ett eget ansvar för sin framtid. Alla i Uppsala
som kan arbeta ska arbeta, just för att öka sitt självbestämmande och sin frihet.
Moderaterna vill ta ansvar för samhällets gemensamma resurser både på kort och på
lång sikt.

Det är också kommunens uppgift att möjliggöra för människors valfrihet och utveckling.
Det ska vara möjligt att bo och leva där du vill i ett hem du valt själv och det ska vara
möjligt att välja den skola eller den äldreomsorg som passar dig bäst. Då behövs fler
alternativ än de kommunalt styrda.

Moderaternas realistiska optimism och värnande om framsteg och framtidstro är
viktigare än på länge i svensk politik. Människor, företag och forskning kommer hela
tiden att ta fram lösningar på dagens och framtidens problem, bara de får rätt
förutsättningar. Det gäller kanske framför allt i frågan om miljö och klimat.

Moderaterna vill med ditt stöd leda Uppsala kommun vidare in i framtiden.

Kandidat till kommunstyrelsens ordförande
Therez Almerfors



Ordning och reda i ekonomin

Att Uppsala kommun växer är i grunden positivt men att vara en kommun i snabb
tillväxt ställer också större krav på ekonomins hantering. Uppsala kommun behöver en
politisk ledning som tar ansvar för kommunens ekonomiska utveckling och att
resurserna används på bästa möjliga sätt.

Med en kommunal skattesats på 32,85% befinner sig Uppsalas skattetryck på plats 86
av landets 290 kommuner; avståndet är långt tills nivån är jämförbar med närliggande
kommuner i exempelvis Stockholms län. För Uppsala är det extra problematiskt
eftersom den högre kostnadsnivån inte leder till högre kvalitet i kommunens leverans till
medborgarna. Moderaterna vill att de pengar som vi gemensamt satsar på vår välfärd
huvudsakligen ska gå till kärnverksamheten. 

Genom att få ut mer av varje skattekrona kan vi sänka kommunalskatten. Vi har
exempelvis föreslagit besparingar på kommunadministrationen samt försäljning av vissa
kommunalt ägda fastigheter och kontorskvarter. Vi menar också att det är viktigt att gå
ur nätverk och lägga ner projekt som inte gynnar kommunen. 

Vi måste bryta trenden med höjda utgifter och kostnader. Moderaterna vågar säga ifrån
att kommunen ska sluta hantera saker som inte behöver skötas av just kommunen.
Sådant som fristående aktörer eller civilsamhället kan sköta bättre än kommunen ska de
också få sköta utan att kommunen försöker pressa ut dem från den offentliga
marknaden. Konkurrens driver kvalitet och utveckling, därför vill vi uppmuntra privata
alternativ på fler områden i verksamheterna.

Låneskulden både totalt och per invånare i Uppsala kommun är hög och ökar
snabbt - snabbare än intäkterna. 2019 var låneskulden 16 miljarder kronor, en av de
högsta låneskulderna i hela landet. Detta oroar oss eftersom det minskar det
framtida handlingsutrymmet och riskerar att tvinga fram framtida skattehöjningar.
Moderaterna vill bryta denna utveckling. Uppsala kommun ska ha en ekonomi i
balans där uppsalaborna får behålla mer pengar i sina plånböcker. Verksamheterna
ska ha en effektiv styrning och uppföljning av de beslut som fattas. Ansvar för
ekonomin och kvaliteten ska genomsyra all verksamhet, från politiken hela vägen
ner till sista anställd i Uppsala kommun. För att Uppsala ska ha möjlighet att
investera även i framtiden får kommunen inte låsa fast sig i stora skulder i nuet.



Moderaterna vill:

• Sänka skatten med en krona under mandatperioden.
• Minska kommunens administration och fokusera på kärnverksamheten.
• Driva de kommunala verksamheterna mer kostnadseffektivt.
• Ha en budget i balans och minska kommunens låneskuld mätt både totalt och per
invånare.

Genom att få ut mer av varje
skattekrona kan vi sänka
kommunalskatten



Arbete är vägen in i samhället

Vi måste vända på tankekedjan, i stället för att försöka skapa konstlad sysselsättning
ska vi inventera de behov som finns hos företag, myndigheter och organisationer och
utifrån det söka efter matchande kompetenser och aktivt arbeta med validering, inte
minst vad gäller kunskaper och utbildning bland invandrare.

Att alla ska ha ett arbete att gå till och vara delaktiga i samhället är en utgångspunkt för
Moderaternas politik. Alla som kan arbeta ska arbeta och det ska alltid löna sig bättre
att arbeta än att leva på bidrag. Verklig frihet och självständighet börjar med en egen
inkomst. Såväl kvinnor som män ska ha möjligheten till ekonomisk frihet och
möjligheten att fatta egna livsbeslut.

Moderaterna tror på människors förmåga. I Uppsala kommun ska alla vara med och
bidra till välfärden efter egen förmåga. Den som står utanför arbetsmarknaden, eller
precis kommit hit från ett annat land, ska mötas med stort intresse och höga
förväntningar. Med dessa förväntningar följer också höga krav på att göra sig själv
anställningsbar. Att ställa krav är att bry sig. Det visar att alla människor är värdefulla
och behövs. Därför ställer vi krav på motprestation. Det kan röra sig om krav på att söka
arbete, praktisera eller vidareutbilda sig på heltid.

Uppsala Kommun bör främst fokusera på att fler ska gå från bidrag till egen försörjning.
Den som har försörjningsstöd ska mötas av adekvata arbetsmarknadsåtgärder. Vi ska
ställa krav på att arbetsförmedlingen tar sitt ansvar. Socialtjänsten bör tillämpa
uppsökande verksamhet. När människor söker försörjningsstöd ska arbetsmarknads-
insatser planeras från första mötet där det inte är uppenbart olämpligt. Fler måste kunna
få lära sig sitt arbete på arbetsplatsen. Det ska kunna ske i kombination med SFI.

Moderaterna vill bryta utanförskapet genom att se till att fler har ett arbete att gå till.
Ingen, man eller kvinna, ska fastna i utanförskap och reduceras till en omvärld som
endast utgörs av sitt närmaste bostadsområde. Arbetsplatsen blir ett viktigt nätverk för
exempelvis den som precis kommit till Sverige. Det är avgörande att integrationen med
arbete, bostad, fritidsaktiviteter och kontaktnät är jämställd för att kvinnor och män ska
kunna leva i Sverige på samma villkor. Det måste bli enklare att ta steget in på
arbetsmarknaden. Långt från alla arbeten kräver föregående expertkunskaper eller flera
års erfarenhet. Ofta kan någon lära sig sitt arbete, på arbetsplatsen. Det skulle kunna
ske i kombination med att parallellt lära sig svenska på SFI. SFI ska hålla hög kvalitet
och leda till anställning eller vidareutbildning samt vara en naturlig del i genomförande
av validering. Den ska också kunna drivas av andra aktörer och kombineras med arbete
och familj samt erbjudas även under föräldraledighet för en mer jämställd integration.
Den som är föräldraledig ska delta i SFI i viss omfattning.



Det man äger vårdar man och det man känner ansvar för skyddar man. Ett eget arbete
och att vara med och bygga upp sitt område ger både stolthet och ägandekänsla. På
ett tydligare sätt ska kommunen uppmuntra lokala företagare att ta ansvar att anställa
individer som står långt från arbetsmarknaden. 

