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Det kommunala handlingsprogrammet innehåller den politik som klubbats på 

kretsstämmorna i Uppsala. Det är ett levande dokument som kommer att utvecklas och 

ändras allteftersom nya beslut fattas på kommande stämmor.  

Samtliga bifallna att-satser från kretsstämmorna 2015-2017 finns redovisade sist i 

dokumentet. Texterna i avsnittet ”Närodlad politik” bygger på de bifallna att-satserna, 

Centerpartiets idéprogram och på partiets nationella politik. 

 
Syftet med det kommunala handlingsprogrammet är: 

 Att fungera som handledning för våra kommunpolitiker 

 Att sammanfatta och redovisa bifallna motioner från kretsstämmorna 

 
År 2050 är Uppsala kommun ett kraftcentrum för innovationer och företagsamhet. Våra 

två universitet rankas bland de bästa i världen och många nya företag startas och växer.  

I Uppsala bejakas och premieras grön tillväxt och entreprenörskap. Här värdesätter och 

respekterar vi ekosystemen. Här är det lönsamt att vara miljövårdande och olönsamt att 

agera miljöförstörande. Vi har en väl utbyggd laddningsinfrastruktur för elbilar och en 

tyst trafik med bra trafikflöde. 

I vår kommun bor och verkar över 300 000 människor. Många flyttar in varje år och 

bosätter sig både på landsbygden, i staden och i kransorterna. Uppsala kommun 

attraherar och behåller spetskompetens från hela världen. 

Uppsala stad växer så att det knakar och i alla nya stadsdelar finns grönska och öppna 

ytor. Staden är grön och luftig. Kransorterna har utvecklats och kommunikationerna är 

goda. Närservicen och livskvaliteten är hög i hela kommunen.  

Integrationen av nya svenskar går snabbt och enkelt tack vare en effektiv introduktion 

till det svenska språket, sysselsättning och arbete efter ankomst till Sverige och Uppsala. 

Föreningslivet bidrar också starkt till att våra nya medborgare känner sig välkomna i sitt 

nya hemland. 

Här kan alla bestämma över sina egna liv genom egna och fria val.  

I Uppsala trivs människor. 

 
Våra idéer är resultatet av en lång strävan efter ett rättvisare, friare och grönare 

samhälle. Centerpartiet har sina rötter i landsbygdsbefolkningens och de självägande 

böndernas månghundraåriga kamp för frihet och rättvisa. 
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Med Centerpartiets rötter i bonderörelsen följer också vår förankring i miljöfrågorna. 

Centerpartiet har bildats av människor som levt av naturen och dess resurser, därför vet 

vi att mänskligheten inte överlever utan att ta hänsyn till naturens villkor. 

 
Centerpartiet är ett värderingsstyrt parti som svarar på de utmaningar som finns i hela 

landet, såväl i städerna som på landsbygden. I detta avsnitt följer korta 

sammanfattningar av viktiga delar av våra värderingar. Se även Centerpartiets 

idéprogram.  

 
Varje människa är född fri. Alla ska kunna bestämma över sitt eget liv genom egna och 

fria val. Demokratin förutsätter en allmän acceptans och respekt för människors olika 

åsikter, oavsett om det handlar om politiska ståndpunkter, religion eller annan 

livsåskådning. Yttrandefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet är därför orubbliga 

principer, som även innefattar frihet att avstå från religiositet och från att organisera sig.  

Respekten för en persons religion, livsåskådning och åsikter innebär inte att vi accepterar 

att andra människors frihet beskärs. Det är varje människas rätt att fritt göra sina egna 

livsval. 

Frihet i Centerpartiets mening är inte förunnat de få och de priviligierade. Alla människor, 

oavsett bakgrund, ålder, kön eller härkomst ska ha möjlighet att förbättra sina 

livschanser och känna frihet.  

 
Centerpartiet strävar efter ett hållbart Uppsala där människor får bestämma mer själva. 

Vi tycker att alla ska få möjlighet att utvecklas oavsett vem man är och var i kommunen 

man bor. En offentligt finansierad skola, vård, omsorg, brottsbekämpning och ekonomisk 

grundtrygghet ger människor frihet och främjar social rörlighet. Ett centralt mål för 

Centerpartiet är att det ska finnas likvärdiga möjligheter att växa upp, gå i skolan, 

arbeta, bo och driva företag i hela kommunen. 

Vi vill ta tillvara människors idéer. Då kan vi hitta nya miljövänliga lösningar som gör att 

samhället kan utvecklas på ett mera hållbart sätt. 

För att säkra välfärden vill vi göra det enklare och mer lönsamt att driva företag. 

Företagare bidrar till samhället och de som anställs av företagen tjänar egna pengar och 

bidrar genom skatten till en bättre skola, vård och omsorg samt till annan kommunal 

verksamhet. 

 
Människor har en rad grundläggande behov; mat, bostad, kläder och vård. Vi har ett 

gemensamt ansvar för att alla ska få dessa grundläggande behov tillfredsställda.  

De som drabbats av sjukdom, funktionsnedsättning eller arbetslöshet ska garanteras en 

ekonomisk grundtrygghet och stöd att ställa om och komma tillbaka. Ingen ska behöva 

fastna i utanförskap. 

Efter ett avslutat arbetsliv ska man vara trygg i sin försörjning resten av livet. 
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En viktig del är rättstryggheten. Ingen ska ha rätt att ta ifrån oss vår frihet och trygghet 

genom kriminella handlingar. 

 
Vi tror på människans förmåga att ta ansvar för sig själv och för andra. För oss i 

Centerpartiet betyder decentralisering närhet till beslutsfattare, till jobb och utbildning, 

samt till samhällets servicefunktioner. Byråkrati och krångel i den kommunala 

förvaltningen måste minska.  

En del i decentraliseringen är att öka det fria valet och möjligheten att påverka sin 

vardag. Detta innebär att de som går i skolan eller de som har behov av vård och 

omsorg, ska kunna påverka sin närmiljö och sin livssituation. 

Centerpartiet kommer konsekvent, inom alla områden och på alla nivåer, att verka för 

ökad decentralisering av besluten så att människor kan öka makten över sina liv. Vi 

kallar det ”Närodlad politik”. 

 
Äganderätten är central för ett samhälle där människor kan förverkliga sig själva och sina 

drömmar.  

Bonden som äger sin mark, familjen som äger sin bostad, pensionären som har ett 

sparkapital, för alla dem innebär tillgången till ett eget kapital minskad sårbarhet. Det 

ger större självbestämmande och utrymme att tänka långsiktigt. Personligt ägande är, 

även för den med knappa resurser, ett sätt att öka både frihet och trygghet.  

Möjligheter skapas för fler att investera i sina drömmar, stora som små, och skapa egna 

verksamheter. Det ger förutsättningar att både förvalta och förädla våra resurser. 

 
Vi i Centerpartiet vill leda kommunens tillväxtvänliga miljö- och klimatarbete och vi 

arbetar hårt för att alla delar av kommunens politiska ställningstaganden ska vara 

socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara. 

Naturens kretslopp är grunden för allt liv. Tillgång till rent vatten, en ren luft och en 

giftfri miljö är grundläggande för alla människor och en förutsättning för vår frihet.  

Vi har en skyldighet att bruka utan att förbruka, att inte rubba kretsloppen och att 

bevara naturen till kommande generationer. Det handlar både om rättvisa och om 

respekt för våra barns och barnbarns frihet.  

 
Vårt lands välstånd har i alla tider byggt på ett ständigt utbyte med omvärlden. 

Centerpartiet välkomnar att samhället består av människor med olika bakgrund och 

erfarenheter, där alla är lika värda och där gemenskapen ska vara öppen för alla. Vi vill 

göra upp med de system och strukturer som hindrar människor från att vara delaktiga i 

samhället. Vi vill riva de murar och den uppdelning mellan innan- och utanförskap som 

en exkluderande politik skapat. Vi accepterar inte att människor sorteras efter hudfärg.  

Centerpartiet vill fortsätta att avlägsna de hinder som finns för enskilda människors 

rörlighet i världen. Vi vill se en framtid där Sverige är ett land dit människor kommer 

med en dröm om ett bättre liv och bidrar till att bygga vårt samhälle.  
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I ett liberalt samhälle behandlas alla människor som individer, inte utifrån vilket kön. 

