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Centerpartiet i Uppsalas politik sammanfattas i det kommunala handlingsprogrammet. Kretsen har tre
fokusområden som kommer först i detta häfte, motioner inom dessa områden presenteras under
separata rubriker. Därefter kommer övriga motioner. Allra sist presenteras motioner som ska vidare
till distriktsstämman och i vissa fall därefter till partistämman 2019.

2018:1 Förbättrade möjligheter att gå och cykla till Stenhagen
Stadsdelen Stenhagen har 5 000 invånare men saknar idag genomgående gång- och cykelbana in till
Uppsala centrum. Det finns en snabbcykelled med tillhörande, separat gångväg från centrala Uppsala
till Flogsta, men sedan är det stopp. För att ta sig till Stenhagen måste man sedan gå/cykla under väg
55 och på slingriga gator genom stadsdelen Berthåga. Många fotgängare och cyklister väljer där att
gå/cykla längsmed Hedensbergsvägen, en gata med relativt mycket biltrafik men utan vare sig
trottoarer eller cykelbanor. För att få till stånd ett säkrare sätt att ta sig till fots och med cykel till
Stenhagen behövs en genomgående gång-/cykelbana dit. På så sätt kunde man också kunna få till ett
ökat pendlingscyklande från Stenhagen till Uppsala centrum och därmed minska biltrafiken och
förbättra miljön. Därför föreslår Centerpartiet i Uppsala kommun att snabbcykelleden (inkl.
gångbana) till Flogsta förlängs till Stenhagen. Att föredra vore en sträckning parallellt med väg 55 till
rödljuskorsningen vid Stenhagsvägen.
Centerpartiet i Uppsala kommun vill
att snabbcykelleden från Uppsala centrum till Flogsta (Flogstaleden) förlängs till Stenhagen
Daniel Solling
Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut
Att utveckla och underlätta cykling i Uppsala är både bra för klimatet och folkhälsan. Centerpartiet
vill utveckla Uppsala till Sveriges bästa kommun att cykla i, både i stan, på landsbygden och
däremellan. Centerpartiet vill att cykelbanor och snabbcykelleder ska planeras så att stopp och
korsningar längs vägen blir så få som möjligt.
De cykelleder som byggts söderut i Uppsala har varit mycket uppskattade varför Centerpartiet håller
med motionären att en satsning på en cykelled västerut är rimlig. För de invånare som bor och
kommer flytta in i de tillkommande bostadshus som uppförts i Stenhagen erbjuder detta en möjlighet
att nå staden på ett säkrare sätt utan bil. Lägg därtill den utbyggnad av studentbostäder som stundar i
Ekebydalen och Flogsta. Då är det högst troligt att fler studenter kommer vilja ta sig till köpcentret i
Stenhagen. En snabbcykelled i Flogstaledens sträckning som fortsätter utmed 55:an är därför en
mycket god idé.
I kommunens planer för utbyggnad av cykelbanor för 2017-2018 nämns redan bland andra Väg 55
mellan Flogstavägen och Starbo och Hedenbergsvägen mellan Stenhagsvägen och Herrhagsvägen
som två planerade cykelbanor. Dessa två skapar tillsammans en sammanhängande cykelbana mellan
Flogsta och Stenhagen. Dessvärre får cyklister som färdas från Flogsta och västerut först cykla på den
södra sidan av väg 55 för att sedan ta sig under eller över 55:an för att kunna fortsätta mot Stenhagen
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på den norra sidan varför en snabbcykelled på endast ena sidan vore att föredra ur en
säkerhetsperspektiv.
Utbyggnadskartan går att finna på följande länk:
https://www.uppsala.se/contentassets/e962b62a62dd4a3580fa9dd6a03c8667/cykelkarta_nya_upprust
ning_2017_2018.pdf
Centerpartiet ser gärna att fler cykelbanor byggs så att cykeln kan användas i stället för bilen på
kortare sträckor likt den motionären föreslår. Kretsstyrelsen anser däremot inte att partiet bör driva
utbyggnad av särskilt utpekade cykelbanor. Partiet har tidigare drivit på att en utvärdering bör göras
av de snabbcykelleder som byggts runtom i Uppsala innan fler byggs. När en sådan är gjord bör
stadsbyggnadsförvaltningen få i uppgift att utreda en fortsatt utbyggnad med prioriteringsordning efter
stadsdelarnas olika tillväxthastighet och behov. Där bör en snabbcykelled Flogsta-Stenhagen hamna
på en hög prioritet med hänvisning till ovan nämnda planerade byggnation av studentbostäder.
Kretsstyrelsen tackar motionären för en välskriven och högst relevant motion för Uppsalas fortsatta
positiva utveckling mot att bli Sveriges bästa cykelkommun.
Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta:
att

anse motionen besvarad eftersom en cykelled redan är beslutad

2018:2 Zonindela cykelparkeringen vid Uppsala station
I Uppsala kommun vill vi i Centerpartiet invånare och besökare att välja det transportmedel som ger
minst negativ påverkan på miljön och som passar in i personens livspussel. I Uppsala stad är cykel i
många fall ett bra färdmedel för många vid korta resor eller som del av en längre resa med byte till tåg
eller buss.
Detta förutsätter att det finns plats vid de knutpunkter och jag tänker då främst på cykelparkeringen
vid stationen för att hela resan skall fungera. Uppsala växer och antalet som väljer att cykla mer än så.
Därför behöver det finnas tillgänglia parkeringsplatser för cykel. Det finns planer på att bygga en
cykelgarage vi stationen. Om det kommer betyda ett nettotillskott av cykelparkeringsplatser är oklart
men hur eller hur det är ohållbart att bara bygga mer och fler parkeringsplatser för cyklar, vi måste
även se till att de som finns används rätt.
Idag finns en tidsbegränsning av hur länge en cykel får vara parkerad i centrala Uppsala, max 5
veckor. Kommunen har personal som märker cyklar och kontrollerar om de stått i 5 veckor och forslar
i så fal bort dem tll en uppställningsplats. Har ingen hört av sig och vill ha tillbaka sin cykel inom 3
månader säljer kommunen cykeln eller låter den repareras upp av verksamheten som kommunen
bedriver med personer som står långt ifrån ordinarie arbetsmarknad. Detta är såklart bra, att de dessa
människor ett riktigt arbete och tjäna egna pengar.
Trots eller tack vare att det är förbjudet att parkera mer än 5 veckor i centrala Uppsala har antalet
felparkerade cyklar ökat med 38% från 2012 till 2017. Det talas om att införa parkeringsbegränsning
till 2 veckor i vissa cykelställ men det kommer inte få bort den ineffektiva initiala kontrollen som
innebär dels uppmärkning av cykeln och sedan en kontroll 2 eller 5 veckor senare.
För att effektivera denna första del i ett effektivare användning av cykelparkeringsplatser föreslår jag
att den mest utnyttjade parkeringsplatsen vid stationen i Uppsala delas in i 5 eller 10 zoner. I varje zon
skulle det en dag i månaden införas parkeringsförbud. Till exempel zon 1 har parkeringsförbud första
helgfria måndagen varje månad, zon 2 har parkeringsförbud första helgfria tisdagen i varje månad och
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så vidare. Kommen skulle vid ett tillfälle varje månad kunna ta bort övergivna och felparkerade cyklar
och samtidigt få en praktisk möjlighet att faktiskt städa ordentligt. Vid en zonindelning på fem zoner
skulle alltid 80% av platserna vara tillgängliga för en dags parkering och varje månad skulle
parkeringen kunna städas ordentligt.
Jag yrkar därför att Centerpartiet i Uppsala kommun arbetar för:
att

Centerpartiet i Uppsala kommun arbetar för kommunens parkeringsplats vid tågstationen för
cyklar zonindelas och att zonerna får parkeringsförbud en dag eller en halv dag i månaden.

Jonas Petersson
Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut
Kretsstyrelsen instämmer med motionären då detta förslag tidigare fått positivt mottagande när frågan
väckts i kretsens politiska medlemsmöte C-Forum. Att utveckla och underlätta cykling i Uppsala är
både bra för klimatet och folkhälsan. Centerpartiet vill utveckla Uppsala till Sveriges bästa kommun
att cykla i, både i staden, på landsbygden och däremellan. Därför är cykelträngseln vid
centralstationen ett problem som borde lösts i går.
Kretsstyrelsen anser att motionärens förslag kan vara en lösning av många och att attsatsen är för
detaljerad. Hur kommunen ska följa upp och kontrollera att parkeringsförbudet efterlevs är ett
frågetecken. Det går t.ex. inte att utställa p-böter som man kan göra med bilar.
Kretsstyrelsens förslag är därför att stämman avslår motionärens attsats och i stället beslutar
att bifalla:
att

utreda hur arbetet med att plocka bort cyklar vid resecentrum ska kunna hanteras bättre och på
ett sätt som sätter cyklisternas bästa i fokus

att

uppdra till berörda politiker inom området (ledamot i GSN och gruppledare) att vidare utreda
frågan om hur förslaget kan appliceras i en lokal kontext utan att gå emot rådande lagar och
direktiv om cykelparkering

2018:3 Upprustning av Uppsala city
Uppsala city växer. Tusentals personer har flyttat in i den nya citynära stadsdelen Industristaden.
Gatorna mellan centrala Uppsala och Industristaden, där alltfler rör sig, är i stort behov av
upprustning. Som de nu ser ut skämmer de trivseln i och intrycket av sydöstra innerstaden. Därför
behöver kantstensparkeringen ses över och moderniseras och omfattande träd- och annan grönska
planteras. Det ger en attraktivare och säkrare miljö med bättre luftkvalitet för boende, besökare och de
som passerar i området.
Jag yrkar att Centerpartiet ska driva
Att Kungsängsgatan mellan Bangårdsgatan och Kungsängstorg ska rustas upp
Att Dragarbrunnsgatan mellan Bäverns gränd och Strandbogatan ska rustas upp
Mats Åhlund
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Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut
Kretsstyrelsen tackar motionären för en relevant motion som skulle göra stor positiv skillnad för
Uppsalas stadsliv och fortsatta utveckling. Det finns en underhållsplan som GSN ständigt jobbar med
där samlade prioriteringsbedömningar för upprustningar av gator ingår. De gator motionären föreslår
upprustas ingår i ett detaljplaneprogram för kvarteret Hugin (nuv. Skatteverket m.fl.) som gick ut på
samråd den 6 maj 2016. Där går bland annat att läsa:
Dragarbrunnsgatan
Gatan är underordnad Kungsängsgatan och Östra Ågatan då dessa två utgör huvudgator för kommunikationer. Gatan har ett stelt,
avskärmat och livlöst gatuliv genom programområdet. Detta skulle kunna åtgärdas med att exempelvis öppna upp bottenvåningarna eller
förgårdsmark vid entréerna. Gatan bedöms få ökad status och dignitet vid en förlängning av gatan in i Kungsängen och utgöra en av
innerstadens huvudgator söderut tillsammans med Kungsgatan och Östra Ågatan.
Dragarbrunnsgatans förlängning in i Kungsängen
I programmet för Kungsängen föreslås en förlängning av Dragarbrunnsgatan ske i form av ett gångfartsområde in i Kungsängen. En
förlängning av gatan skulle förstärka Kungsängens kontakt med dagens centrumverksamheter i innerstaden. Dragarbrunnsgatan med sitt
lugnare tempo kan ha ett komplementärt förhållande till Kungsgatan med goda förutsättningar för kommersiella verksamheter inom
programområdet. Gatans möte med Strandbodgatan och kommande ny bebyggelse på den gamla bussgaragetomten i del av kvarteret
Hovstallängen är viktigt.
Kungsängsgatan
Gatan kopplar ihop citykärnan med programområdet och gatan avslutas inne i kvarteret. Gatan leds i en S-formation in under huskroppen
innan den möter Strandbodgatan. När kvartersstaden byggs ut söder om Strand-bodgatan är det naturligt att återgå till ett tydligt
kvartersmönster även i kvarteret Hugin.
Kungsängsgatan
Kungsängsgatan rätas ut och blir entrégata till bostadskvarteren och verksamhetslokalerna i programområdet. Plantering längs gatan
bjuder in till parken, Kungsängstorg och hela det gröna stråket. Gatan ges en generös sektion med god framkomlighet och plats för
angöring.
Offentlig och kommersiell service på Kungsängsgatan
Tillsammans med offentliga platser är verksamhetslokaler viktiga ingredienser för att skapa stadsliv. Söder om Bäverns gränd dör stadslivet
ut med undantag för enstaka verksamhetslokaler. Längs Kungsängsgatans södra sida finns verksamhetslokaler i bottenvåningen ända fram
till Kungsängstorg, som i sin tur skulle kunna ”sjuda till liv” efter genomförandet av programmet, den nya parken vid Hamnesplanaden och
Kungsängens fortsatta utveckling. Dragarbrunnsgatans attraktivitet som stråk bedöms även öka vid en förlängning vidare in i Kungsängen.