Uppsala är den naturliga huvudstaden för utbildning i Sverige. Vi har flera framstående
universitet och som producerat forskning på toppnivå. Som kommun behöver Uppsala
dock bli bättre på att behålla de talangfulla studenter som vi utbildar här. Vi behöver
också bli bättre på att locka och behålla internationella forskare och experter. För det
krävs ett utbud av exempelvis bostäder och förskoleplatser samt ett gott företagsklimat
och samarbete mellan universiteten och kommunen.

Moderaterna vill:

Att det alltid ska löna sig mer att arbeta än att leva på bidrag.
Införa motprestation i försörjningsstödet i form av deltagande i
kompetenshöjandeaktiviteter: praktik, arbetsträning, språkträning och utbildning i
kombination med arbetssökande, på heltid av arbetsförmågan.
Öka kvaliteten på SFI och etablera SFI-kurser inriktade mot arbete i specifika
branscher.
Säkra en resultatfokuserad vuxenutbildning och SFI som leder till anställning, som en
del av arbetsmarknadspolitiken.
Prioritera en jämställd integration där kvinnor och män har samma möjligheter att
etablera sig i samhället.
Införa ett system där lokala företagare kan bli ”leverantörer” till kommunen och få
ersättning från kommunen när de anställer någon långt från arbetsmarknaden. Vi kallar
detta auktoriserade arbetsmarknadsinsatser.
Aktivt arbeta med rekrytering för att unga akademiker ska vilja arbeta och utvecklas i
kommunen.
Införa ett system med auktoriserad vuxenutbildning, där ersättningen är
resultatbaserad.
Alla som får försörjningsstöd ska vara tillgängliga för aktiviteter anordnade av
kommunen.

Verklig frihet och självständighet
börjar med en egen inkomst



Företagandet i Uppsala är
välfärdens grund
Företagarna lägger grunden för att erbjuda samhället olika produktalternativ, för att
skapa arbetstillfällen och för att betala in de skatter som finansierar vår gemensamma
välfärd. Uppsala är en av Sveriges största kommuner och har ett blomstrande
näringsliv. Omkring 22 000 företag finns här redan idag och fyra nya företag startas
varje dag. 

Varje företag är från början någons idé eller livsverk. Vi vill se en Uppsalaanda där det är
enkelt och roligt att starta företag, där idéer och innovation får näring att bli verklighet
och där vi finner samarbetsytor och låter oss motiveras av andras framgång. Vi lägger
ribban högt. Uppsala har alla möjligheter att locka alla sorters företag att etablera sig
här och nå framgång. Närheten till Arlanda och Stockholm är viktiga faktorer för denna
attraktivitet, precis som samarbetet med universiteten. Som Nordens bildnings- och
utbildningshuvudstad finns utomordentliga förutsättningar att behålla talanger och att
locka forskare och experter.

I Uppsala ska kapitalet, kunskapen och stödet finnas. Näringslivskontoret måste
fungera väl och få utökade uppdrag i att serva och hjälpa både stora och små företag
som vill etablera sig i Uppsala. Upphandlingsprocesser ska vara effektiva för att
garantera ekonomi och leverans och det är viktigt att öppna upp för utökad konkurrens
och innovativa lösningar så att det inte bara blir de största företagen som kan lämna
anbud i upphandlingar. För att åstadkomma detta måste förståelsen och kompetensen
för offentligt inköp och dess potential finnas såväl i den politiska styrningen som hos
tjänstemannaorganisationen. 

Den fria företagsamheten ska värnas i Uppsala och kommunen ska inte snedvrida
konkurrens mellan företag genom riktade stöd eller bidrag. Kommunen ska inte heller
bedriva näringsverksamhet och konkurrera på fungerande privata marknader.

Uppsala ska vara en självklar plats för småföretag såväl som för internationella
huvudkontor. Idag kommer Uppsala kommun på plats 212 av 290 när Svenskt
Näringsliv rankar företagsklimatet i Sveriges kommuner. Företagarna upplever
kommunens service till företagen som en bristfällig punkt tillsammans med kommun-
politikernas attityder till företagande. Det behövs en attitydförändring hos kommunen.
De jobbskapande företagens bästa måste sättas i främsta rummet. För att lyckas med
detta behöver vi även en välfungerande infrastruktur med goda pendlingsmöjligheter
och tillgång till attraktiva bostäder samt ökad trygghet. Det är också viktigt att
kommunen kan erbjuda mark till företag som vill utveckla och etablera verksamhet i
Uppsala.



Se över regler för företagare, garantera taxor på rätt nivå samt korta
handläggningstiderna hos kommunen.
Skapa ”en väg in” för företagare i kommunen där ärenden enkelt kan följas
digitalt.
Konkurrensutsätta fler verksamheter som idag utförs av kommunen.
Förbättra kommunens och politikers attityder till företagande exempelvis genom
att kommunen etablerar en god kontakt och dialog med arbetsgivare och
företag i Uppsala.
Öka fokus på ung företagsamhet i skolan och se till att det finns goda
möjligheter till praktikplatser, lärlingsplatser och sommarjobb.
Att det tas fram ett mätbart åtgärdsprogram för att förbättra företagsklimatet så
att Uppsala kan höja sina omdömen och klättra till topp 50 på Svenskt
Näringslivs företagsklimatsranking under mandatperioden
Ta fram en åtgärdsplan för att minska företagens brottsutsatthet och otrygghet, i
dialog med näringslivet.
Förbättra kommunens kontakt och dialog med arbetsgivare och företag i
Uppsala.
Kommunen inte ska bedriva näringsverksamhet på privata marknader.
Utmanarrätten ska återinföras för att stimulera avknoppning av kommunal
verksamhet.
Kommunen inte ska etablera verksamhet, utanför kärnuppdraget, på en
marknad där det redan finns ändamålsenliga privata alternativ.
Att på den marknad där både privata och offentliga alternativ finns, ska
upphandlade privata utförare vara huvudregel framför egenregi.
Egenregi är av intresse främst utifrån kapacitetskompletterande perspektiv, i de
lägen där privata alternativ inte räcker eller skapar tillräcklig valfrihet.
Att det offentliga ska följa konkurrenslagens regler och inte konkurrera mot
privata företag med oschyssta medel.

Moderaterna vill: 



Ett tryggt och säkert Uppsala
För Moderaterna är det en kärnuppgift att se till att det finns förutsättningar för alla att
leva ett tryggt liv. Nästan hälften av alla Uppsalabor idag oroar sig över brottsligheten i
samhället och 40 procent av kvinnorna i Uppsala län väljer en annan väg eller ett annat
färdsätt hem på grund av oro för att utsättas för ett brott. Moderaterna vill använda den
tekniska utvecklingen i det brottsförebyggande arbetet. Otryggheten och kriminaliteten
ska bekämpas med åtgärder så som ordningsvakter och trygghetskameror, i
kombination med ett stort förebyggande arbete redan från skolålder.