Våra gemensamma system måste därför vara uppbyggda så att flickor och pojkar, 

kvinnor och män, har samma förutsättningar.  

 

Kvinnor och män ska som självständiga individer ha samma möjligheter till makt och 

inflytande i samhället. Alla oavsett kön, ska ha rätt att göra sina egna livsval och forma 

sina egna liv. Jämställdhet ska prägla introduktionen av de nyanlända. 

 

Kvinnor och män ska också ha samma möjligheter till ägande samt att starta och driva 

företag. Kvinnor och män ska behandlas likvärdigt och ha samma förutsättningar om de 

väljer att bli föräldrar.  

 

Varje enskild individ ska ha samma rättigheter till personlig integritet. Våld i nära 

relationer, sexualiserat våld, hedersrelaterat våld eller kränkningar av den kroppsliga 

integriteten kan inte accepteras.  

 

Vi vill se ett samhälle fritt från våld, människohandel och prostitution. 
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I detta kapitel sammanfattas kort vår kommunala politik. Politikens innehåll bygger på 

stämmobesluten från kretsstämmorna och på Centerpartiets gemensamma politik och 

idéprogram. 

 
Centerpartiet driver på den gröna omställningen i Uppsala och i Sverige. Vi är den 

främsta politiska rösten för ökad hållbarhet. Vi ser samhället som en helhet som måste 

utvecklas i hållbar riktning. Utan ett sådant synsätt riskerar de politiska besluten att bli 

alltför kortsiktiga. 

Det finns ingen konflikt mellan tillväxt och klimatnytta, tvärtom. Delar av Uppsalas 

näringsliv är lysande exempel på att tillväxt och klimatnytta går att förena och att vi kan 

bygga morgondagens välstånd på den gröna omställningen. Centerpartiet vill att Uppsala 

ska fortsätta utvecklas som en grön tillväxtmotor i Sverige och att kommunens negativa 

miljö- och klimatpåverkan successivt ska minska. 

Vi vill att kommunen ska ta fram och verkställa en solenergiplan. Solenergiplanen ska 

användas som ett styrdokument och kopplas till översiktsplanen. Vi vill att Uppsalas 

energi ska vara ska bli 100 % förnybar inom en generation. Därför vill vi att kommunen 

ska ta fram innovativa förslag och finansieringsmodeller för att ge fler möjlighet att äga 

och producera solenergi. 

För att minska behovet av bilen och för att minska långa transporter vill Centerpartiet 

bygga hållbara lokala samhällen med närhet till service, allmänna kommunikationer, 

cykelvägar och gröna lungor. Bilen är dock ett värdefullt verktyg i människors vardag och 

många kommer att fortsatt vara beroende av och ha glädje av bilen. Därför är det viktigt 

att det är utsläppen – inte bilarna – som ses som det huvudsakliga problemet. 

Centerpartiet vill därför göra det lättare och billigare att äga och köra fossilfria bilar. Vi 

vill att hela kommunens fordonsflotta ställs om till fossilfria drivmedel.  

Uppsala kommun är ett av Sveriges viktigaste jordbruksområden. Att värna och öka vår 

lokala livsmedelsproduktion är viktigt av såväl klimat- som av miljö- och 

säkerhetspolitiska skäl. En större andel lokalproducerade livsmedel i Uppsalas butiker 

samt på Uppsalas skolor och äldreboenden minskar utsläppen från livsmedelstransporter 

och negativa effekter av en naturkatastrof eller en säkerhetspolitisk kris. Det är också 

bra för våra bönder och skapar öppna landskap i vår kommun. De ska ges goda 

möjligheter att bruka sin jord och skog. För att säkerställa en långsiktig balans i det 

ekologiska kretsloppet måste vi skydda den biologiska mångfalden.  

Vi vill att kommunen ska köpa ekologiskt och hållbart producerad mat enligt svenska 

kvalitets- och djurskyddskrav. Uppsala kommun ska inte upphandla mat som producerats 

i strid med den svenska djurskyddslagstiftningen. Vi vill ha rättvisa konkurrensvillkor för 

våra svenska bönder och vi vill att djuren ska må bra. Vi vill också att minst 25 % av 

kommunens matinköp ska vara lokalproducerad senast år 2023. Vi har goda miljö- och 

djurskyddskrav i Sverige. Därför är målet om lokalproducerad mat överordnat målet om 

ekologiskt producerad mat.  

Alla delar av samhället behöver samverka för att fasa ut de kemikalier som riskerar att 

skada människor och miljö. Vi vill att Uppsala kommun ska sprida kunskap om 

kemikaliers miljö- och hälsovådliga effekter. Förskolor och skolor ska vara fria från gifter. 
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Kommunens vatten- och avloppsinfrastruktur måste anpassas så att t.ex. kemikalie- och 

läkemedelsrester hindras från att läcka ut i mark och vatten. 

 
Att människor startar och driver företag är avgörande för vårt välstånd. Det är företag 

som betalar de anställdas löner som i sin tur genererar de skatter som finansierar den 

gemensamma välfärden. Uppsalas unika tillgång till värdefull kunskap, kompetens och 

forskning skapar goda förutsättningar för att skapa nya innovativa produkter och 

tjänster. 

Centerpartiet verkar för att Uppsala kommuns attityd gentemot företagarna ska vara 

”Välkommen hit! Vad kan vi hjälpa till med?” 

Kommunen ska bidra till näringslivets utveckling genom att konkurrensutsätta 

verksamhet med kvalitet för medborgarna i fokus. Genom innovationsupphandlingar kan 

kommunen både förbättra kvaliteten i sin verksamhet och bidra till att nya innovativa 

idéer och smarta tjänster sprids. Uppsala kommun ska inte i onödan bedriva verksamhet 

som kan utföras av privata, konkurrerande aktörer. 

En av samhällets absoluta huvuduppgifter är att alla människor, efter egen förmåga, ska 

ges möjlighet att arbeta och försörja sig själva. Ett företagsklimat som ger fler och 

växande företag och därmed fler jobb och med en arbetsmarknad som är öppen för alla, 

ökar förutsättningarna för att människor ska kunna påverka och förbättra sina egna och 

sina barns livsvillkor. 

I Uppsala ska det finnas möjligheter för alla att arbeta, oavsett utbildningsnivå och 

tidigare erfarenhet. Uppsala behöver därför ett större utbud av såväl kvalificerade som 

enklare arbeten.  

Kommunens arbetsmarknadspolitik behöver bli mer aktiv, till exempel skulle 

arbetsmarknadsnämnden på ett mer proaktivt sätt kunna samarbeta med näringslivet 

och företagare för att locka hit verksamheter som skapar många jobb. Vi vill att en 

etableringslots ska inrättas för företag som vill etablera sig i kommunen. Företag som 

erbjuder enkla jobb ska välkomnas särskilt i kommunen.  

De praktiska gymnasie- och vuxenutbildningarna behöver bli bättre och få en tydligare 

koppling till arbetsmarknaden. För dem som kommer hit från andra länder måste 

kommunen tillhandahålla en effektiv undervisning i svenska.  
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Centerpartiet anser att det behövs en bättre balans mellan stad och land i kommunens 

bostadspolitik. Uppsala är Sveriges största landsbygdskommun, vi vill att den dessutom 

ska vara den bästa. Vi vill bland annat satsa på kommunens mindre samhällen och 

särskilt på de utvalda kransorterna Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge.  

Utvecklingen av kransorterna innebär mer livskraft för landsbygden, närmare service och 

en bättre möjlighet att bevara Uppsala stads grönområden och unika karaktär. 

Vi vill bygga fler bostäder av blandad sort i kransorterna; villor, radhus, bostadsrätter, 

hyresrätter, byggemenskaper, ungdomsbostäder och seniorbostäder. Här vill vi också 

skapa mer service, verksamhetslokaler och bättre kommunikationer.  

Det främsta ledordet i Centerpartiets bostadspolitik är hållbarhet. För att vara 

ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart måste ett bostadsområde ha både förskolor, 

butiker, grönområden, bra och gröna kommunikationer samt verksamhetslokaler.  

I helt nya stadsdelar kan vi bygga högt och tätt utan att kompromissa med kvalitet och 

trivsel. Genom att bygga högt, tätt och smart minskar bostadsbristen samtidigt som det 

ger bättre ekonomi i byggprojekten och möjliggör effektivare kollektivtrafiklösningar. 