Programmet i sin helhet återfinns på följande länk: http://bygg.uppsala.se/globalassets/uppsalavaxer/dokument/stadsplanering--utveckling/detaljplanering/samrad_granskning/kvhugin/detaljplaneprogram_hugin-inkl-samradslista.pdf
Den första detaljplanen för Hugin kan antas redan 2019 där upprustningar av områdets gator ingår.
Trots att detta finns planerat bör Centerpartiet bevaka frågan.
Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta:
Att

bifalla motionen

2018:4 St Erikstorg - stadens enda piazza
St Erikstorg ligger i Uppsalas alla äldsta och finaste delar. Dessutom är torget Uppsalas enda piazza.
Här skulle t.ex. torghandel och/eller kulturella aktiviteter äga rum. Ta bort bilarna från torget. Det
skulle gångna hela Uppsala och göra den kulturellt värdefulla miljön ändå attraktivare. Se samtidigt
över möjligheterna att öka möjligheterna till kantstensparkering på intilliggande gator.
Jag yrkar att Centerpartiet ska driva
Att St Erikstorg ska bli en bilfri zon - utveckla torget till en attraktiv mötesplats.
Mats Åhlund
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Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut
Centerpartiet i Uppsala vill utveckla stadskärnan och driver på för att bilens roll ska minska i de
historiska delarna till förmån för fotgängarna. Däremot behövs p-platser fortfarande, dels för att de
boende på landsbygden ska kunna ta sig in till staden på ett smidigt sätt, dels för att de med
rörelsesvårigheter inte ska begränsas från att använda stadskärnan. Parkeringen på St:Eriks Torg är ett
delikat problem. Parkeringen är viktig för gudstjänstbesökare och utgör en stor tillgång för
Saluhallens överlevnad likväl som för andra näringsidkare i närheten, samtidigt utgör torget en
tillgång för invånare som skulle kunna ta den historiska platsen i anspråk för i stället för parkerade
bilar.
Centerpartiets fokus har länge varit att parkeringsgarage ska byggas innan parkeringsplatser tas bort i
staden. Detta för att motverka den stadskärnedöd som Miljöpartiets nuvarande politik resulterar i.
Kretsstyrelsen ser gärna att partiet fortsätter driva på för en omvandling av torget, något som däremot
behöver villkoras med att parkeringsplatsernas bevarande säkerställs på närliggande plats.
Kretsstyrelsens förslag är därför att stämman avslår motionärens attsats och i stället beslutar
att bifalla:
Att

driva på för nya lösningar för parkeringar i innerstaden så att St:Eriks torg snarast kan bli
bilfritt.

2018:5 Drottninggatan igen
Upprustningen av Drottninggatan till stadens "paradgata" är ett misslyckande. Ta bort det
kommunistiska "konstverket" i backen mot Carolina Rediviva, se över om kollektivtrafiken måste
dras över Stora torget, begränsa hastigheten på Drottninggatan med fysiska åtgärder.
Jag yrkar
Att kommunen ska fullfölja intentionerna med Drottninggatan
Att det kommunistiska "konstverket" i backen mot Carolina Rediviva tas bort
Att hastighetsbegränsade åtgärder införs
Att en översyn görs om kollektivtrafiken måste gå över Stora torget.
Mats Åhlund
Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut
Kretsstyrelsen håller med motionären i hans åsikter om att Drottninggatan blev ett misslyckande och
att åtgärder borde vidtas för att åtgärda dessa brister. Centerpartiet i Uppsala har sedan konstverket i
Carolinabacken uppfördes drivit på för att det ”ska flyttas till Uppsalas konstmuseum som exempel på
slöseri med offentliga medel”. Samtidigt har Centerpartiet även drivit på att gatan ska göras om till
gångfartsområde. Redan 2017 beslutade Centerpartiet i Uppsala att driva på för nedsänkbara
farthinder på bland annat Drottninggatan.
UL genomförde så sent som 2017 en ny linjenätdragning i Uppsala stad. Det skulle därför innebära en
stor kostnad och irritation bland invånarna om detta skulle göras så snart igen. Med det sagt så är
Centerpartiet positiva till att se över kollektivtrafikdragningen på Stora Torget. Detta skulle däremot
behöva villkoras med ett ökat flöde på Islandsbron som den ännu ej är dimensionerad för. Snart
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kommer fler broar att uppföras över Fyrisån vilket skulle kunna tala för en omdragning av
linjetrafiken. I samband med detta bör självklart busslinjenätet ses över igen.
Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta:
Att

bifalla motionen

Att

skicka motionen vidare till distriktsstämman (fjärde att-satsen)

2018:6 Moderna kommunikationer
Nu planeras det att införa spårbunden lokaltrafik i Uppsala som ett led i de allmänna
kommunikationslösningarna i och utanför Uppsala. Spårvagnslösningen framstår som omodern, dyr,
mindre flexibel och medför ingripande byggnadsprocesser som under lång tid kommer att medföra
olägenheter för alla uppsalabor. Nya effektiva kommunikationsmedel krävs dock i det växande
Uppsala. Centerpartiet bör därför initiera att alternativa moderna kommunikationslösningar utreds. En
modern eldriven "spårvagn" utan räls kan vara ett alternativ. Om kostaderna för en sådan lösning är
avsevärt lägre och om förutsättningarna i övrigt inte talar häremot bör Centerpartiet verka för ett
modernare alternativ till en spårbunden lokaltrafik.
Jag yrkar
Att eldrivna spårvagnar utan räls införs i Uppsala om det framstår som ett realistiskt alternativ
till en spårbunden lösning.
Mats Åhlund
Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut
Kretsstyrelsen håller med om att olika alternativ ska utredas, t.ex. BRT och eldrivna spårvagnar. Att
ensidigt driva på för spårvagn, en innovation från 1800-talet, utan utredning är förkastligt.
Majoritetens hantering av frågan är under all kritik. Vi tycker dock att utredningen bör vara bred och
inte utesluta allt för många lösningar.
Kretsstyrelsens förslag är därför att stämman avslår motionärens attsats och i stället beslutar
att bifalla:
Att

Centerpartiet ska driva att en ordentlig utredning görs innan beslut om teknikval fattas

2018:7 Utveckla Gamla Uppsala
Uppsala behöver stärka sin attraktion som turistort och besöksdestination, liksom kvaliteten på
rekreationsområden i kommunen. Få områden i Uppsala har sådan potential för detta ändamål som
Gamla Uppsala. Gamla Uppsala hyser enorma kulturhistoriska värden, och några av de viktigaste
arven från det medeltida och förmedeltida Sverige.
Här finns bland annat Uppsala högar från vendel- och vikingatiden, Gamla Uppsala kyrka som var ett
av Sveriges tidigaste biskopssäten, Tingshögen som tros ha spelat en roll i forna tiders kungaval,
påvestenen som donerades till Sverige av påve Johannes Paulus II och gravarna efter Erik den Helige
och flertalet viktiga vetenskapsmän. Därtill finns här också Vikingamuséet, Disagården och
Odinsborg. Kort sagt så har Gamla Uppsala alla förutsättningar för att locka historie- och
kulturintresserade från hela världen.
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Idag är förutsättningar för turistnäring i området dessvärre dåliga, och många av de faciliteter för detta
ändamål som finns i området är omoderna, slitna och nedgångna. Somliga av kulturminnena är grovt
vandaliserade, toaletter och andra hygienfaciliteter är ur funktion och området är ostädat och dåligt
upplyst.
Genom att förbättra förutsättningarna för besöksnäring i Gamla Uppsala skulle vi dels bättre kunna
förvalta Uppsalas – och Sveriges – viktiga kulturhistoriska arv, och skapa många viktiga
arbetstillfällen som kräver liten eller ingen utbildning, under åtminstone vår, sommar och tidig höst.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Centerpartiet kommunfullmäktige

Att

ge relevanta delar av Uppsala kommuns och Region Uppsalas organisationer i uppdrag att
tillsammans med Upplandsmuseet, Riksantikvarieämbetet och Statens fastighetsverk renovera
och utveckla det berörda området till ett rekreationsområde och en besöksdestination, med
större besöksattraktivitet än idag.

Stefan Hanna
Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut
Kretsstyrelsen håller med om att Gamla Uppsala bör utvecklas till ett attraktivt besöksmål. Det är
viktigt att underhålla och utveckla både muséet och det omgivande området.
Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta:
Att

bifalla motionen

2018:8 Fler anordnade platser för aktivitet när Uppsala växer
Urbanisering är ett globalt fenomen som märks med stor tydlighet i Uppsala kommun. Befolkningen i
Uppsala stad ökar för varje dag. Bara för Södra staden är planen att öka med 60 000 invånare.
Centerpartiet har sin bakgrund och bas på landsbyggden, det är bra då vi självklart ser de över 50.000
Uppsalabor som bor utanför Uppsala stad. Samtidigt är det viktigt att partiet för en politik som är
relevant även för de, allt fler människor, som väljer att bo i Uppsala stads olika stadsdelar. Redan runt
160.000 Uppsalabor.
För att människor ska trivas i en stad är det viktigt att de upplever att de har nära till naturen. Detta
görs främst genom att ”spränga in” och bevara natur när staden expanderar, inte genom att hänvisa till
att det finns mycket natur runt om staden.
Möjlighet till utomhusaktiviteter, friluftsliv och vardagsmotion är en viktig del för att stimulera till en
god folkhälsa. Då centralt exploaterbara ytor är begränsade är det viktigt att naturytorna utformas så
att de kan användas av stadensinvånare för aktiviteter. Därmed fångar man både människors behov av
natur och önskan till aktiviteter.
Utformar man aktivitetsplatser rätt kan de också fungera integrerande och utbildande. Det är därför
viktigt att det byggs möjligheter till just detta i staden när staden växer och förtätas. Att det finns
möjlighet att utöva sporter, stanna på ett ute gym, träna på att åka skridskor, lära sig simma och
liknande får inte bli en klassfråga utan något som kan komma alla tillgodo.
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Att anlägga platser för utomhusaktiviteter och friluftsliv innebär naturligtvis kostnader men nyttan för
befolkningen och besparingarna i förlängningen då befolkningens hälsotillstånd blir bättre är högre.
Att skapa attraktiva boplatser för den moderna aktiva människan kan också göra att kommunen har
möjlighet att ta ut högre pris vid försäljning av byggbarmark.
Att centerpartiet i de nämnder som berörs av dessa frågor verkar för att varje stadsdel som
bebyggs ska ha en plan för hur invånarnas inomhus- & utomhusaktiviteter och friluftsliv ska
kunna tillgodoses.
Kajsa Lindner

Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut
Kretsstyrelsen håller med om att det är viktigt att ta möjligheten till ett aktivt liv i beaktan vid
planering av nya stadsdelar. Att ta fram en särskild plan för detta i samband planeringen av nya
stadsdelar är ett bra sätt att hålla frågan i fokus.
Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta:
Att

bifalla motionen

2018:9 Motion om att främja bildelning och bilpooler genom fasta
parkeringsplatser
Bildelning kan vara ett sätt att på ett bekvämt sätt ställa om samhället till att bli mer klimatvänligt. Det
är inte miljö- eller resurseffektivt att en normal personbil endast används några enstaka procent av
tiden, för att under de resterande dryga 90 procenten av tiden stå parkerad och ta gatuutrymme i
anspråk.
I en återkommande undersökning om delningsekonomi konstateras att 60% av de svenskar som
tillfrågats tror på en ökad delning av transportmedel, och hösten 2017 uppger 17 procent av
svenskarna att de på ett eller annat sätt är delaktiga i delningsekonomin. Det är en ökning med sju
procentenheter sedan 2015. Varannan kvinna uppskattar möjligheten att via delningsekonomi utnyttja
våra resurser bättre och kunna påverka klimat och miljö i en positiv riktning.
Uppsala kommun har goda förutsättningar att bli en modern storstadskommun med delningsbilar som
en naturlig del av transportsystemet. Det bör finnas många som är intresserade av tillgängliga och
bekväma bildelningstjänster i Uppsala kommun då brukarna i Europa i hög utsträckning utgörs av
personer med hög utbildning boendes i eller nära en större stad. Trafikverket konstaterar att
tillgängliga och praktiska parkeringsplatser är en grundförutsättning för att bildelning ska bli ett
alternativ till andra bilburna transporter.
Att delningsbilar kan finnas tillgängliga centralt i Uppsala stad samt centralt i kretsorterna gör dem
inte bara mer attraktiva för privatpersoner utan möjliggör också för småföretagare att nyttja dem.
Beläggningsgraden vardagar dagtid är ofta inte tillfredsställande för delningsbilar och det vore en
vinst för alla inblandade om bilarna fanns tillgängliga även där företagare verkar. Med fördel
reserveras parkeringsplatser åt delningsbilar också i närhet av kollektivtrafiknoder. I Gottsunda
centrum finns en parkeringsplats vikt för delningsbilar och kommunen bör enkelt kunna utvidga detta.
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Vidare bedömer forskare att ökat användande av bildelningsbilar i befolkningen kommer att kunna
innebära det stora genombrottet för elbilar, utifrån att dessa vanligen är för dyra att köpa för de flesta
vanliga familjer. Dessutom spelar den begränsade räckvidden mindre roll vad gäller en bildelningsbil
eftersom en kan använda elbilen för kortare resor och sedan också kunna boka en bensin- eller
dieselbil för långresor.