I skuggsamhällen växer otrygghet och kriminalitet fram. Därför ska det inte få finnas
några skuggsamhällen i Uppsala kommun. Fler människor ska ha ett arbete att gå till,
tillgång till fritidsaktiviteter i sitt närområde samt lokala förebilder att se upp till. I de
pedagogiska verksamheterna ska nolltolerans mot mobbning vara en självklarhet och
inget barn ska falla mellan stolarna och uppleva att de inte har en plats där de passar in.
Alla ska ha möjligheten att lyckas i skolan och gå vidare till ett arbete istället för att
riskera att hamna i utanförskap eller kriminell verksamhet. Det är avgörande att det
förebyggande arbetet med samarbete mellan kommun, polis, socialtjänst och skola är
tillräckligt utbyggt för att vi tidigt ska kunna fånga upp unga redan innan de hamnar
utanför. Moderaterna vill betona vikten av föräldraansvaret och att föräldrar i så tidigt
skede som möjligt, i den mån det är möjligt, kopplas in när skola eller fritidsverksamhet
har anledning att misstänka att något inte står rätt till.

Uppsala kommuns bostäder, bostadsområden och offentliga miljöer ska upplevas som
trygga och säkra av alla. Tryggheten måste stärkas på en rad platser i kommunen,
exempelvis vid resecentrum där många uppsalabor vistas dagligen. Kommunen
behöver fortsätta arbetet med att förbättra belysningen på platser som upplevs som
otrygga och bli snabbare på att åtgärda när något gått sönder. Dessutom ska vi
tillsammans med fastighetsägare arbeta för att minska klotter, nedskräpning och
skadegörelse. Det ska finnas trygghetskameror på platser som upplevs som otrygga
eller är särskilt brottsutsatta. Dessa behov finns även på landsbygden, där stöldligor
skapar stora problem.

Tiggeri på gator och torg samt utanför affärer är vanligt förekommande i Uppsala
kommun. Moderaterna menar att detta aldrig får ses som en väg ur fattigdom - det låser
snarare fast människor i otrygghet och utanförskap. Tills dess att ett nationellt förbud
mot tiggeri införs vill vi att detta regleras kommunalt.

Genom att varva bostäder och verksamheter i nybyggda bostadsområden kan tryggare
områden skapas. Om människor äger sitt eget boende ökar ansvarskänslan i att förvalta
närområdet. Det bidrar också till ökad trygghet för butiksägare och handlare som inte
ska behöva oroa sig för inbrott eller skadegörelse.



Bidragsbrott och brott mot välfärdssystemet måste bekämpas och i Uppsala behöver
det finnas ett väl utbyggt samarbete mellan kommunen, Skatteverket,
Försäkringskassan och andra relevanta aktörer för att säkerställa att bidrag och stöd
inte betalas ut felaktigt. Välfärden får aldrig bli en inkomstkälla för kriminella krafter och
kommunen ska i upphandlingar, uppföljningar och rutiner säkerställa att det finns
tillräckligt med kontrollpunkter och kompetens för att upptäcka och stävja brottslighet
och kriminella element. 

Ingen ska få saknas i skolbänken efter ett lov utan att någon vet varför. För vissa tar
otryggheten på allvar vid när de stänger ytterdörren och kliver in i sitt eget hem. Det
hedersrelaterade våldet fortsätter drabba framför allt unga flickor, ofta oupptäckt då det
saknas kunskap och verktyg för att förebygga och motverka. I Uppsala har 66 % av
flickor med båda föräldrar födda utanför Norden oskuldskrav på sig och 46 % av de
som uppgett att de inte får välja sin framtida partner själva har utsatts för fysiskt våld i
hemmet. Utvecklingen måste brytas. Våld i nära relation ska synliggöras och
motverkas. I spåren av pandemin ser vi nu oroande tecken på att ett allt mer isolerat liv
resulterat i en ökning av våld i nära relation vilket även för med sig att antalet barn som
bevittnar våld ökar. Kommunen har ett ansvar i att hitta dem som utsätts och att skapa
kontaktvägar som upplevs som säkra för att fler självmant ska kunna söka stöd och
hjälp och i slutänden våga och kunna lämna en destruktiv relation. Vi kan aldrig
acceptera att människor utsätts för våld i sina hem av dem som borde utgöra deras
trygghet. För att motverka våld i nära relation krävs kompetensutveckling, upparbetade
rutiner och samverkan mellan olika myndigheter och organisationer.

Uppsala ska inte förknippas med gängkriminalitet och skottlossning. Uppsala ska tvärt
om vara en kommun som tar i med hårdhandskarna mot kriminella. Gator och torg
tillhör de laglydiga medborgarna.



Skapa offentliga miljöer och planera för bostadsområden som upplevs som trygga
och säkra av alla.
Införa ordningsvakter i fler stadsdelar som Gränby och Stenhagen samt där det
behövs i kransorterna och på landsbygden.
I samråd med Polisen sätta upp trygghetskameror på otrygga eller brottsutsatta
platser, även på landsbygden.
Upprätta en trygghetscentral där Polisen, ordningsvakter, grannsamverkan,
socialtjänst och andra aktörer kan samordna trygghetsarbetet och svara på larm.
I samverkan med fastighetsägare utöka arbetet mot klotter, nedskräpning och
skadegörelse.
Förbättra och utöka det uppsökande arbetet med unga vuxna som riskerar att falla
in i utanförskap för att förebygga detta och minska otryggheten.
Prioritera arbetet mot bidragsfusk och svarta hyreskontrakt.
Att kommunen ska ha en nollvision mot hedersrelaterat våld och förtryck
Bekämpa våld och hot i nära relationer exempelvis genom att säkra ett kontinuerligt
stöd till Uppsalas kvinnojourer, bättre information och diskussion i skolorna om
normer, sex och gränsdragningar samt kontinuerlig utbildning för berörd personal
för att tidigt kunna fånga upp offer för våld i nära relation och hitta skydd och stöd
för dessa och eventuella barn.
Att kommunen arrangerar en obligatorisk utbildning för nyanlända där de, på sitt
eget språk, får information om svenska lagar och normer kring kvinnors rättigheter,
vikten av att följa samhällets lagar, och om vikten av att inte lämna oriktiga uppgifter
till myndigheter om identitet, inkomst, tillgångar, tidigare brott, osv. Utbildningen av
slutas med att de nyanlända signerar ett symboliskt samhällskontrakt.
Att nyanlända kvinnor, vid ankomst till Uppsala kommun, på sitt eget språk, både
muntligt och skriftligt, ska få information om sina rättigheter, samt få
kontaktuppgifter till instanser där man kan söka hjälp.

Moderaterna vill: 

Gator och torg tillhör de
laglydiga medborgarna.



Ett hälsosamt, aktivt och
kulturellt Uppsala
Unga människor måste kunna förverkliga sina drömmar om arbete och studier och
därmed uppnå en hög livskvalitet. För ungdomar som saknar förebilder och resurser vill
Moderaterna erbjuda en kvalitativ fritid. Medan skolan fokuserar på kunskaper och
färdigheter ska fritiden kunna fyllas med högkvalitativ kultur och idrott.

Kommunen ska vara en serviceorganisation som hjälper Uppsala att nå sin fulla
potential. Uppsala är en mycket idrottsintresserad kommun och avgörande för många
elitsatsande klubbar är att höja publiksiffrorna och locka sponsorer. Publik och
sponsorer bidrar även i stor utsträckning till besöksnäringen och näringslivet i stort.
Även Uppsalas kulturutbud bidrar till att attrahera besökare och att ge dem en positiv
upplevelse av kommunen. I idrotts- och kulturlivet måste det finnas en balans mellan
kommunalt stöd och egna insatser. Uppsala kommun behöver inte vara ansvarig för att
exempelvis spola samtliga isytor i kommunen eller att bygga fler stora sporthallar.