Befintliga stadsdelar och bostadsområden ska å andra sidan förtätas mycket varsamt. 

Välplanerade och genomtänkta bostadsmiljöer som t.ex. Eriksberg, Salabackar och 

Tunabackar ska inte byggas sönder. 

Södra staden är ett av de större utvecklingsområdena i Uppsala. Södra staden som kan 

komma att rymma omkring 25 000 nya bostäder. Redan i dag bor 30 000 Uppsalabor i 

de stadsdelar som ingår i Södra staden. Centerpartiet vill se en livskraftig stadsdel för 

alla generationer. Vi föreslår därför att kommunen ska bygga ett ”Kunskapscampus” i 

Södra staden. Kunskapscampus ska vara ett nav för kunskapsinhämtning och bestå av 

förskola, grundskola och gymnasieskola. Södra stadens nya kunskapscampus bör utgöras 

av ett flertal byggnader med delvis olika skolgårdar för olika åldersgrupper. På så vis 

skapar vi en trygg och nära skolmiljö för alla barn. Samtidigt kan kunskapscampus 

storlek skapa stora samordningseffekter när såväl kvalificerade ämneslärare som 

speciallärare, specialpedagoger, skolhälsovård och administration kan samutnyttjas. 

Vi vill att kommunen ska bygga parkeringshus och sätta upp laddstolpar för elfordon i 

nära anslutning till ny bostadsbebyggelse.  

Centerpartiet vill se träd som ljudbarriärer.  

Bygglovsärenden måste handläggas snabbt och kommunen behöver mer mark som 

snabbt kan exploateras. Därför behöver kommunen arbeta mer aktivt med markförvärv. 

Organisationen för kommunens bygglovshantering bör delas upp i två enheter, en för 

stora och en för mindre ärenden. Den familj som vill bygga ut sitt hus eller den 

företagare som vill utveckla sin verksamhet ska inte behöva vänta på bygglov för att 

deras ärenden prioriteras ned till förmån för ansökningar från stora byggherrar. 

Vi vill att människor ska känna sig delaktiga i utvecklingen av sina närområden, oavsett 

om de bor i staden eller på landet. Därför är det viktigt med en bra och kontinuerlig 

dialog mellan politiker och boende. Medborgardialoger ska ligga till grund för stads- och 

landsutvecklingen i Uppsala. Bygderåd ska utgöra naturliga remissinstanser i frågor som 

berör deras närområde.  
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För att främja människors hälsa och välbefinnande behöver vi värna en god miljö i våra 

samhällen och tätorter. Centerpartiet vill att alla människor ska ha nära till gröna parker 

och rekreationsområden. Byggande i befintliga stadsdelar måste ske så att farliga gaser 

och partiklar inte fångas på gatunivån och vissa nya stadsdelar bör byggas som fossila 

nollzoner.  

 
Centerpartiet ser inte några motsättningar mellan olika trafikslag. Med smart 

stadsplanering går det att skapa säkra och snabba transportstråk för såväl bilar som för 

kollektivtrafik, cyklister och gående.  

Centerpartiet vill utveckla Uppsala till Sveriges bästa cykelstad. Centerpartiet vill bygga 

snabbcykelvägar och cykelgarage. Cykelvägar bör planeras så att stopp och korsningar 

längs vägen blir så få som möjligt. Bebyggelse och belysning längs cykelvägarna ska 

bidra till ökad trygghet. Vi vill också att det ska finnas ett hyrcykelsystem i Uppsala som 

ska vara en del av kollektivtrafiksystemet. Vi vill dessutom att det ska vara möjligt att ta 

med cykeln på bussen. Det är särskilt viktigt att snöröjning och sandning av cykelvägar 

fungerar så att cykeln blir ett attraktivt resealternativ året om. 

Trafikkapaciteten över Fyrisån måste förstärkas för att förbättra trafikflödena mellan 

östra och västra Uppsala. Uppsala ska sammanlänkas med nya broar för gående, 

cyklister, kollektivtrafikresenärer och bilister. Det ska ske med stor hänsyn till miljön. 

Centerpartiet vill att Uppsala ska bli en klimatsmart, miljövänlig och hälsosam kommun. 

Därför vill vi premiera fossilfria fordon. Centerpartiet har på den nationella nivån 

föreslagit en grön bilbonus för att stimulera inköp av fossilfria fordon. Här i Uppsala vill vi 

ytterligare öka incitamentet att köra fossilfritt genom att erbjuda gratis parkering för 

fossilfria fordon. Vi vill också göra det lätt att ladda elbilar genom att införa en 

parkeringsnorm som säkerställer minst en laddplats per tio parkeringsplatser vid 

anläggning av nya parkeringsplatser. Vi vill också att kommunen ska bygga fler 

laddplatser i Stenhagen, Gränby, Boländerna och i centrala Uppsala.  

Centerpartiet vill att Uppsala ska vara en trafiksäker kommun. Därför vill vi att en 

trafiksäkerhetsanalys alltid ska genomföras vid större ombyggnationer. 

Trafiksäkerhetsanalysen ska utgöra underlag för politiska beslut om tillfälliga 

skolskjutsar. Vi vill också att Uppsala kommun ska förse medborgarna med tydlig 

information om pågående ombyggnationer av gatorna, både på den aktuella platsen och 

på kommunens hemsida. Informationen ska uppdateras kontinuerligt. Information ska på 

så sätt fortlöpande ges om anledningen till avstängningen, beräknad tid för 

ombyggnaden samt hur gatan kommer att se ut och fungera när allt är klart. 

I Uppsala behövs parkeringsplatser, både kantstensparkeringar, parkeringshus och 

parkeringsgarage. Centerpartiet vill anlägga pendlarparkeringar vid 

kollektivtrafikknutpunkter på landsbygden så att den som vill enkelt kan byta 

transportmedel vid in- eller utfart till och från centralorten. Vi vill att parkeringsavgifterna 

ska vara rimliga. Orimligt höga parkeringsavgifter gör att handlare, krögare och andra 

företagare i city får svårare att konkurrera med externa köpcentrum med stora 

gratisparkeringar. Vi vill ha en levande stadskärna där man kan kosta på sig att äta, 

shoppa, promenera och umgås i lugn och ro, vare sig man bor i staden eller har kört in 

från landsbygden. 

Uppsalas befolkningstillväxt betyder att kommunen de närmaste åren kommer behöva 

uppgradera kollektivtrafiksystemet. För Centerpartiet är det viktigt att det system som 
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väljs är ekonomiskt hållbart, gör minsta möjliga intrång i Uppsalas karakteristiska 

kulturmiljöer och inte försämrar framkomligheten med cykel i staden. 

 
I Uppsala bor människor med rötter i jordens samtliga världsdelar och religioner. Att 

människor korsar gränser för att söka nya och bättre möjligheter är naturligt och berikar 

samhället. Sverige och Uppsala står inför demografiska utmaningar. Invandringen ger 

bättre förutsättningar för en utvecklad välfärd också i framtiden. Det är dock viktigt att 

de nyanlända snabbt kommer i arbete. Eget arbete är fundamentalt för såväl friheten 

som tryggheten för den enskilde. Varje individ som arbetar bidrar till det gemensamma. 

Idag tar det alltför lång tid för många att bli självförsörjande. Kommunen bör stötta och 

ta fram en etableringsplan för alla nyanlända. 

De som inte kan svenska ska få språkinsatser från dag ett. Kommunen ska säkra att 

utbildningen i svenska för invandrare (SFI) är effektiv och håller en hög kvalitet. En 

flexibel och arbetsmarknadsanknuten SFI-undervisning är av stor betydelse för 

möjligheten att få arbete. Klasserna bör delas in efter kunskap och studievana. 

Undervisningen ska vara flexibel med möjlighet att också välja distans- eller 

deltidskurser. Det är också viktigt att SFI-undervisningen är inriktad mot den svenska 

arbetsmarknaden, gärna med inslag av praktik. Utförare av SFI bör få en 

prestationsersättning utifrån hur deltagarnas språkfärdigheter utvecklas.  

Kvinnor avbryter sin SFI-utbildning i betydligt högre grad än män i samband med att de 

föder barn. Vi vill därför att det ska vara möjligt att på deltid kombinera 

svenskundervisningen med föräldraledighet. 