Att Uppsala kommun upplåter 50 fasta parkeringsplatser åt delningsbilar i centrala Uppsala
stad och även centralt i kransorterna.
Johanna Engström

Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut
Kretsstyrelsen håller med motionären om att detta är rätt väg att gå. Det exakta antalet om 50
parkeringsplatser är för precist men en god riktning varför ”ca 50” platser kan vara eftersträvansvärt.
Vi tycker dessutom att det är så viktigt att inte glömma utvecklingen av kransorterna att detta särskilt
bör poängteras.
Kretsstyrelsens förslag är därför att stämman avslår motionärens attsats och i stället beslutar
att bifalla:
Att

Uppsala kommun upplåter ca 50 fasta parkeringsplatser åt delningsbilar i centrala Uppsala

Att

Uppsala kommun upplåter fasta parkeringsplatser åt delningsbilar i våra prioriterade
kransorter

2018:10 App-styrda hyrsystem för bil och cykel
Konsekvensen av de rödgrönas bilfientliga politik är att det blir trängsel och köer. Resultatet: mer
buller, avgaser och stress. De rödgrönas mål tycks vara att bilar varken ska kunna köra eller parkera i
den här stan.
Låt oss istället satsa på rimliga alternativ till att äga en egen bil. Min egen bil har t.ex. stått på
parkeringen i flera dagar och tagit upp plats nu. Där står den, redo, när just jag behöver ta en tur.
Vilket slöseri!
I Västerås och Lund finns delningssystem för cyklar på plats. "Digibike". Med hjälp av en app till
mobilen kan man hitta och låsa upp cyklarna. Uppsala ska ju vara Sveriges bästa cykelstad. Varför har
inte vi app-styrda hyrcyklar?
Liknande system finns även för bilar. Bilarna står var som helst i stan, med en app kan man se var de
är. Med appen kan man reservera närmaste bil, låsa upp den och sedan köra iväg med den. När man är
klar kan man lämna bilen var som helst. På gatan eller på en parkering. Därifrån blir den tillgänglig
för nästa användare. Ett gäng servicetekniker har som uppgift att serva bilarna och (om det är
fossilbilar) tanka dem. Detta är framtiden!
Exempel på sådana tjänster är: ”Car2Go” som tex används i New York, Madrid och Hamburg eller
”BMW Drive Now” som finns i München och Stockholm. I Paris finns systemet både för cyklar
”Velib'” och bilar ”Autolib'” ordnat av kommunen.
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Det vore en dröm att se ett liknande system i Uppsala!
Företaget JC Decaux tillhandahåller hyrcykelsystem i kommuner mot att de får annonsplatser. I Paris
är det kommunen som har ordnat cykel- och bilsystemet för invånarnas skull. Jag är säker på att
Uppsala kommun kan agera för att lockat hit app-styrda delningstjänster för cyklar och bilar.
Därför yrkar jag på
Att Centerpartiet i Uppsala aktivt ska verka för att locka hit app-styrda hyrsystem för cyklar
Att Centerpartiet i Uppsala aktivt ska verka för att locka hit app-styrda hyrsystem för bilar
Uppsala 2018-01-31
Unn Harsem

Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut
Alla sätt att dela på resurser är bra och app-styrda system är ett gott exempel på hur delningen kan
systematiseras. Det står redan idag varje aktör fritt att etablera sig i Uppsala. Kretsstyrelsen tycker att
det är tråkigt att ingen aktör hittills gjort så och håller med motionären om att kommunen bör vidta
åtgärder för att aktivt locka hit sådana aktörer.
Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta:
Att

bifalla motionen

2018:11 I Uppsala ska även bilen få finnas
Konsekvensen av de rödgrönas bilfientliga politik är att det blir trängsel och köer. Resultatet: mer
buller, avgaser och stress. De rödgrönas mål tycks vara att bilar varken ska kunna köra eller parkera i
den här stan.
Samtidigt går teknikutvecklingen framåt. Bilarna blir mer och mer energieffektiva och snåla för varje
år. Utsläppen minskar trots ökande trafik. I januari 1990 fanns 3 570 268 bilar i trafik och i januari
2016 fanns 4 666 338 i trafik i Sverige. (SCB) Det är en ökning med 31 %. Ändå var utsläppen från
personbilar 19 procent lägre år 2016 jämfört med 1990. (Naturvårdsverket)
Jag är övertygad om att denna trend kommer att fortsätta. Bilarna inom en snar framtid kommer att
vara ännu betydligt mindre skitiga än idag.
Uppsala är en stor kommun med långa avstånd. Bilen ger all den frihet som människor behöver i sin
vardag. När staden växer måste den byggas för fortsatt biltrafik. Vi kan inte chansa på en alternativ
framtid. Alltså behövs ringleder för att hålla bilarna ute från stadskärnan. Det behövs också rejäla
broar över Fyrisån och gator i staden där bilar får plats, tillsammans med övriga trafikslag.
Centerpartiet tror på teknikutveckling och vi står upp för människor både i stad och på landsbygden.
Med denna motion yrkar jag
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Att Centerpartiet i Uppsala ska verka för att Uppsala kommun ska vara en plats där även bilar
får finnas, att vi verkar för att det byggs bredare gator där alla trafikslag får plats, att det
byggs ringleder och bilbroar över Fyrisån.
Uppsala 2018-01-31
Unn Harsem

Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut
Kretsstyrelsen anser att Centerpartiets fortsatta hållning ska vara att det är utsläppen som ska bort –
inte bilarna. Som motionären skriver går också utsläppstrenden ner och det finns ingen anledning att
tro att den trenden ska vända. Samtidigt tror vi inte att det är möjligt för människor att hålla sig med
lika många bilar i framtiden. Vi ska driva på för en grön utveckling men att tvinga fram utvecklingen
genom att omöjliggöra framkomligheten för bilar är fel.
Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta:
Att

bifalla motionen

Att

Centerpartiet ska arbeta för att stoppa utsläppen – inte bilarna

2018:12 Om parkeringar
I centrala Uppsala står butikslokaler tomma. Butiker kommer och går, vissa har svårt att överleva.
Samtidigt växer de externa köpområdena i Gränby och Boländerna där folk tar bilen från Biltema och
Jula, 300 meter längre bort på samma parkering. Det är bara att konstatera: de externa köpområdena
har stora parkeringsplatser med gratis parkering. Det lockar. Det är inte vackert men det är smidigt.
Inne i stadskärnan promenerar man mellan butiker och caféer. Här ska vi ha en trevlig miljö med
uteserveringar och vackra blomsterarrangemang och promenadstråk. Men hur ska man ta sig hit?
Jag var på Östermalm i Stockholm i januari. Där kostar kommunens gatstensparkering 15 kr/timme på
vardagar och 10 kr/timme på lördagar. Här i Uppsala kostar det i centrum 20 kr/timme de första två
timmarna och därefter 35 kr/timme. Är det rimligt att det ska vara så mycket dyrare än i den
myllrande huvudstaden?
Om man bor i vissa områden i stan kan man få rabatterat pris genom så kallad ”boendeparkering”. För
företagare och anställda i områdena finns ingen motsvarighet och de höga avgifterna är ett gissel.
För företagarna i stadskärnans skull, för ett levande centrum yrkar jag
Att Centerpartiet ska driva 2 timmar gratis parkering i centrum
Att Centerpartiet ska verka för sänkta p-avgifter i centrum
Att Centerpartiet ska driva att motsvarande ”boendeparkering” införs för företagare

Uppsala 2018-01-31
Unn Harsem
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Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta:
Att

bifalla att-sats 2 och 3

Att

avslå att-sats 1 och istället ”utreda om kundparkering kan införas på fler av kommunens pplatser i likhet med det upplägg som ICA Kvarnen har i Kvarnengaraget”

2018:13 Klä reningsverket i solceller
I Uppsalas nya stadsdel Kungsängen, i dagligt tal kallat Industristaden, byggs det för fullt och de
senast färdigställda flerbostadshusen ligger sannolikt närmare reningsverket än vad de borde. Vissa
dagar för blåsten med sig en mindre trevlig och kanske ohälsosam lukt från reningsverket. För att
förbättra luftkvalitet för boende samt möjliggöra en fortsatt utbyggnad på central och attraktiv mark
har det under tidigare mandatperioder diskuterats att glasa in reningsverket i Kungsängen. En kostsam
historia där summor som 1 miljard figurerat. På senare år har dock Helsingborg klätt sitt reningsverk
med solceller för att uppnå samma effekt. Ett mycket lyckat projekt med en betydligt lägre kostnad i
storleksordningen 100 miljoner. Därför borde Uppsala kommun utreda denna möjlighet. Om
reningsverket vid ett senare tillfälle flyttas så kan solcellerna återanvändas då de håller i minst 30 år.
Mitt förslag är således att Centerpartiet i Uppsala driver frågan om:
att återuppta frågan om reningsverkets framtid i Kungsängen
att klä reningsverket i solceller för att förbättra luftkvalitén för boende och besökare i
Kungsängen, vid Studenternas och framtida boende i Ulleråker
vilket också möjliggör en fortsatt utbyggnad av bostäder i området
Mia Nordström

Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta:
Att

bifalla motionen

2018:14 Solcellstunnel vid Kungsängsbron
Trafiken över Kungsängsbron hörs påtagligt när man rör sig i området. Ett exempel är de många
människor som går, cyklar och springer under bron för rekreation från Stadsträdgården via Årike fyris
till Ultuna.
I takt med att Södra staden byggs ut kommer trafikmängden öka på Kungsängsbron. Även om
fordonen inom en ganska snar framtid på ett eller annat sätt kommer att vara eldrivna med en tyst
motor så kommer fortfarande vindmotstånd och däck generera buller från bron till närliggande
områden. En relativt enkel och första åtgärd vore därför att minska buller genom att sätta upp
bullerdämpande solceller längs med bron i form av halvtunnlar, rundade bullerplank eller liknande.
För att öka naturupplevelsen vid rekreation och livskvalitén för framtida boende så bör Centerpartiet
därför arbeta för:
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Att uppföra solceller i form av bullerdämpande åtgärder vid Kungsängsbron
Mia Nordström
Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta:
Att

bifalla motionen

2018:15 Nya riktlinjer för mer yta och grönska mellan husen vid nybyggnation
För att attrahera fler och nya byggherrar till Uppsala har kommunen aktivt arbetat med att få in så
många aktörer som möjligt i nya stadsdelsprojekt som Kungsängen, Östra Sala backe, Rosendal och
Bäcklösa. En mindre kaka för respektive byggherre leder till ett behov av att maximera
bebyggelseytan för att maximera vinsten eller i vissa fall ens kunna ta risken. Det här är en anledning
till att många Uppsalabor upplever att det har byggs alldeles för tätt. En annan är att kommunen inte
planerat in tillräckligt med yta och grönska mellan husen dvs de olika byggherrarnas projekt. Här
behövs det tydligare och tuffare riktlinjer från kommunen för att kunna stå emot kortsiktiga
vinstintressen.
Att bo för tätt och utan möjlighet att se träd och annan grönska från sitt fönster kan påverka de
boendes hälsa negativt. För tät bebyggelse hör inte hemma i en långsiktigt hållbar bebyggelse där
människor ska kunna bo och trivas under många decennier. Olika riktlinjer har tagits fram av
kommunen för att säkerställa en viss arkitektur, grönytefaktor m.m. men det är min mening att dessa
behöver ses över och kompletteras för att inte förtäta sönder vår vackra stad och kommun.
Centerpartiet bör därför verka för:
Att komplettera och ändra nuvarande riktlinjer för planering av nya bostäder till att säkerställa
mer än tillräcklig yta, ljusinsläpp och grönska mellan huskropparna
Mia Nordström
Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta:
Att

bifalla motionen
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2018:16 Kommunalt stöd till föreningen ”Gottsundamammorna”
Sammanfattning:
Se till att Uppsala kommun ger förutsättningar för att den avgörande insatsen som boende
i Gottsunda, genom föreningen Gottsundamammorna, bidrar med för att dämpa våld och
stödja integrering blir långsiktig.
Bakgrund:
I och med våldet och stöket som blossade upp kring lucia i år med bilbränder med hot om
våld mot uniformspersonal tog ett antal lokala mammor/familjer ansvar och bildade
föreningen Gottsundamammorna som verkat sedan dess med:
Minst en aktivitet varje dag
Vandringar i centrum
Utvecklingsplaner för ungdomar, unga vuxna (jmf Trelleborgsmodellen)
Aktiviteter för ungdomar – läxläsning, sport, tjejkvällar mm
Språk, integrationsstöd för 30+ mm
Gottsundamammorna arbete har redan betytt mycket för Gottsunda. Få incidenter om några
sedan starten. Bland annat dokumenterad från ansvarig inom polisen.
Gottsundamammorna har lyckats starta upp en trovärdig inkluderingsprocess för Gottsunda
bort från det vi kallar no go eller utanförskapsområde. Inte ensamma utan med stort stöd av
lokalsamhället, SSP och polisen. Början till att vända en utveckling som kommunen
misslyckats med i årtionden. Jag kan inte tänka mej att någon tidigare projekt oavsett
kostnad för kommunen haft samma effekt.
Föreningen har öppnat en möjlighet för Gottsunda och Uppsala att skriva om kartan över
utanförskapsområden i landet.
Framgångsfaktorer är att initiativet drivs och styrs av lokala familjer och krafter och att
samhällets funktioner tillsammans med lokalsamhället ger sitt stöd så att föreningen får
förutsättningar för sitt jobb. Samtidigt som samhället tar ansvar för rättsskipning.
Jag ser initiativets största risk är uthållighet. De drivande mödrarna är kvinnor mitt i livet
med familj, arbete eller företag vars stora åtaganden kostar på både i kraft och ekonomiskt. I
längden är föreningens nuvarande organisation ohållbar.
Enligt Erik Pelling (S) har inte kommunen erbjudit föreningen något stöd – förutom
samverkan med SSP och Polis. Tvärtom var han nöjd med att slippa den utgiften – så
kortsiktigt tänkt.
Jag yrkar därför att Centerpartiet i Uppsala ska verka för:
att C ska verka för att kommunen positivt skall agera för att ekonomiskt stödja
föreningen Gottsundamammorna att bygga en robust och framtidssäker
organisation.
Steffen Weckner
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Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta:
Att