Sport och fritid

Vi vill öka möjligheterna för de som vill vara fysiskt aktiva, både inom och utanför
organiserat föreningsliv. Fler löparspår, platser för spontanidrott och bättre tillgänglighet
till olika anläggningar är exempel på viktiga insatser. Uppsalas frilufts- och
fritidsområden behöver utvecklas genom exempelvis fler parkeringsplatser, grillplatser,
spår och leder.

När det byggs nya bostadsområden behöver det planeras för parker och grönområden,
även inne i stadskärnan. Tillgängliga platser för spontanidrott för människor i alla åldrar
eller enklare idrottsanläggningar för både sommar och vinter bidrar till ett friskare
Uppsala. Det är viktigt att det finns aktivitetsmöjligheter för alla åldrar på platser
invånarna i Uppsala kommun vill och behöver.

Promenadstråk, parker och löparspår behöver dessutom kännas trygga för att de ska
kunna nyttjas även på kvällstid. Vi vill bjuda in människor att komma med synpunkter på
hur närmiljön ska förbättras.

Kultur

Uppsalas kulturliv håller hög kvalitet och vi vill fortsätta stärka kulturinstitutionerna och
deras verksamhet. Det finns även ett stort fritt kulturliv utanför de stora
kulturinstitutionerna som berikar kommunen. Den som planerar ett besök på någon av
Uppsalas kulturella besöksmål ska veta att den kommer mötas av hög kvalitet. Ett brett
och varierat kulturutbud bidrar till identitet och gemenskap hos uppsalaborna och
lockar besökare från hela huvudstadsregionen, resten av Sverige och världen. 



Utveckla samt göra det enklare att ta sig och hitta till Uppsala kommuns fritids- och
friluftsområden.
Att löpar-, skid- och promenadstråk ska vara väl belysta och känns trygga.
Att alla ges likvärdiga förutsättningar för en aktiv fritid.
Att Uppsalas kultur- och idrottsliv är med och bidrar till att besöksnäringen växer.
Att idrottsplatser och grönområden inkluderas i bygg- och planprocesserna och att
uppsalaborna får tycka till om utveckling i sitt område.
Att det nya konstmuseet placeras på en plats som är lättillgänglig och stärker
cityhandeln och besöksnäringen.
Inkludera klubbar och föreningar i driften av nya arenor och hallar.
Tillgängliggöra och utveckla kulturevenemang och besöksmål samt öka graden av
självfinansiering för exempelvis entrékostnader.
Utveckla områden med kultur och kulturarv i samverkan med andra och privata
aktörer och öppna för mer extern finansiering av exempelvis offentlig konst.
Särskilt prioritera barn och ungdomar från socialt utsatta miljöer.

Den som är på besök här ska bli positivt överraskad och vilja stanna för att uppleva
mer, bo på något av hotellen eller äta på någon av restaurangerna. 

Framgångsrika kulturföretagare samsas med nyskapande amatörer och i vår växande
stad är möjligheterna stora att hitta publik att visa upp sitt skapande för. Uppsalas
kulturliv visar upp både bredd och variation i utbud, kvalitet och uttryck. Ett rikt och
varierat kulturliv är avgörande för en stads attraktionskraft och den livskvalitet den kan
erbjuda. Det påverkar såväl företagsetableringar, val av studie- eller bostadsort, som
säsongens semestermål. Tillsammans med idrotts- och fritidsutbudet i övrigt utgör
kulturen en viktig del i den mylla som berikar besöksnäringarna. Uppsalamoderaterna
anser att Uppsala slott ska profileras utifrån Uppsalas unika historia. ”Kungen,
Drottningen, Akademien och Freden” är ett tänkbart tema. 

Uppsalamoderaterna anser att kandelabern ska stå kvar där den står, i mitten på stora
torget. Att flytta den 10 meter vore skatteslöseri och ett bidrag till en förfulning och
försämring av stora torget.

Moderaterna vill: 



En modern välfärd för alla

Varje människa är unik och har egna önskemål och intressen. Uppsala kommun ska ha
en välkomnande och aktiv organisation som underlättar för fristående utförare att bygga
och driva förskolor, skolor, LSS-bostäder samt omsorgs-, vård-, senior- och
trygghetsboenden. Idag kan uppsalaborna välja vilken barnomsorg, förskola, skola,
daglig verksamhet (LSS) och äldreomsorg som passar deras behov bäst och
medarbetarna kan välja mellan olika arbetsgivare. Det är mycket tack vare oss
moderater.

Alla välfärdsverksamheter i vår kommun ska hålla mycket hög kvalitet och alla
uppsalabor ska känna sig trygga i sin kontakt med välfärden. Vi vill fortsätta
utvecklingen mot ökad valfrihet och mångfald eftersom det förbättrar kvaliteten och
ökar såväl valmöjligheterna som tillgängligheten. Genom granskning och uppföljning
ska kvaliteten säkerställas och genom lättillgängliga jämförelser kan mångfalden i
verksamheterna tydliggöras. Uppsala kan inte fortsätta ta emot viten för att man inte
lyckas möta det behov av LSS-platser som finns. Vi vill därför öka graden av samverkan
och dialog med näringslivet för att möjliggöra för fler aktörer att utveckla Uppsalas
välfärdsverksamheter.
 
Välfärden ska präglas av trygghet, värdighet och tillgänglighet. Rätten till
självbestämmande över sitt eget liv är lika viktig oavsett ålder. Individen ska därför stå i
fokus och få möjlighet att påverka och välja hur det egna stödet utformas. Den som
exempelvis har ett funktionshinder ska kunna delta i aktiviteter i samhället och
därigenom vara med och påverka sin egen vardag. Vi vill minimera antalet olika
hemtjänstmedarbetare som besöker en individ varje vecka och garantera att personalen
i hemtjänsten eller på omsorgs- och äldreboenden har goda kunskaper i det svenska
språket, så att det finns god möjlighet att kommunicera i vardagen eller kring vården. Vi
vill också förbättra tillgängligheten vid trottoarer och gångstråk för synskadade och
äldre.

Uppsala kommuns seniorer ska ha förutsättningar att leva ett aktivt och socialt liv.
Pandemin har fört med sig en allt mer utbredd, ofrivillig, ensamhet bland framför allt
äldre. Vardagen ska inte försämras när vi blir äldre. Det är därför viktigt att kommunen
bidrar till en aktiv och meningsfull ålderdom. Exempel på detta är samverkan med
frivilligorganisationer för att nå ut till utsatta personer i vår kommun. Vi vill garantera att
samtalsstöd för äldre inte försvinner på sikt. Vi vill också hitta nya vägar för att bekämpa
ensamheten, både i tider av pandemi och efter. Kommunen ska samarbeta med det
lokala näringslivet för att få till luncher, kulturupplevelser och fysiska aktiviteter. Maten i
äldrevården ska hålla hög kvalitet och till den ska öl och vin ska kunna erbjudas.



För den som annars lever i ensamhet är det många gånger avgörande med umgänge
eller bara ett samtal. Det skulle även vara en bra arbetsplats för döva att arbeta inom
vården. För att undvika risk för isolering vill vi att äldre, döva, blinda och dövblinda ska
ges möjlighet att bo på gemensamt serviceboende. För den som bott på landsbygden
hela sitt liv och vill bo kvar även senare i livet är det viktigt att det finns exempelvis
äldreboende eller demensboende även i närheten av deras bygd.