Kommunen bör garantera utbildning, praktik- eller lärlingsplatser åt dem som för 

stunden inte försörjer sig själva. Vi vill att det ska vara möjligt att ställa krav på 

deltagande som en förutsättning för försörjningsstöd.  

Aktiveringskravet ska vara lika för kvinnor och män. Högre krav ställs idag ibland på 

män, vilket gör att de får mer stöd och därför också lättare får jobb. Båda kvinnan och 

mannen i en familj bör alltid kallas då kommunen har samtal kring deras ekonomi.  

De nyanlända ska informeras om och få hjälp med ansökan om placering av barn i 

förskola. Deltagande i förskoleverksamhet hjälper nyanlända barn att lära sig svenska 

och att integreras i samhället. Det möjliggör också för invandrade föräldrar, särskilt för 

kvinnor, att komma ut i samhället för att lära sig svenska, driva företag, arbeta eller 

studera. En snabb placering av barnen i förskola ger bättre möjligheter för utrikes födda 

kvinnor att delta i arbetslivet.  

Centerpartiet vill att Uppsala kommun ska inleda en försöksverksamhet med öppna 

förskolor som också erbjuder extra språkstöd till nyanlända föräldrar, så att de får en 

naturlig plats att träffas och träna svenska. 

Vi vill att alla nyanlända ungdomar ska sysselsättas och att de snabbt bereds en 

skolplats. På sommarlovet bör både asylsökande och nyanlända ungdomar som fått 

uppehållstillstånd aktiveras genom att gå i sommarskola, praktisera, jobba eller delta i 

andra aktiviteter som främjar deras språkutveckling och integration. Föreningslivet har 

här en viktig roll. 

Vi vill inte vårda personer till egenförsörjning, vi vill genom snabba och aktiva 

arbetsmarknadsinsatser matcha uppsalabor till arbete. 
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Ensamkommande ungdomar bor ofta på Hem för vård eller boende (HVB-hem). Vi vill att 

HVB-hemmen för ensamkommande ska byta namn till Jobbetableringshem. Vi vill att 

varje ensamkommande ungdom tillsammans med personalen ska upprätta en individuell 

jobbetableringsplan som ska ta ungdomen från nuläge till ett framtida drömjobb. Syftet 

med planen är att den ensamkommande ska bli anställningsbar. Därför ska 

jobbetableringshemmen också vara bemannade med studie- och yrkesvägledare. Så har 

Trelleborgs kommun gjort med stor framgång och vi inspireras av dem. Erfarenheten 

därifrån visar att det är viktigt att ungdomarna är delaktiga och att drömjobbet är 

realistiskt. Det är personalen ansvar att följa upp målen i planen och ge ungdomarna 

stöd och motivation. 

 

Vi vill att kommunen ska uppmuntra och underlätta för nyanlända ungdomar att delta i 

praktiktjänstgöring. Praktiska frågor, t.ex. hur den som praktiserar ska vara försäkrad får 

inte vara ett hinder. 

 

Alla som invandrar till Uppsala, både vuxna och ungdomar, ska snabbt ges en sådan 

samhällsintroduktion att de själva kan navigera i samhället.  Samhällsintroduktionen ska 

både beskriva våra centrala samhällsfunktioner samt hur vår sekulära demokrati 

fungerar samt vad den innebär för vikten av tolerans och allas frihet. 

Samhällsintroduktionen ska genomföras som en obligatorisk del av SFI och 

språkintroduktionen för nyanlända elever (SPRINT). Gode män för ensamkommande 

flyktingbarn ska vara ansvariga för att följa upp att barnen får en samhällsintroduktion i 

skolan. 

 
Andelen av Uppsalas befolkning som är äldre än 65 och 80 år ökar i snabb takt. Det 

innebär att de äldres vård- och omsorgsbehov ökar, samtidigt som de som arbetar och 

betalar den skatt som finansierar vården och omsorgen, blir en allt mindre andel av 

befolkningen. 

För att Uppsala ska klara av att förse de äldre med vård och omsorg av god kvalitet 

behöver kommunen arbeta förebyggande. De äldres möjlighet att motionera måste 

förbättras. Vi vill t.ex. att Fyrishovs verksamhet fokuseras på friskvårdsverksamhet med 

särskild inriktning mot Uppsalas äldsta invånare. Dessutom vill vi se hälsofrämjande 

åtgärder såsom friskvårdsinsatser, promenadstråk anpassade till äldres villkor och 

regelbundna hälsoundersökningar. Vi vill att personal inom vård och omsorg utbildas i 

hur de kan stötta äldre att bli mer fysiskt aktiva. Om människor är friska längre så ökar 

deras livskvalitet samtidigt som kommunens kostnader blir mindre.  

För att främja de äldres hälsa och trygghet måste det finnas bostäder som är anpassade 

till just deras behov. Centerpartiet vill bygga minst 300 nya trygghets- och 

serviceboendeplatser under den kommande mandatperioden. En trygghetsboendegaranti 

bör också införas för de äldre som önskar flytta till ett trygghetsboende. Vi vill att 

trygghets- och serviceboenden ska byggas både i Uppsala centralort och i Storvreta samt 

i de prioriterade kransorterna Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge. Varje 

kommunalt äldreboende ska ha tillgång till en specialistutbildad läkare, gärna med 

geriatrikinriktning. Det ska också finnas bredband på alla äldreboenden. 

Uppsalas äldre ska kunna leva meningsfulla och trygga liv i den miljö som de själva 

väljer. Gemenskapen med vänner där man bor betyder mycket, liksom nära och 

tillgänglig vård och service. Valfriheten i vården och omsorgen ska värnas. Centerpartiet 

vill se en mångfald av aktörer inom vård och omsorg, vilket ställer höga krav på 

kvalitetskontroller och uppföljning. 
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Det bör också bli lättare för äldre, i synnerhet de med små ekonomiska medel, att ta del 

av hemtjänst och färdtjänst till en låg kostnad. Kommunens handläggningstider ska vara 

korta och ansökningsförfarandet ska kännetecknas av enkelhet och service. 

Den mat som serveras Uppsalas äldre ska vara god, närproducerad och lokalt tillagad. 

Samverkan mellan frivilligorganisationerna ska stödjas och utvecklas för att underlätta 

etableringen av träffpunkter med lunch- och fikaservering i hela kommunen. Detta 

underlättar möjligheterna till kontakt med andra. 

 
Centerpartiet kommer aldrig att stödja ett ansvarslöst användande av skattepengar. För 

våra skattepengar ska vi få den kvalitet vi upphandlar. Oavsett om det är en offentlig 

eller privat aktör som levererar de skattefinansierade tjänsterna accepterar vi inte en 

dålig kvalitet. 

Kommunen behöver jobba smart för att invånarna ska få så mycket som möjligt för sina 

skattepengar. Det finns inget samband mellan hög kostnad och hög kvalitet, snarare 

tvärtom eftersom ineffektivitet, krångel och kvalitetsbrister tar tid och kostar pengar. Det 

finns inga skäl till att Uppsalas invånare ska betala mer för sina verksamheter än 

invånare i andra jämförbara kommuner. Det är mycket viktigt att Uppsala hela tiden ökar 

servicen, kvaliteten och nyttan per skattekrona. 

Av tradition är centerpartister försiktiga i ekonomiska frågor. ”Man ska inte göra av med 

mera pengar än man förfogar över” brukar vara de traditionella centerväljarnas sunda 

filosofi. Sedan spelar det mindre roll om det är statens, landstingets, kommunens eller 

den egna privata plånboken det är fråga om. Principen är densamma. Vi får inte slösa 

pengar på kommande generationers bekostnad. 

I Uppsala finns inte utrymme för någon bekymmerslös löftespolitik eller vidlyftiga lån. 

Globala ekonomiska kriser, allvarliga oroshärdar i världen, nya politiska regimer och 

mycket annat kan snabbt förändra de ekonomiska förutsättningarna. Vi blir dessutom allt 

äldre och kostnaderna för välfärdstjänsterna kommer att stiga i framtiden.  

Alltför många invånare i Uppsala står utanför arbetsmarknaden. Under 2014 fick 4300 

hushåll med 7200 personer i Uppsala ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd. 