bifalla motionen

2018:17 Stötta sekulär Islam och stoppa offentliga medel till totalitära
organisationer
Sammanfattning:
Centerpartiet Uppsala ska arbeta för att ev. stöd till muslimska föreningar endast skall gå till
demokratiska och inte till islamistiska som IFIS och liknande nätverk inte får offentliga medel.
Bakgrund:
Sverige finansierar den politiska ideologin islamism sedan decennier.
Dess största och främsta nätverk IFIS mobiliserar och rekryterar till ideologins samhällsmål och
praktik, som uttryckligen är särlagstiftning och totalitär maktordning.
Ca 1 miljard/år pumpats in i nätverket (inkl. skolverksamheten). Det har en enorm effekt och gör det
möjligt för ett stort antal människor att dagligen kavla ut att ideologin är religion som trumfar svensk
lag och att regelverket ska följas och spridas om man vill vara en värdig och värdefull muslim - och
människa. Indirekt och direkt påverkar man svensk agenda och politik i teori och praktik.
Man lyckats avfärda en ideologisk kritik som rasism - trots att kritiken utgår från att principen om alla
medborgares identiska rättigheter och skyldigheter oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning
och id, är övergripande samhällsmål. Man lyckas få med sig ett stort antal politiker, tjänstemän i
offentlig sektor och opinionsbildare. Det gör att ideologin är ett reellt hot mot svensk lag,
rättssäkerheten för ett mycket stort antal medborgare - och i en förlängning även den sekulära
rättsstaten.
På väldigt många punkter går man ut med att man kan runda svensk lag, inkl. grundlag, eftersom man
anser att Koranen trumfar. Dess legitimitet anses motiverad av påståendet att den är dikterad av Gud,
ordagrant och bokstavligen. En skandal av episka mått, som sagt. På hemsidan Islamguiden går man
längre. Den är "fristående" men har fått pris av nätverket för att informationen är så bra. Här levereras
budskapet mer öppet. En medeltida rättsuppfattning och rättsskipning lyfts som om den är Sanning,
Rättvisa och Jämlikhet.
Läs:
http://www.islamiskaforbundet.se/fragor-och-svar/
http://www.islamguiden.com
Läs och jämför med ovanstående:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/
När vårt välmenande stöd går till extrema grupper som utgör sig att vara representanter för hela den
muslimska populationen i landet dels hjälper vi till att radikalisera större grupper samt även tillåta
intrycket att alla muslimer är bokstavstrogna.
Att inte ta avstånd mot Islamist och i stället finansiera dessa föreningars utveckling riskerar i
förlängningen det folkliga förtroendet för vår religionsfrihet. Så viktigt att nobba islamism men
självklart välkomna Islam. Enligt GAPF ökar hedersvåld, könsstympningar och
tvångsgifte/barngiftemål i Sverige. Hedersbrotten är kulturella inte religiösa och inte isolerat till
islamism – men en stor del av problemet är kopplat till den.
I stora delar av Sverige växer också antisemitismen pga invandring (utöver den från fascistiska
högerkretsar) bl. a. pga. bokstavstrogen islamitisk politik var judar inte betraktas som människor.
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Jag yrkar därför att Centerpartiet i Uppsala ska verka för:
att C ska verka för att ska verka för att strypa finansiering med offentliga medel till IFIS och
liknande nätverk samt verka för att möjliggöra att moderata muslimska nätverk kan
utvecklas.
Steffen Weckner
Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta:
Att

bifalla motionen

Att

skicka motionen vidare till distriktsstämman

2018:18 Anständigt boende för asylsökande ungdomar
I somras beslutade regeringen att ändra ersättningssystemet till kommunerna för omhändertagandet av
asylsökande unga. Beslutet innebar att kommunerna inte längre får någon ersättning för
ensamkommande efter att de fyllt 18 år. Då förväntas ungdomarna flytta
till Migrationsverkets anläggningsboende eller välja ”EBO” dvs ordna
boende själva i den kommun de väljer att bosätta sig.
Regeringen beslutade senare att tilldela kommunerna tillfälliga
kommunbidrag som ska möjliggöra att ensamkommande får stanna kvar
i kommunen där de vistas i väntan på slutligt asylbeslut. I Uppsala
användes pengarna till att projektet "Fadderhem i Uppsala" där Uppsala
Stadsmission fått ansvar för att möjliggöra för ensamkommande som
fyller 18 år och har rotat sig i Uppsala att få stanna här under
asylprocessen genom att rekrytera privata boenden så kallade ”fadderhem” åt dem.
Stadsmissionens projekt löper till den 30 juni. Så de söker fadderhem perioden feb tom juni. Den som
ställer upp får en symbolisk ersättning på 1000 per månad.
Problemet är att Stadsmissionen inte har lyckats hitta tillräckligt många boenden. Vi har talat med
Stadsmissionen de har idag (19 januari 2017) och de har lyckats hitta ca 70 sovplatser hittills. De har
drygt 100 ungdomar som söker sovplats.
På bilden är Mokhtar Kassimi. Migrationsverket har skrivit upp honom i ålder, från 16 till 18.
Tandröntgen visade att han är 15 år, knäledsröntgen att han är över 18. Dagen efter
åldersuppskrivningen beslutade hemkommunen att de inte längre betalar för hans familjehem.
Familjehemmet har inte råd att låta honom bo kvar.
”Nu kollar jag runt med folk jag känner om jag kan bo hos dem. Jag ska höra med min
boxningstränare. Annars får jag bo på gatan. Jag känner flera som gör det” säger Mokhtar Kassimi.
(UNT 2017-12-31)
I Uppsala finns idag ungdomar som inte har någonstans att bo. Mitt i vintern med snö och kyla är det
ett jätteproblem. Ungdomar riskerar att frysa ihjäl i Uppsala i vinter. Som bostadslösa kan de omöjligt
koncentrera sig i skolan. De tappar framtidstro och lojalitet mot samhället vilket genererar sociala
problem, kriminalitet, missbruk mm.
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För ungdomarnas, och hela samhällets, skull yrkar vi på att Centerpartiet ska driva
Att Uppsala kommun skyndsamt tillhandahåller evakueringsboende för de asylsökande
ungdomar som fyllt 18 år och väljer att stanna i kommunen.
Unn Harsem, Steffen Weckner och Bengt Mattsson

Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta:
Att

bifalla motionen

2018:19 Familjeubildning för asylsökande
Uppsalas Unga Muslimer (UUM) genomförde en utbildningskväll om föräldrarollen för
invandrarfamiljer den 8 januari. Även SSP (samverkan Skola, Socialen och Polisen) var där. Under
kvällen diskuterades vad föräldrar egentligen har för befogenheter gentemot sina barn; vad får en
förälder göra och vad bör en förälder göra? Det visade sig att många av familjerna som närvarade
hade mycket dålig koll på samhällets funktioner och att en hel del missförstånd florerar bland
invandrarfamiljerna. Barnen å andra sidan får kunskap om sina rättigheter via skolan och kan med
denna kunskap sätta press på sina föräldrar genom att spela på föräldrarnas rädsla för soc. Marie
Therese Metzen från soc berättade om socialtjänstens uppdrag, om när och varför socialen eventuellt
omplacerar barn och peppade föräldrarna att säga ifrån och sätta gränser.
Kvällen var ett utmärkt exempel på den undervisning som nyanlända behöver redan vid ankomsten.
Vi ser även hur människor som kommer från områden där hederskulturen fortfarande är stark
fortsätter att leva enligt hederskulturens normer även i Sverige. Detta måste brytas. En viktig pusselbit
är att alla ska veta om vilka rättigheter de har i Sverige.
Därför förslår vi
att alla asylsökande i Uppsala tillsammans med övrig samhällsinformation särskilt ska
utbildas om kvinnors rättigheter, barns rättigheter, om socialtjänstens och polisens roller i
förhållande till familjen.
Steffen Weckner, Unn Harsem och Bengt Mattsson

Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta:
Att

bifalla motionen
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2018:20 Utsläppsfri fordonsflotta år 2025
Uppsala kommun har som mål att nå en fossilfri fordonsflotta år 2020. Det är en utmaning i sig och
väldigt ambitiöst då regeringens mål för Sverige är 2030.
Samtidigt går utvecklingen av elbilar, batterier och laddinfrastruktur snabbt och redan 2021 förväntas
en elbil kosta lika mycket som motsvarande fossildrivna bil. Dessutom krymper skillnaden fortfarande
i och med att det nya Bonus Malus systemet har trätt i kraft. Det innebär att det from i år ges ett
statligt bidrag om 60 000 kr vid nyinköp av utsläppsfria elbilar.
Den begränsade biogas som produceras av det kommunalägda bolaget Uppsala Vatten kan med fördel
fortsätta användas i bussflottan och på sikt användas till andra fordon eller som en förnybar källa till
fjärrvärme. Därmed finns inga skäl till att biogasbilar ska vara en del av kommunens framtida
fordonsflotta.
Centerpartiet har den mest offensiva, företagsvänliga och verklighetsförankrade miljöpolitiken och
nöjer sig inte med fossilfritt, vi ser redan nu visionen om en helt utsläppsfri fordonsflotta i hela
kommunen där kommunens egen flotta ska gå i bräschen för omställningen. Därför vill vi verka för:"
Att Uppsala kommun har en utsläppsfri fordonsflotta år 2025
Mia Nordström

Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta:
Att

bifalla motionen

2018:21 Delningsekonomin
Genom att driva på för, och främja, delningsekonomi kan Centerpartiet stärka sin profil som ett
ansvarstagande grönt parti. Genom att medborgarna lättare ges möjligheterna att dela kan sopbergen
bli mindre, koldioxidutsläppen minska, vi kan minska förbrukningen av jordens ändliga resurser och
samtidigt skapa nya eftertraktade jobb inom serviceindustrin. Delningsekonomin utvecklas primärt
genom att resurser delas genom hyra, pool-upplägg, överskott som säljs till till exempel hemlösa,
bytesupplägg och att olika enheter lånar av varandra istället för att köpa eget.
Exempel på resurser som mycket bättre än idag kan delas är medarbetare, kontorslokaler, andra
lokaler och fordon (cyklar och bilar). Formerna för att driva på denna viktiga förändring är genom
ägardirektiv och uppdrag till nämnder.

Jag yrkar:
ATT Centerpartiet inom Uppsala kommun och Region Uppsala ska verka för att kommunen
och regionen delar så många resurser som möjligt.
Stefan Hanna
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Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut
Motionären önskar att Uppsala kommun och Region Uppsala ska dela så mycket som möjligt på
samma resurser. Detta tycker kretsstyrelsen är en utmärkt inriktning. Det kan handla om att dela på
lokaler, tjänstebilar och cyklar, göra gemensamma upphandlingar och så vidare. Eftersom mycket av
regionens verksamhet är förlagd i Uppsala kommun tror vi att det finns mycket att vinna på detta. För
att ytterligare stimulera delning av resurser föreslår kretsstyrelsen dessutom att utvecklingsbidrag bör
avsättas för ytterligare samhällstjänster i linje med delningsekonomins principer.
Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta:
Att

Bifalla motionen

Att

Centerpartiet verkar för att ge kommunala och regionala utvecklingsbidrag till nya
samhällstjänster i linje med delningsekonomins principer

2018-22 Motion om ökad takt för avveckling av plastpåsar i Uppsala kommun
EU har beslutat att användningen av plastpåsar i EU ska minska. Uppgörelsen inom EU innebär
dock att länderna får bestämma hur det ska ske och det blir därför lite svårt att kontrollera om
den nya lagen följs.
Den nya lagen som trädde i kraft den 1 juni 2017 har gett resultat. Efter tre månader visade det
sig att antalet plastpåsar blivit 2, 5 miljoner färre. Det visar tydligt att det finns en medvetenhet
och ett stort intresse hos oss konsumenter att undvika sådant som är farligt för vår miljö. Detta
engagemang anser jag att vi i Centerpartiet bör ta tillvara för att öka takten.
Det finns goda exempel över hela vår värld på städer och länder som ersatt den miljöfarliga
plastpåsen för länge sedan. Redan våren 2007 förbjöds plastpåsar i matbutiker i San Francisco.
Sedan dess har flera andra storstäder såsom Los Angeles och Seattle följt efter. Rwanda har haft
ett förbud mot plastpåsar sedan 2008. Kan de så kan vi. Det känns därför omodernt att Sverige
inte tillhör skaran som ersatt plastpåsen.
På Centerpartiets partistämma i Malmö i september beslutades att vi vill ha en miljöavgift på
plastpåsar av fossilt material. Utfasning av plastpåsar finns även med i Centerpartiets
länsprogram som antogs den 30 nov 2017.
En vuxen svensk använder i genomsnitt 300 plastpåsar per år. EU-målet är att förbrukningen
ska ned till 90 påsar per person och år fram till 2019 och sedan till 40 påsar per person fram till
2025. Det är fullt möjligt att Uppsala kommun kan gå före med göra sig av med plastpåsarna
snabbare än alla utsatta tider givna av EU, visa att det går, inte bara runt om i världen, utan att
det funkar här hemma hos oss också.
Ett bra arbete har redan börjat av engagerade och duktiga tjänstemän i Uppsala kommun. Det är
bra, men det går att öka takten. Hur det i detalj ska gå till vet professionen bäst, men ett nära
samarbete med Uppsala kommuns näringsliv, inte minst våra handlare känns både relevant och
viktigt.
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Det är viktigt och helt nödvändigt att från politiskt håll tydligt visa att detta är viktigt för att
takten ska öka. Det blir både en bekräftelse och ger den tydliga målbild våra tjänstemän behöver
ha för att se till att det sker.