 



Att uppsalaborna själva ska få välja vård och omsorg.
Öppna upp mer för valfriheten och införa LOV (lagen om valfrihet) på fler områden.
Att det ska vara enkelt för uppsalaborna att jämföra olika alternativ i välfärden.
Öka antalet LSS-platser genom att använda privata boenden och upplåta mark till
nya boenden. Vi vill dessutom minska institutionskaraktären och att alla LSS-
boenden i vår kommun ska följa Socialstyrelsens riktlinjer på storlek oavsett
utövare.
Genom uppföljning och efterkontroll säkra att endast seriösa utövare med
verksamheter av hög kvalitet etablerar sig i Uppsala kommun. Välfärdsverksamheter
som brister ska varnas eller stängas ner.
Att alla anställda inom omsorgen i kommunen har tillräckliga kunskaper i svenska
språket.
Minska ensamheten bland äldre exempelvis genom fler mötesplatser över
generationsgränser och ökat samarbete med det lokala närings- och föreningslivet.
Minimera antalet olika hemtjänstmedarbetare som någon träffar per vecka.
Arbeta med innovation och digitalisering i välfärden, bland annat genom wifi på alla
boenden och IT-system där det är lätt att välja välfärdstjänster, byta utförare och
komma i kontakt med välfärden.
Möjliggöra för äldre döva, blinda och dövblinda att få bo på gemensamt
serviceboende.
Utreda möjligheten till läkare på äldreboenden.
Upprätta och genomföra ett kvalitetåtgärdsprogram för äldreomsorgen.

Moderaterna vill:

Välfärden ska präglas
av trygghet, värdighet

och tillgänglighet.



En skola med fokus på
kvalitet och kunskap
Uppsalas framtid avgörs av att skolan fungerar, eftersom det är i skolan grunden för
framtiden läggs. I Uppsala ska det inte spela någon roll var du kommer ifrån, utan vart
du är på väg. Moderaterna vill att alla elever har samma förutsättningar att klara skolan
och nå sin fulla potential. Att förmedla ämneskunskaper och färdigheter är det viktigaste
uppdraget som skolorna i Uppsala kommun har, men lärare ska också inspirera elever
och ge dem framtidstro. Lärarna ska ha höga förväntningar på alla elever oavsett
bakgrund och de elever som behöver extra stöd och hjälp för att nå sina mål ska få det.
Såväl elever som vårdnadshavare ska känna sig trygga i att lektioner och läxor mynnar
ut i nya kunskaper och att målen i skolan nås.

När Moderaterna styrde Uppsala tillhörde skolorna topp-50 i riket. Sedan dess har
grundskolorna halkat efter. Idag uppvisar Uppsalas skolor problem redan i årskurs 6.
Kommunens grundskolor i årskurs 9 placerar sig först på plats 141 i den senaste
skolrankingen. Alltför många elever når inte kunskapskraven i alla ämnen och saknar
behörighet till gymnasiet. Gymnasieskolan presterar bättre, men uppvisar stora
skillnader mellan elever och mellan skolor.

Samtidigt som andelen godkända elever har ökat något är fortfarande alltför många
elever obehöriga till gymnasiet. I flera fall uppmärksammar kommunen problem redan i
årskurs 6. Vi anser därför att Uppsalas elever och vårdnadshavare måste få tidigare och
tydligare återkoppling. Betygen, och diskussionerna som följer naturligt därav, är en
metod som fungerar. Tidigare kunskapsuppföljning ger ett tydligare kunskapsfokus i
skolan. Därför bör Uppsala kommun rekommendera alla kommunala grundskolor att
införa betyg redan från årskurs fyra. Vi vill säkerställa att eleven alltid blir rättvist
bedömd utifrån prestation genom central och anonym rättning av prov. Undervisande
lärare ska inte rätta och betygsätta sina egna elever.

Vid varje givet tillfälle ska vi moderater stå upp för valfriheten och rätten att välja skola.
Uppsala ska ha en mångfald av skolor men nolltolerans mot skolor som inte sköter sig.
För Moderaterna går alltid barnen och familjen före system och byråkrati. Rätten att
välja skola ska därför värnas och utvecklas. När dagens system och närhetsprincip
leder till att många familjer inte får någon av de nio förskolor de önskat finns det
uppenbara problem. Det är dags att ändra på antagnings- och bytessystem i
förskola och grundskola. Kommunens information om skolors resultat behöver
förbättras och synliggöras för att möjliggöra informerade val av förskola och skola.
Friskolor bidrar, både pedagogiskt och organisatoriskt, till att utveckla skolan. Därför
ska dessa självfallet utgöra alternativ att välja, jämte de kommunala skolorna.



I Uppsala ska lärare få vara lärare. Karriärtjänster, såsom förstelärare och
gymnasielektorer, bidrar till att höja läraryrkets attraktivitet samt till högre kvalitet i
undervisningen. Lärare måste vara väl rustade i lärarrollen och ha de resurser som
behövs för att möta elever med olika behov. De ska erbjudas goda möjligheter att
regelbundet fortbilda sig i såväl ämnen som undervisningsmetodik. Alla lärare ska
kunna utvecklas i sitt yrke och göra karriär genom att undervisa. För att minska 
lärarnas administrativa börda vill vi se fler lärarassistenter, framför allt i högstadiet. 
Övrig personal som fritidspedagoger är också avgörande för att lärare ska kunna vara
just lärare. Dessa gör ett stort arbete för det elevsociala arbetet och måste också
stärkas i sin roll.

Det ska råda nolltolerans mot olovlig frånvaro och ansvarskontraktet mellan elev,
vårdnadshavare och lärare ska vara tydligt. Studiemiljöer, och då inte minst
klassrummen, ska präglas av lugn, ordning, trevlig atmosfär och ett vårdat språk.
Eleverna och lärarna är varandras arbetsmiljö. I klassrummen är det lärarna som
bestämmer, därför måste de ha rätt verktyg att hålla lugn och ro i studiemiljön.

Skolan ska vara en trygg plats för alla som vistas i den. Kriminalitet, mobbning och
trakasserier, samt vandalisering av skolmiljöer får aldrig accepteras. Skolan har ett
viktigt uppdrag i att lära elever respekt för människors olikheter, bakgrunder och
religioner. Varje skola och förskola måste få stöd och hjälp med verkningsfulla åtgärder
och insatser när problem uppstår.

Det utbredda problemet med psykisk ohälsa bland unga måste tas på allvar. Elevhälsan
ska ha rätt resurser att möta elever som söker hjälp, men också kunna fånga upp de
som inte själva tar kontakt. Alla skolor ska ha tillgång till kurator, skolpsykolog och
skolsjuksköterska.

I Uppsala ska undervisning bedrivas i fullgoda lokaler. Planerade skolor måste
färdigställas i tid. En bättre planering skulle också gynna kommunens ekonomi
väsentligt. Uppsalas elever förtjänar bättre än att gå i skolan i moduler på grund av att
det tar för lång tid att bygga och planera nya skolor från kommunens sida.