Stödet kostar i år ca 23 miljoner kronor per månad. Den vanligaste orsaken till utbetalt 

ekonomiskt bistånd är arbetslöshet. Kommunen gör en del insatser för att hjälpa dessa 

personer till självförsörjning, t.ex. genom rehabiliteringsinsatser, träning, praktik och 

kompetensutveckling. Det är bra, men otillräckligt.  

Vi vill utforma nya så kallade inkluderingsjobb där olika sysselsättningsuppgifter utförs av 

den som är i utanförskap och/eller får försörjningsstöd och har full eller viss 

arbetsförmåga. Det gagnar individen, stärker anställningsbarheten och är även till nytta 

för kommunen. Siktet ska vara inställt på att stötta individen mot den reguljära 

arbetsmarknaden. De arbetsuppgifter som ska skapas inom ramen för inkluderingsjobb 

ska inte stå i konkurrens med den reguljära arbetsmarknaden. Exempel på 

arbetsuppgifter som skulle kunna vara lämpliga är insatser för idrott- och föreningslivet, 

naturvärd, arbetsvärdar eller stöd till garantipensionärer med att exempelvis handla. 
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Centerpartiet tror på individens egen förmåga och vill ge människor möjlighet att göra 

det bästa av sina unika förutsättningar. Samtidigt behövs ett skyddsnät som fångar upp 

och ger stöd åt de personer som, tillfälligt eller permanent, inte klarar sig själva.  

Det är viktigt att det stödet är anpassat efter just den enskildes förutsättningar. Ett eget 

boende kan vara första steget mot att få rätsida på livet för någon som mår dåligt. För 

någon annan kan ett delat boende ge välbehövlig gemenskap som bryter ensamheten. 

Stödinsatser ska alltid följas upp och utvärderas.  

Centerpartiet vill att Uppsala kommun ska skapa förutsättningar så att alla 

beroendesjuka som söker behandling också ska få det. De sökande ska inte registreras i 

socialtjänstregistret. Vi vill att kommunen ska ge ökat stöd till ideellt arbete bland 

utslagna, hemlösa, ensamma och andra grupper med särskilda behov. Vi tycker att en 

rullande nattjour bör inrättas och att natthärbärgen alltid ska finnas tillgängliga, särskilt 

vintertid.  

Vid alla beslut som rör barn ska deras rättigheter och perspektiv beaktas och vara 

vägledande. Vi vill att kommunen i ett tidigt skede ger stöd till hela familjens nätverk så 

att onödiga omplaceringar undviks. Om en omplacering ändå måste göras vill vi att 

kommunen har en god beredskap för att möta barns behov av fosterhem eller alternativa 

omhändertaganden av hög kvalitet. Vi kräver en skärpt tillsyn samt noggrann och 

kontinuerlig uppföljning så att barnens rätt säkerställs vid alla placeringar.  

Centerpartiet vill också att kommunen ska stödja en utbyggnad av särskilda boenden för 

personer som utsätts för våld i nära relationer och att skydd skall ges utan krav på 

registrering.  

Den hedersrelaterade brottsligheten begränsar den utsattes frihet. Centerpartiet vill 

införa hårdare straff för sådana brott. En hederskommission bör också tillsättas med 

uppgift att motarbeta hedersnormerna och den hedersrelaterade brottsligheten. 

Centerpartiet har en vision om ett grönt och växande Uppsala där både människor och 

företag når framgång och alla invånare ges förutsättningar till ett gott liv. En 

förutsättning för att visionen ska bli verklighet är att människor känner sig trygga. Vi i 

Centerpartiet hyser stor tilltro till det civila samhället. Nattvandrare, kyrkor, ideella 

föreningar och enskilda individer gör många och goda insatser för att öka tryggheten. Vi 

vill uppmuntra och stödja dem. Tryggheten är allas vårt gemensamma ansvar.  

Vi vill att kommunens samverkansavtal med Polisen ska ses över. Vi tycker också att 

stödet till ideella initiativ för att stärka tryggheten i Uppsala bör förbättras.  

Centerpartiet föreslår att en kommunal trygghetscentral inrättas. Trygghetscentralen ska 

tillsammans med Polisen kommunala fältassistenter och civilsamhället samordna det 

brottsförebyggande arbetet inom kommunen. Centerpartiet vill inrätta ett särskilt 

trygghetsnummer och en gratis mobilapplikation som uppsalaborna ska kunna använda 

för att ge upplysningar av betydelse för det brottsförebyggande och brottsbekämpande 

arbetet.  

Kommunala ordningsvakter med uppgift att upprätthålla ordningen ska finnas vid de 

platser där oroligheter och brott är vanliga. Trygghetscentralen ska också kunna dirigera 

ordningsvakterna till platser där oroligheter har rapporterats. Arbetet ska bedrivas i 

samarbete med ”nattvandringen på hjul”, d.v.s. med UL, taxibolag och färdtjänstbolag. 
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Trygghetscentralen bör också stå i kontakt med frivilliga som samordnat ska kunna möta 

och följa personer som känner sig otrygga. Vidare ska Trygghetscentralen också föreslå 

brottsförebyggande fysiska åtgärder, t.ex.  klottersanering, reparation av eller bättre 

belysning på mörka platser. 

 

 

Kultur får människor att tänka i nya banor. Den utmanar och utvecklar oss och ger oss 

nya perspektiv. Därför vill Centerpartiet se ett rikt kulturliv i Uppsala. Det innebär att vi 

är positiva till och vill stödja lokala initiativ, t.ex. musikfestivaler, dansuppvisningar, 

teater och utställningar.  

Kultur ger människor möjligheter att både skapa och ta del av nya saker och den stärker 

vår demokrati. Kultur är mer än kommersiell underhållning och därför är det nödvändigt 

att kommunen avsätter medel för att stimulera en kulturell bredd.  

Kommunens bibliotek och teatrar och andra kulturinstitutioner måste vara tillgängliga 

även för dem på landsbygden. För Centerpartiet är det viktigt att alla människor ska ha 

möjlighet att ta del av och skapa kultur. Kulturen har också en viktig roll att spela för 

integrationen mellan människor från olika delar av världen. 

Centerpartiet vill att den kommunala kulturskolan ska öppnas för fler aktörer genom en 

kulturpeng. Kulturpengen skulle på samma sätt som skolpengen följa med den enskilde 

eleven som själv kan välja dess inriktning. Kulturpengen kan minska köerna till den 

kommunala kulturskolan.  

Vi vill att kommunen utsmyckas. Vid upphandling av offentlig konst ska konstnärlig 

kvalitet vara ledord. Uppsala är en historisk plats och det är viktigt att den konst som 

kommunen upphandlar är intressant även om 50 eller 100 år. Vi ser gärna att privata 

finansiärer bidrar till utsmyckningar av det offentliga rummet.  

Uppsala byggnadsminnen är en viktig del av den lokala kulturen. Det är därför viktigt att 

höga arkitektoniska krav ställs vid nybyggnation i känsliga kulturmiljöer. 

Vi vill att kommunen ska satsa på turism, då turismen är en ökande del av ekonomin, så 

att Uppsala känns som en stad där turister är välkomna och lätt ska hitta vad som 

erbjuds i staden. Vi bör även satsa på ett samarbetsorgan för turister och kultur i hela 

Uppland. 

 
Idrotts- och rekreationsmöjligheter ska vara tillgängliga för alla i Uppsala, oavsett 

boendeort eller den enskildes fysiska förutsättningar. Paraidrotten ska ses som en 

naturlig del i vardagen samt en nyckel till inkludering och för att förebygga utanförskap. 

Idrotten främjar både den fysiska och den psykiska hälsan och ger tusentals barn och 

ungdomar en meningsfull fritid. Idrotten förenar människor oberoende av språk, kultur 

och etnicitet. Den spelar en viktig roll för integrationen och inkluderingen. Vi tycker 

därför att fler ytor ska skapas för spontanidrottsplatser som kan fungera som 

mötesplatser för alla var man än bor. 

Centerpartiet vill erbjuda uppsalaborna fler öppna tider på arenor, skidspår och 

spontanidrottsplatser. För att de begränsade idrotts- och rekreationsresurserna ska 

komma alla kommuninvånare till del behöver idrottsanläggningarna på landsbygden 
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prioriteras. Vi tycker att kommunen behöver fler utegym, vi ser gärna ett utegym i varje 

stadsdel. 

Ungdomar som organiserar sig i föreningsaktiviteter trivs bättre i skolan och får mindre 

problem med den fysiska och psykiska hälsan. Dessutom motverkar det kriminalitet och 

missbruk senare i livet.  