Jag yrkar därför på
att Centerpartiet aktiv ska verka för att Uppsala kommun ska ta lead och fasa ut användningen
av plastpåsar i snabbare takt än EU-direktiven anger så att Uppsala kommun blir en
plastpåsefrizon.

Uppsala 2018-01-17
Anne Lennartsson
Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta:
Att

Bifalla motionen

2018-23 Motion om ökad mängd av svensk och närodlad mat i kommunens kök
Varje satsad krona i närproducerad mat genererar 3 ggr pengar till regionen? En vanlig dag äter
var tredje svensk mat finansierad av skattemedel? Det finns all anledning för oss i Uppsala
kommun att satsa ännu hårdare på att våra skolelever, våra sjuka och gamla få möjlighet att äta
så mycket närproducerat som det bara går. Det finns goda exempel på kommuner som lyckats
väl med detta. Dalsland och Kungsbacka är två exempel. Nyckeln är ett systematiskt arbete
tillsammans med producenter och kommunen, där man gemensamt jobbat fram smarta
upphandlingskrav som gynnat regionens producenter. På bara några år har man lyckats gå från
att inte riktigt veta vad som serveras till att ha koll.
Med anledning av Uppsala kommuns mål om att uppnå 100 procent ekologiskt i kommunens
kök pågår ett systematiskt och bra arbete för att uppnå det målet. Det är positivt. Dessvärre har
inte kommunens egna bönder och livsmedelsproducenter kapaciteten att än kunna leverera så
stor mängd av ekologiska livsmedel. När det gäller den ekologiska produktionen så är det som
en växande marknad och LRF vill se att den ökade efterfrågan möts av svenska ekologiska
livsmedel, inte av import.
Det tar tid att ställa om och för att kunna göra det behöver man komma upp i en viss mängd för
att det ska gå ihop och löna sig ekonomiskt. Det finns många vinster för Uppsala kommun att
upphandla mer närodlat. Det ger ökade intäkter till vår egen region när potentialen av
kommunens jordbruksmark kommer till användning.
Jag yrkar därför på
att Centerpartiet i Uppsala kommun aktivt ska verka för att upphandling av närodlad mat ska
öka i Uppsala kommuns kök.
Uppsala 2018-01-17
Anne Lennartsson
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Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut
Kretsstämman beslutade 2017 att Centerpartiet ska driva ”Att minst 25% av matinköpen till Uppsala
kommun och Region Uppsala ska vara närproducerade senast år 2023 om de kan erbjudas till rimligt
konkurrenskraftiga priser. Detta skall vara överordnat målet om 100% ekologisk mat.” Kretsstyrelsen
uppfattar att syftet med denna motion är att intensifiera arbetet för att realisera detta. Det anser vi
lovvärt.
Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta:
Att

Bifalla motionen

2018:24 Skolor med särskilt fokus på Expatriates
Uppsala universitet, Statens landsbygdsuniversitet och flera större internationella företag i Uppsala
efterfrågar ett särskilt fokus på bra skolor med särskilt fokus på expatriates. Det är mycket viktigt för
att attrahera kompetens till Uppsala. Välutbildade människor med barn har som en stor del av sin
beslutsprocess om plats att bosätta sig hur bra skola deras barn kan erbjudas. I Uppsala upplevs detta
särskilda fokus obefintligt. Det gör det svårare att rekrytera eftertraktad kompetens, eller så väljer
rekryterade expats att bosätta sig i Stockholm som har bättre erbjudanden.
Därför yrkar jag att stämman beslutar;
Att Uppsala kommun ska säkerställa minst en förskola, en grundskola och en gymnasieskola
som har en speciell inriktning på barn till expats.
Att skolorna ska ha en efterfrågad språkinriktning.
Att expats ska ges förtur i köer.
Stefan Hanna
Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut
Uppsala universitet, Statens landsbygdsuniversitet och flera större internationella företag i Uppsala
efterfrågar ett särskilt fokus på bra skolor med särskilt fokus på expatriates. Det är mycket viktigt för
att attrahera kompetens till Uppsala. Välutbildade människor med barn har som en stor del av sin
beslutsprocess om plats att bosätta sig hur bra skola deras barn kan erbjudas. Idag finns kommunala
alternativ för internationella elever (Ringarens Förskola, Kvarngärdesskolan International School och
IB-programmet på Katedralskolan). Ett stort problem är att dessa är okända och inte marknadsförs
mot gruppen expats. Det gör det svårare att rekrytera eftertraktad kompetens, eller så väljer
rekryterade expats att bosätta sig i Stockholm som har bättre erbjudanden.
Det är inte rimligt att ge s.k. expats förtur till alla skolor. Det är dock givet att barnens skolgång är
viktig för att locka högkvalificerad arbetskraft från utlandet till Uppsala.
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Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta:
Att

bifalla att-sats 1 och 2

Att

avslå att-sats 3

Att

expats ska ges förtur i köer till kommunala skolor med internationell inriktning

2018:25 Säkerhet/trygghet i skolor
Uppsala kommun har i delar av kommunen stora ordningsstörningar. Dessa ordningsstörningar och
trygghetsproblem finns även på våra skolor där otrygghet och dålig lärandemiljö blir resultatet. I USA
finns olika yrkesgrupper på skolor som jobbar särskilt med säkerhetsfrågor.
"Skolsäkerhetssamordnare” är en yrkesgrupp som finns i t ex USA, kallade SRO, de är
specialutbildade i just säkerhetsfrågor i och runt skolor. SRO är den som sköter säkerhetsarbetet på en
skola eller i ett rektorsområde. Ofta med en bakgrund som ordningsvakt, polis, militär eller liknande.
Om detta även blir en verklighet i framtidens Sverige vet vi inte. Jag hoppas inte att det blir det.
Samtidigt tycker jag att det är dags att ordentligt ta i frågan om tryggheten på våra skolor, för våra
barn och unga, på betydligt större allvar.
Därför yrkar jag att stämman beslutar;
Att Uppsala kommun ska utreda hur elevssäkerheten kan höjas på våra skolor.
Att förbättringsförslag som arbetas fram inte får belasta lärare med ytterligare arbetsuppgifter.
Stefan Hanna
Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut
Uppsala kommun har i delar av kommunen stora ordningsstörningar. Dessa ordningsstörningar och
trygghetsproblem finns även på våra skolor där otrygghet och dålig lärandemiljö blir resultatet. I USA
finns olika yrkesgrupper på skolor som jobbar särskilt med säkerhetsfrågor.
"Skolsäkerhetssamordnare” är en yrkesgrupp som finns i t ex USA, kallade SRO, de är
specialutbildade i just säkerhetsfrågor i och runt skolor. SRO är den som sköter säkerhetsarbetet på en
skola eller i ett rektorsområde. Ofta med en bakgrund som ordningsvakt, polis, militär eller liknande.
Om detta även blir en verklighet i framtidens Sverige vet vi inte. Vi hoppas inte att det blir det.
Samtidigt tycker kretsstyrelsen att det är dags att ordentligt ta i frågan om tryggheten på våra skolor,
för våra barn och unga, på betydligt större allvar.
Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta:
Att

bifalla motionen

2018:26 Studiepedagoger till den kommunala skolan
Uppsala kommun är genom Utbildningsnämnden (UBN) huvudman för den kommunala
skolan, d.v.s. ansvarar för och driver skolor. UBN är den allra största aktören bland Uppsalas
skolhuvudmän. Kommunen ska självklart driva kvalitativ skolverksamhet där elever så väl
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som lärare trivs, utvecklas och känner trygghet. Den viktigaste resursen i skolan är rektor och
lärare. Utan lärare ingen undervisning. Idag hörs rapporter om lärare som är stressade och
mår dåligt. Lärare som flyr läraryrket. Vi står inför en reell och växande lärarbrist. De flesta
är överens om att lärare ska fokusera på sitt huvuduppdrag: undervisning. UBN har idag ett
lönekriterie för lärare där man premierar lärare som lyckas frigöra mer undervisningstid. Då
kan man ju fråga sig varför detta behövs och vad mer som ligger på lärarens bord? Här är
några exempel på vad en högstadielärare förväntas göra:
•
•
•
•
•
•

•
•

Undervisa, inklusive förberedelser och efterarbete i form av rättning och uppföljning
och dialog med eleverna
Dokumentera varje elevs progress, publicera sin pedagogiska planering i
lärplattformen Unikum
Anordna utvecklingssamtal, upprätta individuella mål och handlingsplaner
Ägna sig åt kollegialt lärande, jätteviktigt för att upprätthålla och förbättra kvaliteten i
undervisningen
Samarbeta i ämneslag, bra och viktigt med samarbete men det innebär även möten,
planering och uppföljning
Organisera grupper, ex. likabehandlingsgrupp, anti-mobbningsgrupp etc. - jätteviktigt
för elevernas trygghet och välmående men det innebär också möten, elevkontakter,
planering, uppföljning etc.
Vara rastvakt och måltidsvärd, dvs att ta hand om eleverna i matsalen
Vara mentorer (klassföreståndare), dvs att ansvara för en klass, hålla klassmöten och
föräldramöten, skriva veckobrev, följa upp närvaro/frånvaro, vara kontaktperson för
föräldrar, stötta elever i svåra situationer, trösta och fostra

Een högstadielärare berättade sin arbetssituation: ”Det är ”elevtid” varje dag från 9 till 15.
Det innebär lektioner, rastvaktning och lunch med eleverna.” Läraren var också teamleader
för ett ämneslag och satt med i en likabehandlingsgrupp. Detta innebar möten från 15:30 till
17 tre dagar i veckan. Kvar fanns två eftermiddagar i veckan som skulle räcka till allt det
andra.
Tag sedan i beaktan att det finns påstridiga föräldrar, missbrukande föräldrar, misshandlande
föräldrar, skolkande elever, utåtagerande elever, missbrukande elever, hemmasittare osv.
Detta medför svåra samtal och ett arbete på den sociala fronten som lärare inte utbildas för.
Oerhört stressande.
Vi föreslår att på prov låta en kommunal högstadieskola anställa utbildade
beteendevetare/socionomer som ”Studiepedagoger“ med ansvar för att vara mentorer åt
eleverna och sköta elevvården; följa upp frånvaro, ha enskilda samtal för att stötta elever,
föräldrasamtal, kontakter med socialtjänst och polis, organisering av anti-mobbingarbete,
likabehandling och allt som hör det sociala till. Så har man gjort på Risbroskolan i Fagersta
och det har varit ett lyft för hela skolan. (http://skolvarlden.se/artiklar/har-slipper-lararnamentorskap)
Så här säger Daniel Sundh som är lärare på Risboskolan: ”För mig har det varit otroligt bra.
Det var så oerhört frustrerande att gå och rycka i en massa trådar, utan att det varken blev
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hackat eller malet. Jag är inte säker på att jag hade orkat jobba kvar så länge till om inte
denna förändring hade kommit. Men nu ska det mycket till för att jag ska byta jobb.”
Mot denna bakgrund yrkar vi att Centerpartiet ska driva
att på prov låta en kommunal högstadieskola anställa utbildade
socionomer/beteendevetare som ”Studiepedagoger“
att om försöket faller väl ut låta fler skolor anställa sådan personal

Unn Harsem, Anna Johansson, Anne Lennartsson, Kenny Jonsson, Mats Åhlund
Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta:
Att

bifalla motionen
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Inga nya motioner inkomna.