Värna mångfalden och valfriheten i den pedagogiska verksamheten.
Höja kunskapsresultaten på varje skola. Alla barn och elever ska mötas av höga
förväntningar.
Införa central rättning av nationella prov.
Fortsätta stärka Uppsala som en framstående lärostad.
Att skolan ska vara en trygg plats för elever, lärare och annan personal.
Garantera ordning och reda i klassrummen för att säkra studiero.
Göra om antagningssystemet till förskolan för att fler familjer ska få den plats de
önskar.
Uppmuntra Uppsalas kommunala skolor att införa betyg från årskurs 4.
Att alla barn i alla kommunens skolor i behov av särskilt stöd får det.
Införa fler karriärtjänster och bättre möjligheter till fortbildning för lärare.
Minska lärares administrativa börda och låta dem vara just lärare.
Att andelen fristående förskolor och skolor ökar.
I ett syfte att stärka och underlätta rekrytering till tekniska program i Uppsala vill vi
att ett tekniskt gymnasium inrättas, exempelvis på Fyrisskolan.
Stärka kopplingen mellan utbildning och näringsliv, bland annat genom
intensifierade satsningar på entreprenörskap i grund- och gymnasieskolan,
exempelvis genom Ung Företagsamhet
Analys- och kvalitetsenheten ska ta fram relevant statistik som ger skolorna ett
gediget underlag att arbeta efter.
Införa fler karriärtjänster, såsom Meriterad lärare, och koppla dessa tydligare till
lärarnas fortbildning och framgångsrika undervisning.
Införa ett tekniskt gymnasium på Fyrisskolan för att stärka och underlätta rekrytering
till tekniska program.
Att elever ska kunna nyttja välplanerade och kvalitativa skolgårdar för att få mer
rörelse ochdärmed bättre förutsättningar för inlärning.

Moderaterna vill: 

Det är i skolan grunden för
framtiden läggs



Ett attraktivt, växande och
framkomligt Uppsala
Uppsala är möjligheternas kommun. Varje år växer Uppsala kommun med flera tusen
invånare. Moderaterna välkomnar den utvecklingen och vill att fler människor ska kunna
skapa sin framtid i vår kommun. För att fler ska kunna komma hit, leva, bo och bilda
familj här behövs fler bostäder, fler arbeten och attraktiva boendemiljöer. Samtidigt som
vi bygger nytt och utvecklar kommunen ska vi värna Uppsalas kulturhistoriska och
unika karaktär. Invånarna ska kunna känna stolthet över Uppsala kommun.

Vi ska bygga ett Uppsala kommun som håller ihop. Där möjligheten till idrotts- och
rekreationsytor finns med tidigt i processen och där förskolor, skolor, LSS-bostäder och
tillgången till äldreboenden säkras. För ett Uppsala som håller ihop är det av stor vikt att
underhåll av både fastigheter och vägar prioriteras. Där arbetsplatser och bostäder
växer fram och där kvalitativa grönytor tillskapas så att det är möjligt att bo nära naturen
även i stan.

Uppsala är en ledande studentstad och ingen student ska behöva avstå sin
drömutbildning för att den inte hittar boende här. Eftersom människor är olika och vill bo
olika måste det vara möjligt att själv välja hur du vill bo. Därför ska det ska finnas ett
brett utbud av olika boendeformer i hela Uppsala, allt från studentlägenheter till villor
och småhus.

Moderaternas mål är att det inte finns några utanförskapsområden i Uppsala i
framtiden.

Fler aktörer ska kunna ta ansvar att bygga morgondagens Uppsala kommun. För att fler
ska vilja vara med och utveckla framtidens Uppsala måste det vara enkelt att bygga
utan att långa väntetider eller krångliga regler står i vägen. Handläggningstider för
bygglov ska kortas och byggherrar ska få större inflytande i att planera områden.

Moderaterna är partiet för alla trafikslag. Vi vill se ett Uppsala där det är möjligt att ta sig
fram med både kollektivtrafik, bil, cykel och till fots, även i och till stadskärnan. För den
som kommer utifrån ska det vara möjligt att pendla med både kollektivtrafik, bil och
cykel. Då behövs parkeringsplatser för bil och cykel vid viktiga knytpunkter och även i
centrum. Framtidens bilar kommer att vara mer miljövänliga. Vi vill garantera att Uppsala
är en bilvänlig stad som möjliggör miljövänliga bilar, med laddinfrastruktur och ett
vägnät som främjar framkomlighet. Vägnätet bör också utformas så utryckningsfordon
från räddningstjänst, polis och ambulans inte försvåras. Eftersom vi vill bygga ett
framkomligt och flexibelt Uppsala säger vi nej till spårväg och ja till snabbussar/BRT
(bus rapid transit).



Södra staden

Moderaterna vill säkra utveckling och tillväxt för företag och akademi i Uppsala och då
behövs bättre kommunikationer, fler bostäder och verksamhetsmark. Vi står bakom
utbyggnad av nya järnvägsspår till Arlanda så att vi får fyra spår till Stockholm.

Vi ser att det är viktigt att utbyggnaden i bland annat de sydöstra stadsdelarna sker
med respekt för dem som redan bor där. Vi vill se en inriktning med fler småhus, färre
höghus och minskad täthet genom mycket färre antal bostäder eller ett större
utbyggnadsområde. Byggnationen bör starta vid stationsläget och inte längs väg 255.
Dessutom måste framkomligheten säkras. För detta står vi bakom ett stort
väginfrastrukturpaket samt en bilbro över Fyrisån.

Moderaterna är partiet för alla
trafikslag



Att nya områden föregås av långsiktig planering och god eftertanke samt möjliggör
för gröna områden och välvårdade offentliga ytor.
Att uppsalaborna ska ha närhet till service, förskolor, skolor och arbetsplatser.
Höja kvaliteten i Uppsala kommuns parker, säkra att det finns fritidsytor för olika
åldrar i alla områden samt att alla nya bostadsområden förses med grönytor.
Prova markanvisningar för traditionell arkitektur i nybyggnation för att slå vakt om
variation och kvalitet. Traditionell arkitektur definieras i korthet de byggnadsstilar
som dominerade under 1880-1930 i Sverige. De fyra stilarna är nyrenässans,
jugend, nationalromantik och 20-tals klassicism.
Tillsammans med studentnationerna och andra aktörer säkra tillgången av
studentbostäder.
Att byggprocesserna förenklas, handläggningstiderna kortas och byråkratin
minskas.
Att Uppsala kommun ska arbeta aktivt med byggherreplaner för en större mångfald
av bebyggelse och för effektivare ägarledda processer.
Att det tillskapas fler parkeringsplatser i garage i centrala Uppsala samt att
parkeringsavgifterna i centrumnära stadsdelar sänks.
Öka framkomligheten i innerstaden för alla trafikslag, inklusive bilen.
Bygga fler pendlarparkeringar och cykelvägar på landsbygden och mellan bygderna
och city, i samverkan med Region Uppsala.
Att kommunen bygger kapacitetsstark och flexibel kollektivtrafik bestående av
snabbussar/BRT (bus rapid transit).
Moderaterna vill driva en borgerlig byggpolitik tillsammans med andra borgerliga
partier.
Moderaterna eftersträvar att flera ska kunna äga sitt eget boende.
Moderaterna vill göra ett omtag i stadsplaneringen och starta om arbetet med
”berörda fördjupade” översiktsplaner från början.
Att kommunens planeringsarbete skall ha en sådan omfattning att kommunen har
handlingsfrihet i sin utveckling även om gjord planering inte går att genomföra på
grund av ändrade förutsättningar.
Att trygghet och trivsel prioriteras över täthet.
Att kvalitet i bostadsbyggandet prioriteras över siffermål.
Att byggandet i Uppsala kommun, utom i centrala tätorten Uppsala, inriktas mot
marknadens och medborgarnas stora efterfrågan på friliggande enfamiljshus och
radhus. Existerande, väl fungerande områden som Norby, Sunnersta, och Nåntuna
Backe bör tjäna som förebild för nya områden utanför stadskärnan.
Uppsalamoderaterna är emot spårvagnar och motarbetar aktivt spårvagnstrafik i
kommunen.
Uppsalamoderaterna förespråkar att vi bygger bostäder längs med befintliga
järnvägar i nord–syd och i öst–väst.
Uppsalamoderaterna vill ena borgerligheten gällande byggnation och tillbakavisar
Uppsala kommuns planer på kraftig byggnation i Södra staden.