 
Utbildning är grundläggande i ett demokratiskt samhälle. En bra utbildning ökar den 

enskildes möjligheter i livet oavsett den sociala och ekonomiska bakgrunden. Därför är 

det också viktigt att det finns möjlighet till fort- och ombildning under hela livet. 

Utbildning utgör grunden för arbete, företagande och vårt lands konkurrenskraft. En 

skola med eleven i centrum är viktigt så att fler unga människor kan börja vuxenlivet 

med goda kunskaper och ett arbete. Alla barn har rätt att få de kunskaper som gör dem 

till delaktiga samhällsmedborgare.  

Förskolan och skolan är styrd av både skollag och läroplan och behöver inte ytterligare 

detaljstyrning från kommunpolitikerna. Skolan behöver lugn och ro. Centerpartiet vill ge 

professionen större handlingsfrihet och mandat så att kunskap och kraft kan släppas loss. 

Vi tycker att rektorerna tillsammans med skolpersonalen och eleverna ska få bestämma 

mer över sin egen skola. För att stärka ledarskapet i skolan och öka incitamenten att 

förbättra skolans ekonomi och skolresultat bör de kommunala skolorna och förskolorna 

vara små självstyrande enheter med egna befogenheter över lokal, personal och 

ekonomi.  

Vi vill att kommunen ska vara en bra arbetsgivare. De kommunala skolorna och 

förskolorna ska vara trivsamma arbetsplatser med god arbetsmiljö och bra arbetsvillkor. 

Vi vill också att skolpersonal, på samma sätt som andra yrkesgrupper, ska kunna välja 

mellan olika arbetsgivare. Det är en av anledningarna till att vi är positiva till fristående 

skolor och förskolor i Uppsala. En annan anledning är att familjer och elever ska kunna 

ha så stor valfrihet som möjligt.  

Förskolor och skolor på landsbygden är viktiga för en bygds attraktivitet och för att barn 

och elever skall kunna erbjudas en mångfald av förskolor och skolor att välja mellan. 

Därför anser vi att det bör etableras fler förskolor och skolor på landsbygden.  

Den tekniska utveckling som skett under de senaste årtiondena innebär nya möjligheter 

för framtidens utbildning. Vi är positiva till användandet av moderna tekniska verktyg i 

skolan och ser gärna att olika typer av e-lärande eller digitala läromedel används från 

årskurs 1. 

 
Uppsala kommun ska erbjuda den bästa förskolan till våra barnfamiljer. Vi vill se en lugn 

och stimulerande förskolemiljö, god, näringsriktig, närodlad mat och lekfullt lärande. 

Våra barn är det finaste vi har. Varje förälder ska kunna känna sig trygg med den 

förskola där barnen vistas på dagarna. Därför vill vi att föräldrarna ska få möjlighet att 

göra fler val. Det är föräldrarna, inte samhället, som ska bestämma vad som är bäst för 

just deras familj. 

Det ska vara attraktivt att arbeta som förskollärare inom Uppsala kommun. Även om en 

förskola är stor ska barngrupperna vara små och pedagogtätheten hög. På alla förskolor 

ska det finnas legitimerade förskollärare och välutbildade pedagoger som trivs och ser 
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alla barn. Vi vill också se en mångfald av utförare. Förskolor kan drivas i kommunal eller 

privat regi. Det ska vara även vara möjligt att välja arbetsgivare. 

Centerpartiet ser med fördel att förskolor kompletteras med flera andra alternativ så som 

föräldranätverk, familjedaghem eller kooperativ för att möta familjers olika behov och 

önskemål. Det ska vara enkelt att organisera sig för att tillhandahålla en pedagogisk 

verksamhet.  

Alla föräldrar ska kunna välja och få en plats i förskolan eller i en annan pedagogisk 

verksamhet när föräldraledigheten är över. Lokaler för förskolor måste vara en självklar 

del av bostadsplaneringen. Antalet förskoleplatser i centralorten kan ökas genom att 

centralt belägna förskolor kompletteras med filialer på landsbygden. Då kan föräldrarna 

lämna och hämta sina barn på den förskola man valt. Personalen och barnen kan 

gemensamt åka buss till filialen på landet. Där finns det ofta ännu bättre utrymmen och 

mer natur att leka i. Den som vill ska så klart kunna lämna och hämta barnen vid filialen 

också.  

 
Grundskolan ska ta vara på varje barns kreativitet och energi. Skolan måste se varje 

elevs möjligheter att nå sina mål. Professionella lärares kompetens och pedagogik är 

avgörande. I Uppsala ska kraven på kvalitet vara höga och målet ska vara att alla elever 

når sin fulla potential. Därför måste lärare få vara lärare. De måste få tid att vara med 

sina elever istället för att slösa tiden på administrativa sysslor. Skolan måste vara i 

ständig utveckling och kunskap inhämtas med nya redskap, modern pedagogik och 

teknik. Rektorn ska ha ett större ansvar för kvaliteten på den egna skolan. Därför måste 

rektorerna ha tid för det pedagogiska ledarskapet och tid att tillsammans med all 

personal driva det systematiska kvalitetsarbetet.  

En bra skolmiljö, trivsel, en god näringsriktig och närodlad skolmat samt fysiska 

aktiviteter är av stor betydelse för elevernas inlärningsförmåga. Vi vill att kommunen ska 

ta fram en grön skolgårdsplan som syftar till att skolgårdarna ska uppmuntra lek, rörelse 

och kreativitet. Fritidspedagoger och volontärer kan bidra till ökad trivsel genom att 

tillsammans med eleverna skapa aktiviteter som främjar sammanhållningen, motverkar 

mobbningen och stöder läxläsningen. 

Forskningen är entydig om att regelbunden fysisk aktivitet bidrar till bättre 

studieresultat. Forskningen är också entydig om att regelbunden fysisk aktivitet leder till 

längre och friskare liv. Därför vill vi stödja Uppsalas grundskolor så att de som vill kan 

införa motion och rörelse på schemat varje dag.  

Skolor skapar liv. Det är därför viktigt att vi värnar och utvecklar landsbygdsskolorna. 

Landsbygdsskolorna är oerhört viktiga för att kommunens mindre lokalsamhällen ska 

fortsätta vara attraktiva och de fyller fler funktioner än endast skolverksamhet. Vi vill 

införa omvända skolskjutsar, d.v.s. att elever skjutsas från Uppsala stad till 

landsbygdsskolorna.  

Alla barn bör ha arbetslivskunskap på schemat för att förstå vilka möjligheter som finns 

efter avslutade studier. Här har studie- och yrkesvägledarna en viktig roll. Alla elever ska 

också ges möjlighet att studera entreprenörskap i skolan eftersom det ökar elevernas 

möjlighet att förverkliga sina drömmar.  
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Möjligheten för elever att fritt välja utbildning ska vara så stor som möjligt. Lärlings- och 

yrkesutbildningar måste vara inriktade mot arbetsmarknadens behov.   

I Uppsala kan vi nå en högre kvalitet och ett bättre resultat inom gymnasieskolan. Våra 

gymnasieskolor har förutsättningar att ligga i topp i Sverige, inte minst då vi har två 

universitet och ett starkt näringsliv.  

Att matcha unga bättre mot arbetsmarknaden är en stor utmaning. Därför vill vi koppla 

skolan närmare näringslivet. 

 
Centerpartiets ambition är att grund- och gymnasieskolan ska ge alla elever 

förutsättningar att lyckas i livet. För den som trots det inte nått alla målen där eller för 

den som i vuxen ålder vill slå in på en ny yrkesbana är det viktigt att det finns 

möjligheter att utbilda sig också senare i livet. Det ska Komvux erbjuda. Komvux ska 

precis som all annan utbildning utgå från individen, ha kunskapen i fokus och hålla en 

hög kvalitet. 

Språket är en viktig nyckel till att bli en del av samhället för de som kommer till Sverige i 

vuxen ålder. De invandrare som kommer till Uppsala ska erbjudas svenska för invandrare 

(SFI) som ska vara anpassad efter det individuella behovet – analfabeter har andra 

förutsättningar och därmed andra undervisningsbehov än akademiker. Centerpartiets mål 

med SFI är att alla elever ska lära sig svenska på en tillräckligt hög nivå för att bli 

anställningsbara och kunna försörja sig själva. 