2018:27 Att satsa på småföretagen är att satsa på framtiden.
Det är i de små och medelstora företagen i Uppsala kommun, liksom i hela Sverige, som jobben och
framtida tillväxten finns. Det är fler som är sysselsatta i små företag än i stora bolag eller i offentlig
sektor. Över 99 procent av samtliga bolag i privata sektorn i Sverige är små (mindre än 50 anställda).
Tillväxten och stabiliteten i ekonomin finns alltså i de små företagen. Fler människor i arbete innebär
mer skatteinkomster samtidigt som människor får rutiner i sin vardag. Alla vinner på framgångsrika
och företagsamma entreprenörer som kämpar, satsar, tar risker, skapar jobben och som bidrar till den
gemensamma utvecklingen.
De är helt enkelt den svenska ekonomins tillväxtmotor.
Vi skördar vad vi sår
I de små bolagen finns den optimism, drivkraft och potential som Sverige behöver. Företagen vill
gärna själva ta initiativ till att införa lärlingstjänster och praktikplatser så att människor i utanförskap
t.ex. nyanlända och flyktingar kan komma in på arbetsmarknaden och ta sitt ansvar så snart som
möjligt. På så sätt så får vi ett väl fungerande kommun med arbetskraften som vi definitivt behöver i
stället för bidragsberoende och utanförskap.
Därför yrkar jag på
Att Centerpartiet i Uppsala kommun ska verka för att mötesplatser för matchning skapas
mellan arbetslösa (oavsett grupptillhörighet) och entreprenörer i
kommunen/ lokalsamhället t ex med företagare i Gottsunda och de arbetslösa som bor där.
Partena träffas snabbt och enkelt under avspända former, rakt över disk och utan
mellanhänder.
Att den här typen av möten ”Jobbdating” arrangeras 2–3 gånger per termin.
Uppsala 2018-01-30
Viviane Obaid
Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta:
Att

bifalla motionen
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2018:28 Inför konjukturcykelstrategi för Kommunen
Det är vanligt i större organisationer att man har en strategi för hur man investerar över hela
konjunkturcykeln. Avsikten är att reservera tidsokänsliga långsiktiga investeringar till tider då det är
billigare att göra dessa investeringar, det vill säga i lågkonjunkturer. I högkonjunktur å andra sidan har
man för avsikt att sälja av sådant man långsiktigt ser att man inte behöver. Vilket har den andra
effekten att man får bättre priser.
För att en sådan strategi ska vara fruktbar krävs dock även en framsynthet i planering. Så man ser till
att ha projekt man vet kommer behövas över lång tid framåt redan planerade, varvid man kan skrida
till verket när oturen faktiskt slår in.
Så när exempelvis byggsektorn drar ner på byggande för att priserna faller kan man då påbörja redan
planerade stora offentliga projekt, större infrastruktursatsningar eller utbyggnad av de offentligt ägda
bostäder som förvaltas i kommunens företag.
Jag anser att kommunen bör ha en sådan strategi samt att man bör hantera långsiktiga satsningar med
framsynthet.
Om detta införs har det inte bara positiva effekter för kommunens långsiktiga ekonomi, det har även
en dämpande effekt på lågkonjunktur och utöver det har det även en positiv bi-effekt i att folk får lång
tid på sig att säga sin sak om större offentliga projekt."
Att verka för att kommunen ska ha en strategi för investeringar över en konjunkturcykel.
Att verka för att kommunen planerar stora projekt i förväg som är färdiga att börja med när
det blir lågkonjunktur.
Victor Jansson

Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut
Kretsstyrelsen anser att det är klokt att vara förberedd när lågkonjunkturer kommer. Att ha en plan för
detta är därför bra. Det innebär inte att nödvändiga investeringar ska stoppas för att det är
högkonjunktur.
Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta:
Att

bifalla motionen
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2018:29 Turism i Uppsala
Turismen i Uppsala är satt på undantag. Vi som arbetar med turism upplever att Uppsala kommun inte
är intresserad av turister. Man lägger ner turistbyrån och antar att besökare ska hitta turist mål själva.
När man kommer till Uppsala finns inga informationer och endast en karta på station. Det finns så
mycket man skulle kunna göra. Det finns endast en tidning som, om man hittar den, talar om vad som
finns att göra i staden. Det finns inget som visar att man kan fortsätta ut i länet, där mycket finns att
se. På andra ställen möts man av ett överflöd av information och broshyrer men inte i Uppsala. Här
ska man kunna ta fram all information via nätet och inte behöver besökare få veta vad som händer.
Att Uppsala kommun satsar på turism
Att vi får en gemensam turistorganisation för uppland
Att vi i centerpartiet visar att vi vill satsa på turism och framtida turismnäringar
Lena-Maria Jansson

Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut
I Uppsala finns ”Destination Uppsala” som arbetar för turism i kommunen. I andra kommuner i
regionen finns liknande organisationer. I Uppland finns redan ett nätverk för att utveckla
besöksnäringen i Uppland. Det är möjligt att detta kan utvecklas ytterligare.
Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta:
Att

bifalla motionen

Att

skicka motionen vidare till distriktsstämman (att-sats 2)

2018:30 Gör Uppsalas Offentliga konst tillgänglig för alla!
Idag är det olagligt att fotografera och publicera bilder på många offentliga konstverk online. Det är
en fullständigt orimlig konsekvens av upphovsrätten, men något som ganska lätt går att åtgärda.
“Panoramafrihet” - alltså rätten att fotografera och berätta den plats man lever och verkar i, eller
besöker som turist, är viktig, men inskränks nu på många håll. Exempelvis är det förbjudet att
fotografera Eiffeltornet i Paris på kvällstid, av upphovsrättsskäl. Men även här i Uppsala är rätten att
ta fotografier på offentlig plats inskränkt. Bara i centrala Uppsala stad finns det ett 20-tal offentliga
konstverk som man inte får fotografera och dela på internet, eller råka ha me dp en bild som man
sprider på internet. Inga selfies framför järnvägsstationen, om man tittar åt ""fel"" håll. Man får alltså
inte publicera bilderna på sin hemsida, Facebook eller Instagram, då bryter man mot lagen.
Tyvärr är mycket av den offentligt finansierade konsten okänd för medborgarna redan idag. Det finns
ofta mycket mer konst än de flesta känner till och att då förbjuda alla som vill visa och berätta om
konsten som finns är dåligt, både för de som har ett konstintresse och för alla skattebetalare som
investerar pengar i ett konstverk som står och glöms bort.
Ett förbud mot att fotografera och dela bilder på offentlig konst begränsar dessutom möjligheten för
många att ta del av konsten. Exempelvis äldre och handikappade som har svårt att komma ut, eller
personer som inte bor i närheten av själva konstverket, då Uppsala är en ganska stor kommun till ytan.
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I samband med stora byggen och projekt framöver, exempelvis nya Akademiska sjukhuset och
eventuella arenor i Uppsala kommun kommer det läggas stora summor pengar på konst. Då borde det
viktiga inte om det ska vara 1 eller ½ procent av byggprojektets budget som ska läggas på konsten,
utan att konsten ska vara tillgänglig för så många som möjligt, exempelvis via en Creative Commonslicens.
Jag lägger därför följande förslag som Centerpartiet ska driva, för att möjliggöra fotografering och
delning av vår offentliga konst tills en lagändring förhoppningsvis kommer till stånd.
En karta över vilken offentlig konst som är laglig respektive olaglig att fotografera och dela finns här:
http://www.carolinalectrix.se/wp/wp-content/uploads/2017/07/Uppsala-Karta.pdf
att kommunen upprättar en ny policy för alla framtida inköp av offentlig konst där avtalen
med konstnärerna från början reglerar rättigheterna på ett sådant sätt att konsten får
fotograferas och delas av alla.
att kommunen upprättar en ny policy för att omförhandla avtal med konstnärer till befintliga
verk, för att garantera att bilder av den konst som har finansierats av offentliga medel också
går att dela.
att kommunen ska publicera information över vilken offentlig konst som alla har rätt att
fotografera/dela och samtidigt sätta upp varningsskyltar vid offentlig konst där detta är
förbjudet.
Markus Berglund och Victor Jansson

Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut
Att Uppsala kommun verkar för att göra konst tillgänglig för allmänheten och på allvar tar sitt
uppdrag att smycka stadens offentliga rum är viktigt.
Styrelsen ser en risk att en upphandlingspolicy styrd av dessa upphovsrättskrav prioriterar bort konst
med hög verkshöjd till förmån för konstnärer med lägre upphovsrättsanspråk men hoppas att det inte
ska bli så. Vi tror att det är viktigt att ta höjd för upphovsrättsliga frågor vid upphandling i dessa tider
av smartphones och sociala medier.
Kretsstyrelsen förstår motionärernas goda intentioner men ser vissa praktiska bekymmer. Det finns
oerhörda mängder magasinerad och utställd konst i kommunens ägo. Att inventera detta för att hitta
upphovsmän för att omförhandla är ogörligt.
Att allmänheten blir informerad om vad som gäller vid fotografering av offentlig konst är viktigt.
Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta:
Att

bifalla att-sats 1

Att

avslå att-sats 2

Att

ersätta att-sats 3 med ”att kommunen ska publicera information över all offentlig konst på
webben där det framgår om det är okej att fotografera/dela eller inte”
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2018:31 Stämmor
Det är viktigt att medlemsinflytandet är så stort som möjligt för att stimulera till ett starkt engagemang
kopplat till det politiska engagemanget. Uppsalakretsens högst beslutande organ är årsmöten och
andra lokala stämmor. Stämmor är det lokala partiets högsta beslutande organ och fattar beslut om
främst lokal politisk inriktning, årsbudget, valbudget, nomineringar, politiska uppdrag,
stämmorepresentation och relevanta styrelseuppdrag.
Att arrangera stämmor i anslutning till skollov inom Uppsala kommun är därför mycket olämpligt
eftersom det kraftigt försämrar möjligheterna för medlemmar som har skolbarn att delta på dessa
möten.
Därför yrkar jag att stämman beslutar;
Att stämmor inte ska läggas i anslutning till att Uppsalas skolor har lov.
Stefan Hanna
Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut
Kretsstyrelsen tolkar denna motion som kritik mot placeringen av 2018-års stämma. Vi beklagar att
stämman i år ligger i anslutning till sportlovet. Vilken tid på året som årsstämman ska hållas framgår
av partiets stadgar (”innan februari månads utgång”). Vi vill naturligtvis sträva efter bra planering.
Varje läsår har sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov och jullov. Vad som helst kan hända och extra
stämmor kan behövas, att begränsa möjligheten att kalla till stämma är av demokratiska skäl inte bra.
Kretsstyrelsens förslag är därför att stämman avslå motionen och i stället beslutar att bifalla:
Att

i största möjliga mån undvika att stämmor läggs i anslutning till att Uppsalas skolor har lov

2018:32 Fyllnadsval
Valprocessen för fyllnadsval har hittills fungerat enligt nedan i Centerpartiet Uppsala;
Under en mandatperiod på fyra år inträffar olika händelser som gör att personer som blivit valda till
olika uppdrag, av centerstämma och kommunfullmäktige, inte klarar av att fullfölja sitt uppdrag på ett
acceptabelt sätt. När en sådan person avgår behöver partiet skyndsamt genomföra ett fyllnadsval för
att ersätta den personen. Hittills har vi haft processen att valberedningen för detta fyllnadsval består
av gruppledaren, kretsordföranden och den som varit nomineringskommitténs ordförande. Roller som
förväntas ha mycket god personkännedom om aktiva medlemmar. Som underlag för valberedningens
arbete finns inventeringen gjord utifrån medlemmarnas önskemål inför tidigare nomineringsstämma,
delaktighet i valarbete, delaktighet i kampanjande, delaktighet i kretsstyrelsearbete och deltagande i
övrigt partiarbete. Utifrån det föreslår valberedningen namn till partiets kommunfullmäktigeledamöter
som har det formella ansvaret att fatta beslut om vem som anses lämplig.
Eftersom kretsordföranden ingår i valberedningen har kretsstyrelsen en självklar representation i det
viktiga arbetet att hitta en lämplig ersättare. Kretsordföranden kan självklart inkludera övriga
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kretsstyrelsen i arbetet att identifiera lämplig kandidat. Gruppledaren har uppdraget att presentera
valberedningens kandidat för kommunfullmäktigegruppen.
Det finns synpunkter om att denna process ska förändras på ett sätt som jag anser både strider mot
fördelningen av uppdrag mellan kretsstyrelsen och det operativa politiska arbetet och ett pragmatiskt
arbetssätt.
Jag yrkar;
Att befintlig arbetsprocess ska gälla.
Att befintlig arbetsprocess kompletteras med att en vakans direkt annonseras på interna
mediekanaler och medlemsmöte.
Att om någon person har fler än en roll bland dem som ingår i valberedning ska kretsstyrelsen
utse en tredje person.
Stefan Hanna

Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut
Skriftliga riktlinjer för fyllnadsval till kommunens förtroendeposter har hittills saknats. Kretsstyrelsen
har därför föreslagit stämman att besluta om sådana i en annan punkt på stämman. Ett förslag finns
som underlag.
En jämförelse mellan motionen och kretsstyrelsens förslag visar sammanfattningsvis att:
•
•
•
•

•

Samma tre ledamöter föreslås i fyllnadsvalsgruppen förutom att kretsstyrelsen också föreslår
att en ersättare utses, vice ordföranden i kretsstyrelsen
Kretsstyrelsen föreslår att möten protokollförs genom beslutsprotokoll
Kretsstyrelsen föreslår att dialog och samråd ska ske med KF-gruppen via gruppledaren
Kretsstyrelsen föreslår i enlighet med stadgarna (10§ mom 1) att kretsstyrelsen beslutar vilka
som ska nomineras - tre rangordnade kandidater. Styrelsen kan dock delegera detta till
kretsordföranden, varvid beslutet fattas som i befintlig process. Om så anses befogat kan
styrelsen kalla till nomineringsstämma (arbetsordningen 11§)
Kretsstyrelsen föreslår, liksom motionen, att KF-gruppen lägger fram nomineringen till
kommunfullmäktige för beslut.