Moderaterna vill: 



Landsbygdens framtid i
Uppsala kommun
Uppsalas landsbygd behöver mer frihet och bättre villkor och Uppsala kommun behöver
landsbygdens företag. Stärkt äganderätt står i centrum för den moderata
landsbygdspolitiken. Idag är det alldeles för svårt att bygga på både sin egen mark,
oavsett om den omfattas av detaljplan eller inte. Vill vi ha öppna och levande landskap
måste vi tillåta marken brukas.

Vi vill att fler ska vilja bygga på och investera i landsbygden, därför måste kommunen
bevilja fler bygglov på landsbygden. Den som bott på landsbygden hela sitt liv och vill
bygga ut på sin egen tomt ska naturligtvis få göra det utan att hindras av kommunen.
Där det finns markägare som vill bygga och utveckla ska kommunen stödja i
framtagande av detaljplaner. I mer glesbefolkade områden är det inte motiverat att ha
samma regelverk för exempelvis byggnation eller företagande som i Uppsala city.
Regler som inte är nödvändiga på landsbygden bör avskaffas.

Det behövs också bättre förutsättningar att kunna driva de viktiga gröna näringarna.
Idag behöver företag inom de gröna näringarna ofta vara väldigt storskaliga för att
överleva. Det behövs allt mer kunskap och kompetens för att kunna hantera lagkrav,
regler och ökade konsumentkrav. Här måste kommunen såväl som staten underlätta
och förenkla den byråkrati som finns idag. 

Näringsriktig mat är högt prioriterad och närproducerat i våra verksamheter är
naturligtvis eftersträvansvärt. Det som produceras på Uppsalas landsbygd har stor
potential att serveras i kommunens verksamheter i större utsträckning än idag. Inte ens
den mjölk som producerats på Jällaskolan kan idag tas tillvara av kommunen i
exempelvis skolor eller på äldreboenden. Vi behöver se över möjligheterna att öka
användningen av närproducerad mat, t.ex. genom att se över vart produktion i egenregi
går eller genom att dela upp matinköp i mindre delar så att lokala aktörer får större
chanser att vinna leveranskontrakt till kommunen.

För att människor ska kunna välja att bo på landsbygden och bo kvar hela livet behövs
kommunal service i Uppsalas bygder. Det ska finnas lokal skola, förskola och omsorg
av hög kvalitet. För den som bott på landsbygden hela sitt liv och vill bo kvar även
senare i livet är det viktigt att det finns exempelvis äldreboende eller demensboende
även i närheten av deras bygd. Kommunen måste också tillhandahålla fritidsaktiviteter,
kommunikation och infrastruktur i form av exempelvis tillräcklig bredbandsutbyggnad.



Stärka äganderätten genom att kommunen exempelvis gör landsbygds- och
utvecklingsvänliga tolkningar av översiktsplan och lagtext. Fler ska beviljas bygglov
för byggnation på sin egen mark.
Ta bort krångliga regelverk som försvårar att bygga och investera på landsbygden,
särskilt på ej planlagd mark.
Förenkla för företagande på landsbygden bland annat genom en översyn av regler
och en minskad administrativ börda.
Se över undervisningen på Jällaskolan i syfte att eleverna ska ha bästa möjliga
förutsättningar att vara konkurrenskraftiga för arbete i de gröna näringarna.
De över om mer närproducerad mat, exempelvis den som produceras på
Jällaskolan, kan användas i kommunens verksamheter.
Att kommunen på ett bättre sätt lyssnar av och tar till vara medborgarnas
önskningar och behov av kommunal service på landsbygden.
Bygga fler pendlarparkeringar och cykelvägar på landsbygden och mellan bygderna
och city, i samverkan med Region Uppsala.
Se över regelverket för vägföreningar i syfte att föreningarna ska få skälig ersättning
för sina kostnader.
Garantera att kompetens och förståelse för landsbygdens mångfald och potential
finns internt på kommunledningskontoret, genom inrättande av ett
landsbygdskontor eller motsvarande.

Moderaterna vill: 

Vi vill fokusera på tryggheten för invånarna. På landsbygden har vi sett organiserade
stöldligor som gör inbrott och stjäl bland annat verktyg. Det har också dokumenterats
vandalisering av skolgårdar och att många generellt känner sig otrygga även på
landsbygden. För ökad trygghet behövs en garanti att ambulans, brandkår och polis
faktiskt når fram inom rimlig tid efter larmning. Moderaterna vill öka tryggheten, men
också möjligheten att klara upp brott, med hjälp av fler trygghetskameror och
ordningsvakter på landsbygden. Vi vill också se till att offentliga utemiljöer upplevs som
trygga och tillräckligt upplysta.



En grön höger
Utsläpp ser inte nationsgränser, därför är ett globalt perspektiv med internationella
samarbeten av avgörande vikt för att komma till bukt med klimatutmaningarna. Den
moderata ideologin utgår från förvaltarskapstanken. Jorden vi lever på är lånad av våra
barn och barnbarn och måste förvaltas till kommande generationer. Vårt ekologiska
avtryck är betydligt större än de resurser som finns på vår planet. Samtidigt som
Moderaterna vill driva på för internationellt påverkansarbete i klimatpolitiken finns
fortfarande mycket arbete att göra lokalt. 

Moderaterna vill se en hållbar utveckling och tror på framtidens klimatsmarta och
innovativa tekniklösningar som en viktig del i att minska utsläppen. Teknikutveckling,
internationella samarbeten och kunskap är några av de viktigaste verktyg vi har för att
komma till bukt med klimatproblemen. Vi vill bejaka den utveckling som kommer med
nya greentech-företag. Här i Uppsala vill vi underlätta för alla i kommunen att göra
klimatsmarta val och välja miljövänliga alternativ. Det ska vara lätt att sätta upp solceller
på taken och det ska vara lika smidigt att välja klimatsmarta transportalternativ på
landsbygden som det är i centrala Uppsala.

Uppsala står inför fortsatt stark befolkningstillväxt, nya bostadsområden och stadsdelar
ska byggas och vägar ska planeras. Fordon som står i kö släpper ut mer avgaser och
inverkar negativt på stadsmiljön, därför är det viktigt att vi utvecklar Uppsala med så få
hinder som möjligt samt att vi garanterar pendlarparkeringar och god cykelinfrastruktur i
hela kommunen. När nya bostadsområden byggs ut ska ambitionen vara energieffektiva
bostäder och bejakande av ny teknik. Genom att öka byggandet i trä kan
koldioxidutsläppen i byggprocessen reduceras. 