De svenska studieförbunden bygger på en lång bildningstradition och är en stor tillgång 

för Uppsala. Studieförbunden med alla sina kurser och cirklar är ovärderliga för den som 

vill bilda sig på udda tider eller under annorlunda former, bara vill stimulera sin 

nyfikenhet eller vill utveckla sin kunskap i en hobby eller ett annat intresse. 
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2017 
 

Motion nr och rubrik Årsmötets beslut 

Motion 2017:A.1 – Permanent 

Uppehållstillstånd för 

ensamkommande barn och 

ungdomar 

Motionen anses besvarad:  

 

Att: ensamkommande barn och ungdomar som inte fått sin 

asylansökan prövad inom sex månader automatiskt ska få 

rätt till permanent uppehållstillstånd. 

Motion 2017:B.1 – 

Fattigpensionärer i Sverige 

Bifall till:  

 

Att: Centerpartiet i Uppsala kommunkrets lämnar ärendet 

vidare till Centerpartiets riksorganisation 

  

Att: utreda vad som krävs för en miniminivå för pensioner 

enligt EU rekommendation. 

Motion 2017:B.2 – Avskaffa 

systembolagets monopol 

Bifall till:  

 

att Centerpartiet verkar för att alkoholmonopolet avskaffas 

och ersätts med ett marknadsbaserat system med licenskrav 

för försäljning 

Motion 2017:B.3 – Motion om 

sjukvård/staffettsystem 

Bifall till:  

 

ATT reglera bemanningen inom sjukvården så att de 

kvalitetsbrister och skenande kostnader som dagens 

Stafettsystem skapar åtgärdas. 

Motion 2017:B.4 – Motion om 

äldreomsorg 

Bifall till:  

 

ATT möjligheten att nyttja inkluderingstjänster villkoras mot 

rimlig motprestation. 

 

ATT m erbjuda inkluderingstjänster till garantipensionärer 

och andra pensionärer som lever under ekonomiska 

förhållanden som påminner om garantipensionärers 

Motion 2017:B.5 – Motion om 

äldreomsorg 

Bifall till:  

 

ATT förutom badverksamheten, som ska förbättras och vara 

till för alla invånare, fokusera övriga delar av Fyrishovs 

verksamhetsytor på friskvårdsverksamhet med särskild 

inriktning på våra äldsta invånare. 
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Motion 2017:B.6 – Motion om 

friskvård/hälsoundersökningar 

Bifall till:  

 

ATT lagstifta om en skyldighet för berörda verksamheter att 

erbjuda hälsoundersökningar år då invånare fyller 55, 60 och 

65. 

 

ATT bashälsoundersökning är frivillig och erbjuds till en starkt 

subventionerad kostnad. 

 

ATT erbjudandet förutsätter att invånaren själv fyller i en 

hälsorapport, besöker ett provlabb och själv tar del av 

provresultatet med generella rekommendationer för ökat 

välbefinnande. 

 

ATT person med provsvar som kräver uppföljning personligen 

kontaktas av relevant vårdpersonal.Att skicka vidare 

motionen till distriktsstämman och Centerpartiets 

partistämma 

Motion 2017:C.1 - Motion om 

tydlig trafikinformation och 

behov av tillfällig skolskjuts 

under omfattande 

ombyggnation av gator 

Bifall till:  

 

Att  tydlig information ges till kommunens medborgare både 

på den aktuella platsen och digitalt på kommunens hemsida 

eller liknande om pågående ombyggnationer av gator 

 

Att  informationen kontinuerligt uppdateras och är aktuell 

avseende anledning till avstängning, beräknad tid för 

ombyggnad och hur gatan kommer att se ut och fungera 

efter ombyggnationen 

 

Att  kommunen genomför en trafiksäkerhetsanalys vid varje 

större ombyggnation av gata som frekvent används som 

skolväg 

 

Att trafiksäkerhetsanalysen utgör underlag för politiskt beslut 

om tillfällig skolskjuts 

Motion 2017:C.2 – Motion om 

att göra urvalsprocessen till 

investeringsstöd ur 

landsbygdsprogrammet neutralt 

vad gäller certifieringsprogram 

för olika miljömål 

Bifall till: 

 

Att Centerpartiet jobbar för att urvalskriterier för 

poänggivning i ansökan om statliga medel ur 

landsbygdsprogrammet skall skrivas så att poänggivningen 

är oberoende av vilken förening/företag som utför en 

bestämd certifiering. 

Motion 2017:C.3 Uppmuntra en 

fossilfri fordonsflotta i Uppsala 

Motionen anses besvarad:  

 

Att kommunfullmäktigegruppen ges uppdraget att motionera 

om och arbeta för införandet av gratis parkering på 

kommunens parkeringsplatser för el- och hybridbilar. 
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Motion 2017:C.4 Motion: 

Uppsalahems ägande på 

landsbygden i Uppsala kommun 

Bifall till: 

 

Att: Centern ställer krav på att Uppsalahem återinvesterar de 

tillskott de får från försäljningen i Almunge till att bygga 

bostäder i Almunge! 

Motion 2017:C.5 – Motion 

angående Deponiskatten  

Motionen anses besvarad:  

 

Att Centerpartiet jobbar för att deponiskatten avvecklas. 

Motion 2017:C.6 – 

Säkerhet/miljö/närproducerat 

Bifall till: 

 

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. 

Motion 2017:C.8 ang. 

kontorshotell i kransorterna 

Bifall till: 

 

ATT skapa förutsättningar för ett kontorshotell i Vänge, 

Björklinge, Vattholma och Almunge. 

Motion 2017:C.9 Motion - 

Stadsbyggnad 

Bifall till: 

 

ATT en exploatering av Stabbyfälten ska ske varsamt. 

Motion 2017:C.10 Motion – 

Miljö/Avfallshantering 

Bifall till: 

 

ATT i nya stadsdelar implementera avfallshanteringssystem 

som inte kräver ständiga fordonsrörelser mellan berörda 

fastigheter om så är möjligt och ekonomiskt försvarbart. 

Motion 2017:C.11 Motion - 

Kollektivtrafik 

Bifall till: 

 

Att erbjuda gratis bussresor för samtliga pensionärer 

vardagar mellan 09:00-15:00 

Motion 2017:C.12 Motion - 

Kollektivtrafik 

Bifall till: 

 

Att familjepris införs där upp till 5 barn till och med 19 år 

åker gratis med betalande vuxen 

Motion 2017:C.13 Motion - 

Kollektivtrafik 

Bifall till: 

 

Att erbjuda anropsstyrd kollektivtrafik på vår landsbygd i 

större utsträckning och mindre tombusskörningar. 

Motion 2017:C.14 Motion – 

Kollektivtrafik & 

pendlarparkeringar 

Bifall till: 

 

Att Uppsala kommunen och Region Uppsala ska säkra större 

kapacitet för pendlarparkeringar i Vänge, Vattholma, 
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Björklinge och Almunge. 

Motion 2017:C.15 Motion - 

Trafiksäkerhet 

Bifall till: 

 

Att  Centerpartiet i Uppsala kommun verkar för nedfallande 

farthinder på hårt trafikerade gator 

Att bifalla Unn Harsems yrkande 

Avslag till: 

 

ATT Uppsala kommun verkar för att fartkameror sätts upp på 

hårt trafikerade gator i centrala Uppsala. 

Motion 2017:C.16 Motion – 

Företagande och 

kransortssatsningar 

Bifall till: 

 

Att Uppsala kommun ska sälja Gottsunda Centrum till en 

fastighetsförvaltare som har shoppingcentrum som 

huvudverksamhet och frigöra kapital för satsningar i Vänge, 

Börklinge, Vattholma och Almunge. 

Motion 2017:C.17 Motion – 

Mat/Miljöarbete 

Bifall till: 

 

Att  införa en matoptimeringslösning som bidrar till minskat 

matsvinn inom Uppsala kommuns skolverksamhet.  