Mot den bakgrunden föreslår kretsstyrelsen stämman besluta:
Att

anse motionen besvarad med hänvisning till ”Riktlinjer för fyllnadsval”

Att

en vakans direkt annonseras på interna kanaler (såsom genom e-post och kretsens hemsida)
och vid medlemsmöte om så kan ske inom rimlig tid

2018:33 Kretsstyrelsen
Ett parti som vill bli framgångsrikt i ett val måste entydigt sträva efter en stark sammanhållning, även
om det i alla partier finns olika falanger med mer eller mindre olika politiska intresseområden. För att
säkerställa att det lokala partiet har ett entydigt fokus, och för att minska försvagande konflikter
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mellan partiorganisation och den operativa politiska verksamheten, är det viktigt att de olika
uppdragen inte är i konflikt med varandra och respekteras. Sedan ett antal år har Centerpartiet
Uppsala haft ordningen att vi i huvudsak skilt mellan personer som ingår i Kretsstyrelsen och de i
huvudsak folkvalda med operativa politiska uppdrag. Syftet har varit att stärka partiets lokala kraft
genom att ”ett plus ett blir tre”.
Inom Centerpartiet, och inom flera andra nationella partier, är det vanligt att det råder personunion
mellan kretsstyrelsen och den operativa politiska verksamheten. Min uppfattning är att det finns
många fördelar med att separera dessa roller då det enligt ovan har förutsättningar att stärka partiets
lokala politiska kraft. Kretsstyrelsens roll är i huvudsak att säkerställa medlemsvård,
medlemsrekrytering, arrangera olika former av partimöten för medlemmar, utveckla det lokala
partiprogrammet, kampanja, representera kretsen på distriktsnivå samt nationellt samt att ansvara för
valrörelser. Den operativa politiska verksamheten har i uppdrag att utifrån lokalt, regionalt och
nationellt partiprogram, samt vallöften, driva partiets frågor så framgångsrikt som möjligt. I huvudsak
är de operativt ansvariga politiska representanterna också formellt valda av Uppsalas invånare som
valt att rösta på Centerpartiet. Kommunallagen, Uppsala kommuns arbetsordning, Centerpartiets
stadgar och arbetsordning stödjer enligt mig tydligt denna inriktning men det finns ändå skäl att
årsmötet ändå uttrycker sin vilja.
För att undvika att vi får Kretsstyrelser som inte förstår, eller accepterar, denna praktiskt viktiga
arbetsfördelning, samt för att försöka undvika kostsamma personkonflikter, är det önskvärt att
stämman tydligt tar ställning i frågan och ger valberedningar tydliga riktlinjer.
Därför yrkar jag att stämman beslutar;
Att Kretsstyrelsen i första hand ska bemannas med personer som inte har topp placeringar på
vallistor.
Att i andra hand tillämpa personunion med kommunens topplista samt Uppsala kommuns
topplista till Regionen.
Att om personunion tillämpas ska kommunlistans första namn också föreslås som
kretsordförande.
Att om kommunlistans första namn också är kretsordförande ska en annan person med god
medlemskännedom väljas att också ingå i valberedningen för fyllnadsval under en
mandatperiod.
Stefan Hanna

Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut
Kretsens och kretsstyrelsens uppgifter anges i stadgarna. Kretsens uppgift är att (6§ mom 2):
•

•
•
•

engagera människor som tillsammans vill arbeta för en politisk utveckling i enlighet med
Centerpartiets värderingar och erbjuda dem politiska diskussioner kring frågor som rör
kommun, landsting, region och riksdag.
regelbundet hålla kontakt med eventuella avdelningar och nätverk verksamma inom kretsens
geografiska område
ansvara för nomineringsarbetet inför val av kommunfullmäktige
i dialog med medborgarna utforma politiken och stimulera den politiska debatten
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•
•
•
•
•

utveckla den lokala partiorganisationen och demokratiarbetet
tillsammans med andra organisationsled ansvara för medlemsvärvning och medlemsvård
ansvara för att kretsens medlemmar har lika möjlighet att nyttja sina demokratiska rättigheter
och kandidera för uppdrag som representant för Centerpartiet, samt
ansvara för utbildning och valarbete.

Kretsstyrelsen är kretsens högsta beslutande organ mellan årsstämmorna (10§ mom 1).
Därför är det bra om kretsstyrelsen bemannas med centerpartiets toppnamn inom kommunen. Det är
också viktigt att partiets övriga medlemmar engageras så att partiets lokala kraft stärks. Där är det
viktigt att utveckla den lokala partiorganisationen och demokratiarbetet. C-forum är en god början.
Valberedningen har partiets stadgar och arbetsordning att förhålla sig till och föreslår utifrån det
medlemmar till kretsstyrelsen.
Mot den bakgrunden föreslår kretsstyrelsen stämman besluta:
Att

motionen anses besvarad

Yttrande och reservation från Unn Harsem, Gustav Harrysson, Gustav Eskhult: Man kan anse att
det är bra om kretsstyrelsen bemannas med centerpartiets toppnamn inom kommunen. Man kan också
anse det motsatta eller något helt annat. Det är valberedningens viktiga uppgift att bena ut dessa
skiljelinjer och att föreslå en styrelse som stämman sedan beslutar om. Valberedningen har partiets
stadgar och arbetsordning att förhålla sig till och bör inte ytterligare styras av oss på lokal nivå. Därför
reserverar vi oss till förmån för avslag av motionen.
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2018:34 Ensamkommande
Sammanfattning:
Ge ensamkommande barn som anlänt innan stopplagen, som hunnit bli 18 och som inte
fått uppehållstillstånd möjlighet att göra klar sina studier och etablera sig i Sverige
Bakgrund:
2015 sökte drygt 35 000 ensamkommande flyktingbarn asyl i Sverige. Huvuddelen av dessa
ansökte innan den 24 November när ny lagstiftning trädde i kraft. Asylprocessen har dragit
ut på tiden och många har fått vänta på besked mer än 15 månader många tom längre än
två år.
Ungdomar har hunnit fylla 18 och flera har skrivits upp som 18+. Ungdomarna har lärt sig
svenska, fått stöd från samhället på så många sätt boende, social, sjukvård, tandvård.
Ungdomarna har anpassat sig och lärt sig hur samhället fungerar och hur att fungera i
samhället. I många fall. Ett fåtal har startat i gymnasiet de flesta går i gymnasieförberedande
klasser för att få sina tio godkända ämnen för att kvalificera sig för gymnasium.
Många av dessa ungdomar har fått avslag eftersom de betraktats som vuxna trots att de var
barn vid asylansökan.
Trots det stöd vi lyckats ge dessa ungdomar har de levt genom ett inferno mellan hopp och
förtvivlan, mellan att tro på ett liv i nya landet rädslan av att inte få ett liv om de nobbas. De
som har fått avslag förlorar lätt allt hopp, livsvilja och lojalitet mot nya landet.
Återsändandet av de som fått avslag fungerar inte bara en liten rännil kommer iväg, några
går under jorden, några provar att klara sig i Europa men inte ens de som är tillgängliga på
förvar eller i samhället lyckas polisen skicka tillbaka. Unga män utan hopp i samhället bidrar
till samhällsproblem som vi borde föröka minska.
Åldersbedömningar som görs är rättsosäkra på flera sätt enligt all tillgänglig expertis och MV
har själva medgett att delar av deras handläggare har varit för oerfarna för att kunna ge
rättssäkra beslut.
Hanteringen av våra ensamkommande har varit otillständig för ett demokratisk rättsstat.
Rättsosäker bedömning kontinuerligt förändrade lagar, regler och tolkningar som gör att det
som gällde när barnen kom till Sverige inte gäller längre. EU regler säger att asylbeskedet
skall komma innan 15 månader gått sen ansökan.
Om vi ger de som anlände innan stopplagarna (24/11 2015) möjlighet att fortsätta sina
studier på introduktionsprogram och nationellt program på gymnasiet, eller motsvarande
utbildningar på gymnasial nivå på komvux och folkhögskola eller yrkespaket. Och därefter få
möjlighet till permanenta uppehållstillstånd om de etablerar sig på arbetsmarknaden.
I linje med regeringens utkast till förslag ge möjligheten till uppehållstillstånd åtminstone till
de ensamkommande som:
• sökte asyl senast den 24 november 2015,
• har väntat 15 månader eller längre på beslut från Migrationsverket,
• har fått sin asylansökan prövad enligt den tillfälliga lagen (dvs efter den 20 juli 2016)
• registrerats som barn vid ankomst och inte varit uppenbarligen överåriga.
• studerar eller har studerat och har för avsikt att fortsätta att studera på gymnasiet,
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• befinner sig i landet, och
• inte begått brott.
Till detta finns en grupp ensamkommande barn efter 2016 11 24 men som även de fått
vänta mer än 15 månader som vi borde betrakta samt att försöka inkludera möjligheter till
spårbyte till arbetskraftsinvandring.
Vinster:
Förutom rent humana vinster
• Vi ger ett antal ungdomar möjlighet till ett yrkesliv i Sverige
• Minskar samhällsproblem när ungdomar får fokus i skolan isf ett liv i kriminalitet
• Ungdomarna har få år till arbete och bli skattebetalare.
• Sparar kostnader för återresor
Jag yrkar därför att Centerpartiet i Uppsala ska verka för:
att C ska verka för att ensamkommande barn som ansökt om asyl innan stopplagen
(24/11 -15), fått vänta på asylbesked mer än 15 månader och fyllt 18 eller blivit
uppskrivna till 18+ skall få uppehållstillstånd för studier eller arbete.
att C skall verka för en kompromiss med regeringen för att uppnå ovanstående.
Steffen Weckner Centerpartiet
Barbro Möller Centerpartiet
Kretsstyrelsen föreslår stämman besluta:
Att

bifalla motionen

Att

sända motionen vidare till distriktsstämman

2018:35 MOTION TILL CENTERPARTIET- UPPLAND.
Partiet bör motionera till riksdagen om ändring av pensionsreformen så att pensionen inte kan
reduceras som gäller idag.
Pensionsbeloppen bör följa Eu;s rekommendation med uppräkning till det allmänna kostnadsläget.
Region Uppland och UL borde ge kommunens pensionärer över 70 år möjlighet att utan kostnad
utnyttja kollektivtrafiken.
Erbjuda hyresrabbater på kommunens hyreslägenheter till pensionärer.
Att motionera om ändring av nuvarande pensionsregler för undvikande av reducering av
pensionsbeloppen vissa år.
Att grundpensionen följer EU;s rekommendationer på i dagsläget 11830kr netto efter skatt.
Att erbjuda ålderspensionärer gratis kollektivtrafik.
Att erbjuda hyresrabbater till ålderspensionärer.
36

Att antalet pensionärer uppgår till c;a 4 miljoner och flertalet är mycket besvikna på dagens
pensionssystem. Därför bör centerpartiet bedriva en possitiv pensionspolitik, samt engagera
fler politiker bedriva en rättvis politik gentemot landets pensionärer, vilket inte är fallet idag.
Lennart Blom centerpartiet Almunge
Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut
Motionen tar upp viktiga och angelägna ämnen för våra ålderspensionärer. Stämman beslutade 2017
att Centerpartiet i Uppsala ska driva ”Att erbjuda gratis bussresor för samtliga pensionärer vardagar
mellan 09:00-15:00”. Kretsstyrelsen anser dock att denna motion bör kompletteras och att de olika
förslagen bör beskrivas mer utförligt.
Kretsstyrelsens förslag är därför att stämman avslår motionen och i stället beslutar att bifalla:
Att

nuvarande pensionsregler ändras för undvikande av reducering av pensionsbeloppen vissa år

Att

grundpensionen följer EU:s rekommendationer på i dagsläget 11 830 kr netto efter skatt

Att

erbjuda gratis bussresor för samtliga pensionärer vardagar mellan 09:00-15:00

Att

utreda om bostadsbidragen till ålderspensionärer är tillräckliga

Att

Centerpartiet bör bedriva en positiv pensionärspolitik

Att

sända motionen vidare till distriktsstämman

2018:36 Säkra kontanternas roll i Sverige
Sverige går mot att bli ett alltmer kontantfritt samhälle. Det finns inget annat land i världen som
har gått så långt i en riktning att kontanterna försvinner som Sverige. Vissa forskare tror att Sverige
kan vara kontantfritt redan år 2023. Det finns många positiva saker med ett minskat användande av
kontanter, många upplever att det förenklar deras vardag när de betalar med kort eller andra
betalningslösningar och företag kan få bort de kostnader som kontanthanteringen innebär, men få
tänker på problemen med ett kontantlöst samhälle.
För det första är ett kontantlöst samhälle väldigt såbart för it-attacker från främmande nation eller
andra grupper som vill skada Sverige. Om inte kontanter finns kan ett samhälle snabbt lamslås vid en
dylik attack. Om elektroniska betalningar ligger nere finns i ett sådant läge ingen möjlighet att handla.
Därför rekommenderar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap varje svensk att alltid ha en
summa kontanter hemma för säkerhets skull.
För det andra hamnar man som medborgare i ett kontantlöst samhälle i knät på storbankerna. Om
det inte finns kontanter i ett samhälle har vi som medborgare ingen möjlighet att potentiellt ta ut våra
pengar från banken och bankerna blir därmed fria att förfara hur de vill med t.ex. räntor; medborgarna
kan ju ändå inget göra för att få tillgång till sina pengar. Därför är det inte konstigt att storbankerna
drar ned på kontanthanteringen på sina bankkontor runtom i landet. Kunder som vill sätta in och ta ut
kontanter motarbetas och möts av kontantlösa kontor. Detta försvårar för medborgare och företag,
speciellt småföretag, runtom i hela landet.
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För det tredje finns det stor risk för att många människor, och då främst svaga grupper, hamnar
utanför i ett kontantlöst samhälle. Många äldre kan inte hantera digitala betalningslösningar eller kort.
Det finns dessutom grupper som av olika anledningar inte beviljas kort: vissa f.d. fångar, nyanlända,
folk med liten betalningsförmåga m.fl.
För det fjärde registreras alla inköp som görs med kontokort och dylikt någonstans. Det kan verka
problemfritt och synas vara en bra sak. Det framhålls att man på så sätt har lättare att motarbeta svarta
pengar och dylikt. Frågan är dock om alla medborgare, även de med rent mjöl i påsen, vill utsättas för
denna övervakning och registrering. Man kan också fråga sig vad bankerna gör med den
informationen och vad som skulle kunna hända med den i en framtid. Potentiellt skulle dessa data
kunna komma i felaktiga händer. Bara för att vi idag har ett demokratiskt samhälle betyder det tyvärr
inte att vi alltid kommer att ha det. För demokratins skull måste vi därför stärka kontanternas roll i
Sverige.
Alla vill och kan inte betala med kort eller andra elektroniska betalningslösningar. Det kan inte
vara bankers eller företags rättighet att bestämma vilka betalningslösningar medborgarna i ett land
skall tillåtas använda vid köp av varor och tjänster. Det är en uppgift för staten. Idag finns ingen lag
som stipulerar att kontanter är ett giltigt betalningsmedel i Sverige. Detta måste förändras.
Centerpartiet vill därför
att kontanternas ställning som giltigt betalningsmedel i Sverige fastställs i lag
att bankernas skyldighet att hantera kontanter vid ett rimligt antal bankkontor garanteras
medborgarna
att staten säkrar medborgarnas rättighet att betala för varor och tjänster med kontanter
Daniel Solling

Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut
Motionen tar upp en mycket viktig fråga som är speciellt aktuell för äldre men även andra svaga
grupper i samhället som motionären tar upp. Att en myndighet rekommenderar varje svensk att alltid
ha en summa kontanter hemma visar med all tydlighet att kontanter har en fortsatt viktig roll i
samhället och i synnerhet för demokratin.
Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta:
Att

bifalla motionen

Att

motionen sänds vidare till distriktsstämman

2018:37 Avveckla Akademiska hus
Akademiska hus är ett helstatligt företag som äger och förvaltar fastigheter åt universitet och
högskolor med huvudfokus på utbildnings- och forskningsverksamhet. ”Verksamheten ska” enligt det
förtydligade uppdraget som fastslogs av Sveriges Riksdag i december 2013, ”bedrivas på
affärsmässiga grunder och generera marknadsmässig avkastning genom en hyressättning som beaktar
verksamhetens risk”.
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Akademiska hus bildades 1993 och gjorde år 2016 ett överskott på drygt 3,6 miljarder kronor.
Varifrån kommer då dessa pengar som låg till grund för detta överskott? Jo, de kommer från den del
av våra gemensamma skattemedel som egentligen är avsedda att gå till forskning och högre
utbildning. Från universitets- och högskolehåll har det ofta framförts kritik av detta system och man
har kritiserat Akademiska hus för att ta ut högre hyror än det som är brukligt för motsvarande
kommersiella lokaler. Man kan fråga sig på vilket sätt över 3,6 miljarder kronor är en
”marknadsmässig avkastning”. Eftersom universiteten och högskolorna av praktiska och juridiska skäl
är bundna till sina lokaler går en oproportionerligt stor del av lärosätenas budget till hyreskostnader
till Akademiska hus. Sålunda har vi i dagsläget en situation där en ansenlig del av de skattemedel,
som är tänkta att gå till högre utbildning och forskning, går från staten till statliga myndigheter
(universitet och högskolor) som i sin tur tvingas betala hyra till en statligt ägd hyresvärd. Detta
innebär att välbehövliga medel som hade kunnat bidra till att stärka den svenska forskningen och
högre utbildningen istället går till ett stort mått av onödig administration när pengar skickas runt
mellan statliga myndigheter och företag.
Ett rimligare system vore att varje universitet och högskola själv ägde och förvaltade sina egna
lokaler. På så sätt skulle de administrativa kostnaderna kunna minskas och universitet och högskolor
kunna avsätta mer medel till forskning och högre utbildning. Ett avvecklande av Akademiska hus och
en överföring av dess kompetenser till de olika universiteten och högskolorna leder också till att
besluten om myndigheternas lokaler kan fattas närmare de berörda forskarna, lärarna och studenterna.
Centerpartiet vill därför
att det statliga företaget Akademiska hus avvecklas
att de byggnader som Akademiska hus äger och förvaltar samt de tillgångar företaget innehar
förs över till de universitet och högskolor som i dagsläget hyr lokaler av Akademiska hus
Daniel Solling

Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut
Motionen ligger helt i linje med centerpartiets närodlade politik. Flytta besluten närmare människorna
och låt universiteten och högskolorna fatta beslut om nybyggnation, renoveringar i de lokaler där
verksamheten bedrivs.
Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta:
Att

bifalla motionen

Att

motionen sänds vidare till distriktsstämman

2018:38 Motion om att införa specialiserad behandling av utmattningssyndrom
och stressrelaterad psykisk ohälsa inom Region Uppsala
Utmattningssyndrom innebär uttalad fysisk och psykisk utmattning efter långvarigt stresspåslag. Den
akuta fasen avklingar vanligen inom några veckor för att ersättas av en återhämtningsfas, som kan
pågå i många år med kvardröjande symtom och uttalad stressintolerans. Till symtombilden hör
omfattande och funktionsnedsättande kognitiva störningar, ofta i kombination med uttalade affektiva
problem och olika kroppsliga symtom.
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Enligt Socialstyrelsen behöver rehabiliteringen innefatta livsstilsförändring, stresshantering och
gradvis återgång i normaliserad livsföring. Det behöver också finnas utrymme för att samverka med
en eventuell arbetsgivare kring arbetssituationen. Många drabbade får idag ingen sådan hjälp med
samverkan och ingen sammanhållen vård. Ofta får personer med utmattning enbart antidepressiv
medicinering som inte har någon bevisad effekt och långa sjukskrivningar vilket ofta leder till
passivitet och kravkänslighet som försvårar för personerna att återgå i arbete istället för att hjälpa
dem. Region Uppsala saknar specialiserad vård för personer med utmattningssyndrom.
Sjukskrivningarna ökar i hög takt. Psykiatriska diagnoser, där utmattningssyndrom ingår, är sedan
2014 den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Inom de psykiatriska diagnoserna har den största
ökningen skett i för stressrelaterade diagnoser - de ligger bakom ungefär hälften av alla startade
sjukskrivningar. En fjärdedel av alla som sjukskrivs för utmattning återinsjuknar dessutom i samma
diagnos.
Det finns goda exempel på specialiserad behandling från andra landsting och regioner i Sverige. En
framgångsfaktor är att ha ett sammanhållet behandlingsprogram med ett genomtänkt upplägg där
hälso- och sjukvårdspersonal arbetar tillsammans i multimodala team. Privata utförare finns
exempelvis i Stockholm och de tar emot remisser från primärvården och erbjuder sedan
teambedömning och behandling av utmattning både individuellt och i grupp.
Att Region Uppsala inrättar specialiserad vård för utmattningssyndrom och samtidigt ser till
att möjliggöra för privata vårdgivare att ta sig an uppdraget.
Johanna Engström

Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut
Motionen tar upp ett mycket svårt men mycket aktuellt problem med utmattningssyndrom där vi får
fler och fler sjukskrivna. Väntetiderna är långa och för många människor får vänta på hjälp alldeles
för länge. Att ta lärdom av goda exempel är en bra väg att gå och som dessutom borde kunna startas
upp ganska omgående.
Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta:
Att

bifalla motionen

Att

motionen sänds vidare till distriktsstämman

2018:39 Ledig fredag
Människans förutsättningar på jorden förändras ständigt. Enskilda människors levnadsvillkor
påverkas också mycket stort av i vilket samhälle man föds i och växer upp. I takt med att det generella
välståndssamhället växt fram i Sverige har också människor steg för steg fått mer egen tid utöver
arbete. Vissa partier talar om kortare arbetsdagar. I till exempel Kaliforniens rikaste delar talas på
allvar om en framtida nödvändig medborgarlön. Bland annat gör utvecklingen inom robotik och
artificiell intelligens i datorer att väldigt många av dagens arbetsuppgifter kommer att automatiseras.
Till skillnad från dem som förespråkar mycket kortare arbetsdagar anser jag att en ytterligare fri dag
är en mycket bättre väg att gå, det vill säga fyradagarsveckor. Det är mycket bättre för den enskilde
som får längre tid för återhämtning och andra aktiviteter, varför inte försök som entreprenör. Det är
definitivt bättre för arbetsgivare som får mer ut av en arbetsdag och bättre kan planera
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personalbemanningen. Människan har gått från att alla jobbade jämt till två lediga dagar per vecka,
mindre än åtta timmars arbetsdag och över fem veckors semester. De flesta företagare och kommunala
heltidspolitiker ingår inte bland dem. Ändå anser jag att vi måste utveckla samhället så att många ändå
kan kombinera några dagars gemensamt värdeskapande med mer fritid. Min övertygelse är att
människor mår bra av att driva egna företag eller att jobba på andra sätt.
Att Centerpartiet ska utreda fördelar och nackdelar med att förespråka att ytterligare en
veckodag blir en ledig dag.
Stefan Hanna

Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut
Kretsstyrelsen tycker att motionären framför en spännande framtidsvision genom att föreslå en sådan
utredning. Vi tror också att det i många sektorer är enklare att förkorta arbetsveckan med en hel dag
än att korta antalet arbetstimmar per dag. Det är väl värt att utforska. Samtidigt skulle det innebära att
alla våra poliser, lärare, vårdpersonal och så vidare skulle behöva bli många, många fler.
Mot bakgrund av att vi befinner oss i ett läge där man skriker efter arbetskraft exempelvis särskilt
inom offentlig sektor är det fullständigt orimligt att införa ytterligare en ledig dag inom en överskådlig
framtid. Riksdagen har också nyligen röstat igenom att vi ska arbeta längre och att pensionsåldern nu
höjs för att vi ska klara de kommande pensionsavgångarna de närmaste 10-20 åren vilket visar att vi i
nuläget behöver jobba mer, inte mindre.
Samtidigt tycker vi att det är härligt att våga drömma om ett radikalt annorlunda samhälle, även om
det är väldigt avlägset.
Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta:
Att

anse motionen besvarad

Att

motionen sänds vidare till distriktsstämman

2018:40 EN STIGANDE KOLDIOXIDSKATT
Den 16/1 2018 kom nyheter om att Kanadas federala regering överväger att införa en stigande
koldioxidskatt. Förslaget är att koldioxidskatten startar på 10 dollar per ton och sen stiger den med 10
dollar per år till att sluta på 50 dollar per ton år 2022. Hela intäkten föreslås gå tillbaka till
provinserna. En variant på Avgift och Utdelning, alltså. https://www.ctvnews.ca/politics/proposedcarbon-pricing-plan-not-a-cash-grab-mckenna-1.3760473 Den 17/1 2018 kunde vi också ta del av att
den federala regeringen i Kanada också överväger att ge hela intäkten från koldioxidskatten till
medborgarna i respektive provins. Det vore en ren Avgift och Utdelning!
http://www.ckom.com/syn/648/220206/ottawa-could-offer-carbon-rebates-directly-to-residents-inholdout-provinces/ Om Kanada tar ett liknande steg är det hedersamt och sannolikt ekonomiskt klokt.
Under Centerpartiets ledning vann Uppsala kommun Världsnaturfondens pris för bästa miljöstad i
Sverige 2013. I världstävlingen mellan städer kom Uppsala samma år tvåa efter Vancouver, i Kanada.
Kanada gör väldigt mycket ansvarsfullt och kreativt kopplat till att både ta ett miljöansvar men också
för att stimulera den gröna ekonomin. Om Kanada tar detta steg blir landet det första som inför en
stigande koldioxidavgift med full utdelning i lika delar till alla medborgare. Och när första landet har
tagit steget kan de bli en strid ström av efterföljare.
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Jag yrkar:
ATT en progressiv koldioxidskatt i Sverige införs där alla intäkter går till berörda kommuner
och regioner.
ATT stora delar av skatteintäkterna direkt ska komma alla invånare till godo
Stefan Hanna
Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut
Den föreslagna federala koldioxidskatten i Kanada går till provinserna där de själva bestämmer hur de
ska göra med pengarna. I Sverige har vi ingen federal uppdelning av landet, även om vi har
kommuner. Kretsstyrelsen stödjer en progressiv koldioxidskatt helt ut, men föreslår att pengarna
istället för att tillfalla kommunerna bör öronmärkas med syfte att finansiera riktade klimatinsatser.
Till exempel:
• Upprustning av tågnätet
• R&D gällande biobränsle inom flyg.
• Subventionering av en fossilfri fordonsflotta.
• R&D kring fossilfri fordonsflotta
• Utbyggnad av solenergi, vågkraft och vindkraft
Kretsstyrelsens tror att det finns mycket kvar att utreda innan en progressiv koldioxidskatt kan införas.
Därför är kretsstyrelsens förslag att stämman avslår motionen och i stället beslutar att bifalla:
Att

utreda om en progressiv koldioxidskatt ska införas

Att

skatten skall öronmärkas till riktade klimatinsatser

Att

motionen sänds vidare till distriktsstämman
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