Luftkvaliteten måste bli bättre och föroreningar måste minska. Grönområden ökar
trivseln och bidrar till viss del till förbättrad luftkvalitet. En god biologisk mångfald har en
positiv inverkan på boendemiljöer och vår livskvalitet. Vi anser att det vore önskvärt att
utveckla hur kommunen kan arbeta än mer strategiskt för att säkra biologisk mångfald
vid exploatering och platsutveckling, samtidigt som vi välkomnar exploatering och
fortsatt stark byggtakt. Närhet till grönområden måste garanteras när vi bygger om och
bygger ut Uppsala.

Det ska råda nolltolerans mot nedskräpning i vår kommun. Nedskräpning är ett stort
problem som påverkar djurliv, naturliv, den upplevda tryggheten och trivseln i
närområdena. Förbud mot vissa artiklar riskerar dock att missa målet i att lösa
problemet. Moderaterna vill istället se en utveckling av tekniker för förbättrade
reningsprocesser. Miljöfarliga ämnen som spolas ner i hushållens avlopp riskerar att öka
föroreningar i våra vattendrag. För att komma till bukt med detta behövs både
inventeringar av enskilda avlopp och en förbättrad rening före utsläpp i såväl Fyrisån
som Mälaren.



Bilen är inte boven, utsläppen är problemet. Politiken måste välkomna och premiera
hållbara och miljösmarta innovationer, men det är sällan kommunen som har de bästa
lösningarna. Moderaterna välkomnar alltid god samverkan med såväl näringsliv som
universitet för att komma fram till de bästa lösningarna för dagens och framtidens
uppsalabor. En för klimatet nödvändig omställning av fordonsflottan från fossildrivet till
fossilfritt är inom synhåll. Elfordon kommer att förändra trafikinfrastrukturen i stor
omfattning och människor kommer att hitta nya sätt att vara så mobila och klimatsmarta
som möjligt.

På nationell nivå har Moderaterna föreslagit en satsning om en miljard kronor för att
laddstolparna ska bli fler i hela Sverige. Bristen på elkapacitet riskerar dock att försena
omställningen till fossilfritt och försvårar redan idag för privatpersoner och företag att
ladda och använda elbilar. För att det ska vara möjligt att ta sig fram med elbilar i vår
kommun ska vi möjliggöra och välkomna aktörer att placera ut elladdstolpar vid
samtliga kommunala parkeringsplatser. Att erbjuda rabatterade parkeringsplatser till el-
och miljöbilar är ett exempel på hur kommunen kan snabba på och välkomna
omställningen till en klimatsmart fordonsflotta.

Kommunen måste fokusera sitt synsätt på hållbarhet och integrera detta i hela
kommunens arbete. Matsvinnet minskar i Uppsalas skolor, men är fortfarande allt för
stort, fler åtgärder måste sättas in för att mindre mat ska slängas. Den som vill bidra till
att minska klimatpåverkan ska kunna göra det utan att kommunen säger nej på grund
av att solceller inte passar in på taket eller i omgivningen.

Moderaterna vill se en modern infrastrukturpolitik där hela Sverige ges möjlighet att
utvecklas och vi gemensamt tar hänsyn till arbetsmarknad, tillväxt, säkerhet och miljö.



Sträva efter klimatsmarta lösningar så som solceller, klimatgardiner och vertikala
trädgårdar på platser och byggnader där kommunen har rådighet.
Förbättra vattenreningen före utsläpp i Fyrisån och Mälaren. God vattenkvalitet ska
säkras.
Möjliggöra för laddstolpar vid alla kommunens parkeringsplatser.
Säkerställa närhet till grönområden i alla stadsdelar när Uppsala växer.
Bejaka ny grön teknik.
Förbättra cykelinfrastrukturen inom och till tätorter på landsbygden i samverkan
med Region Uppsala.
Öka andelen närproducerad mat i kommunens verksamheter.
Arbeta för minskat matsvinn i kommunens verksamheter.
Att kommunen samarbetar med universitet och näringsliv i miljöfrågor genom att
exempelvis stärka samarbetet i Uppsala klimatprotokoll.

Moderaterna vill:

Framtidens klimatsmarta och
innovativa tekniklösningar är en
viktig del i att minska utsläppen



En god arbetsgivare
Människor med olika kompetenser, bakgrunder och åldrar ska vilja arbeta i Uppsala
kommun. Kommunkoncernen ska också vara en förebild som arbetsgivare och bidra till
en inkluderande arbetsmarknad i regionen. En modern arbetsplats med digitala och
smidiga lösningar kan bidra till att både attrahera och behålla kompetens i olika
förvaltningar och bolag. I en så stor organisation är ett bra ledarskap ovärderligt.
Ledarskapet har en avgörande inverkan på medarbetarnas trivsel, motivation och
prestationer. Kommunen ska stödja medarbetarnas psykiska och fysiska välmående.

Uppsala kommun ska vara en modern arbetsgivare som eftersträvar att erbjuda
heltidstjänster till de som önskar det. För att kunna ge bästa möjliga omsorg behövs
goda villkor för personalen som arbetar där. Ett arbete i omsorgen ska inte vara orimligt
tungt och alla ska känna att de utvecklas på arbetet och har goda möjligheter till att
utföra ett noggrant arbete som håller hög kvalitet. Vidareutbildning och möjlighet till
karriärutveckling ska finnas, såväl som satsningar på innovation
och digitalisering för att underlätta arbetet.

Kommunens resurser ska nå fram till verksamheterna och inte fastna i administration.
Mycket kan göras för att förbättra utan att det innebär en kostnadsökning. Vi vill att
kommunadministrationen minskar och säger nej till förslag som att utöka antalet
kommunalråd eller att förstora presidiet i politiska nämnder. De som arbetar på de olika
förvaltningarna och i de olika bolagen och som är nära verksamheten varje dag ska ha
goda möjligheter att utveckla verksamheten och känna sig delaktiga i utformningen.
Innovativa idéer som kommer inifrån verksamheterna och kan förbättra eller effektivisera
ska välkomnas.

Kommunen och de kommunala bolagen ska vara en arbetsgivare som erbjuder sina
medarbetare möjligheten att göra skillnad i samhället, delaktighet i verksamheten och
trygghet på arbetsplatsen. Den kommunala organisationen är viktig för möjligheten att
attrahera och behålla de kompetenser  som finns här, inte minst tack vare en gynnsam
befolkningsstruktur och två högt rankade universitet.

Den kommunala arbetsmiljön måste vara trygg för de som arbetar inom den. Vi anser
att Uppsala kommun måste agera kraftfullt och med nolltolerans mot de hot och hat
som regelbundet drabbar exempelvis våra socialsekreterare.



Att alla medarbetare i Uppsala kommun ska känna sig trygga på arbetet.
Ställa höga krav på gott ledarskap i kommunkoncernen.
Att Uppsala kommuns medarbetare ska ha goda möjligheter till friskvård.
Att resurser når ut till den faktiska verksamheten i exempelvis våra skolor och inom
äldreomsorgen.
Garantera vidareutbildning och utveckling för personalen i välfärden i moderna
anställningar som exempelvis innebär frånvaro av så kallade ”delade turer”. 
Att kommunen är en modern arbetsplats där digitala och smidiga lösningar kan
bidra till att både attrahera och behålla kompetens i olika förvaltningar och bolag
Att innovativa idéer till förbättringar av verksamheten som kommer från
medarbetarna tas tillvara.

Moderaterna vill: 





Nu får vi ordning på Uppsala! 