Motion 2017:C.18 Motion 

utveckla vattenvägen från 

Skarholmen till Graneberg  

Bifall till: 

 

Att  kommunen initierar ett projekt för att utveckla området 

från Skarholmen till Graneberg tillsammans med befintligt 

närings- och föreningsliv    

 

Att  ett syfte med projektet är ökad ekonomisk-, social- och 

miljömässig hållbarhet 

Motion 2017:C.20 Motion 

Budget och genomförandeplan 

för pendelparkeringar 

Bifall till: 

 

Att Centerpartiet återuppväcker frågan och förslår att 

kommunens ska ta fram en budget och genomförandeplan 

för pendelparkeringar 

Motion 2017:C.21 Motion 

Redovisning av satsningar i 

kransorter och på landsbygden 

Bifall till: 

 

Att   kommunala nämnder och bolagstyrelser i sin årliga 

budget redovisar investeringar utanför centralorten, i 

kransorter och landsbygd, samt andel av den totala budgeten 
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Motion 2017:C.22 Motion ang. 

Cykelgarage 

Bifall till: 

 

Att   intensifiera arbetet med ett Cykelgarage vid 

Resecentrum 

 

Att  lättillgängliga cykelgarage på bottenplan ingår i 

kommande parkeringsgarage för bilar 

 

Att  cykelställ kan tas bort när alternativ cykelparkering i 

närliggande parkeringshus finns 

Motion 2017:C.23 Sänk 

parkeringsavgifterna i city och 

ta bort parkeringsavgifter på 

kvällstid 

Bifall till: 

 

Att sänka parkeringsavgiften i city från 35 till 30 kr/h efter de 

första två timmarna 

 

Att ta bort parkeringsavgift på kvällstid 

Motion 2017:C.24 Motion ang. 

Elbilar och laddinfrastruktur 

 

Bifall till: 

 

Flera laddningsstationer  

 

Följande anses besvarad:  

 

Gratis att parkera för elbilar i innerstaden.  

Motion 2017:D.9 – Motion om 

e-sport 

Bifall till: 

 

Att  Centerpartiet i Uppsala ser E-sport som en sport och som 

ett viktigt verktyg i begreppet inkludering i samhället men 

även att sport och idrott får ett vidare begrepp i vardagen. 

Motion 2017:D.1 Revidera 

Socialtjänstlagen 

Bifall till: 

 

ATT Socialtjänstlagen 4 kap. 4§ revideras så att även olika 

sysselsättningsuppgifter ses som kompetenshöjande och som 

praktik/arbetsträning för individen 

 

ATT motionen sänds vidare till distriktet och riksstämman 

Motion 2017:D.2 Motion ang. E-

Lärande 

Bifall till: 

 

ATT E-lärande ska erbjudas alla barn från årskurs 1 i Uppsala 

kommun. 

Motion 2017:D.3 Motion ang. 

Uppsala Cykelklubb 

Bifall till: 

 

ATT Uppsala kommun aktivt ska stötta Upsala cykelklubbs 

ambitioner i Gränby 
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Motion 2017:D.4 Motion ang. 

kommunsajt för företagare 

Bifall till: 

 

ATT skapa en bättre separat kommunsajt helt fokuserad på 

att stötta företagares verksamhet i Uppsala. 

Motion 2017:D.5 – Motion om 

funktionsnedsättning och 

paraidrott 

Bifall till: 

 

Att Centerpartiet i Uppsala [ser] paraidrotten som en naturlig 

del i vardagen men även som en viktig nyckel för inkludering 

och förebygga utanförskap. 

Motion 2017:D.6 – Motion ang. 

införande av aktivt skolval i 

Uppsala kommun 

Bifall till: 

 

Att  Centerpartiet i Uppsala motionerar i kommunfullmäktige 

om att införa ett aktivt skolval i Uppsala 

 

Att  Centerpartiet i Uppsala verkar för att Kommunen 

genomför extensiva informationskampanjer om skolvalet på 

flera olika språk i hela kommunenför att möjliggöra för fler 

familjer att genomföra ett välinformerat val. 

Motion 2017:D.7 – Motion om 

rörelse i skolan 

Bifall till: 

 

Att våra barn och unga i skolan ska få schemalagd fysisk 

aktivitet cirka 30 minuter varje dag antingen genom att 

utöka omfattningen av skolämnet ”Idrott och hälsa” eller att 

komplettera läroplanen med icke-betygsgrundande 

rörelsetimmar. 

Motion 2017:D.8 – Motion och 

rörelse i skolan i Uppsala 

kommun 

Bifall till: 

 

Att ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag att uppmuntra och 

stödja Uppsalas grundskolor så att de som vill kan införa 

motion och rörelse på schemat varje dag senast läsåret 

2018/2019. 



 

Version 2017-08-23 s.24  

Motion 2017:E.1 – Motion 

angående skatteavdrag för 

donationer 

Bifall till: 

 

Att fysisk person, som lämnar finansiellt bidrag för forskning 

till godkända lärosäten och organisationer enligt fastställd 

lista, medges rätt att mot slutlig skatt avräkna ett belopp 

motsvarande en given procentsats av gåvan. Samma 

procentsats som för gåvor till välgörenhetsorganisationer 

(Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet och får 

högst vara 1 500 kronor per år. Det motsvarar gåvor på 

totalt 6 000 kronor per år. Har du givit gåvor för mindre än 2 

000 kronor på ett år får du ingen skattereduktion. Källa 

Skatteverket. Riksdagen har beslutat att slopa 

skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet från och med 

den 1 januari 2016) 

 

Att juridiska personer, som lämnar bidrag för forskning till 

lärosäten och organisationer enligt samma lista medges rätt 

till skatteavdrag, utan begränsning till att ha direkt 

anknytning, från inkomst av näringsverksamhet med den 

aktuella procentsats som gäller 

 

Att motionen sänds vidare till distriktsstämman och 

Centerpartiets partistämma 

Motion 2017:E.2 – Motion om 

införande av e-krona och 

statligt bankkonto 

Bifall till: 

 

Att arbetet och utvärderingen av e-krona som koncept 

prioriteras 

(Sen motion) Motion 

2017:Extra Motion angående 

fler badplatser i Uppsala 

Bifall 
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2016  

Motion nr och rubrik Årsmötets beslut 

Motion nr: 2016:01 - P-platser 
med laddmöjligheter för elbilar  

Bifall till:  
 
Att Centerpartiet arbetar för en parkeringsnorm som 
säkerställer minst en laddplats per 10 parkeringsplatser vid 
anläggning av nya parkeringsplatser vid besöksdestinationer 

och fastigheter som flerbostadshus.  
 
Att Centerpartiet arbetar för en parkeringsnorm som 
säkerställer förberedelse för laddplatser vid nybyggnation av 
fler än tio parkeringsplatser såsom i flerbostadshus  
 
Att motionen sänds till fullmäktigegruppen  

 
Att motionen sänds vidare till distriktsstämman och 
partistämman 

Motion nr: 2016:03 - Öka andelen 
eldrivna fordon för en fossilfri 
fordonsflotta  

Bifall till:  
 
Att premiera elfordon vid upphandling av färdtjänst och 

distribution 
att i samverkan med näringslivet etablera snabbladdstationer 
som möjliggör för 
taxi, färdtjänst och distributionsfordon att köra på el 
 
 
Att nya stadsdelar utvecklas till nollzoner genom att premiera 

eldrivna fordon och 
elbilspooler 
 
 
Att erbjuda 2h gratis kantstensparkering för elbilar i städers 
miljözoner 
 

 
Att motionen skickas vidare till distrikts- och riksstämman 

Motion nr: 2016:04 - Motion: 
Avskaffa elskatten på bussar  

Bifall till:  
 
Att elskatten på el som används som drivmedel till bussar 
avskaffas eller sänks till samma nivå som tåg 

 
 
Att motionen skickas vidare till distrikt- och riksstämman 

Motion nr: 2016:05 - 
Konsekvensanalys behövs innan 
borttagande av parkeringsplatser  

Bifall till:  
 
Att en konsekvensanalys eller liknande är del av 

beslutsunderlag i alla förslag om borttagande av 
parkeringsplatser  
 
Att motionen sänds vidare till fullmäktigegruppen  

 
Att motionen sänds vidare till distriktsstämman Uppsala län 
samt Centerpartiets 

partistämma 
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Motion nr: 2016:06 - Så låg 

höjning av taket för 
parkeringsavgiften som möjligt  

Bifall till:  

 
Att Centerpartiet i Uppsala verkar för att taket på 
parkeringsavgiften förblir oförändrad alternativt maximalt 

35kr i timmen under innevarande mandatperiod 

Motion nr: 2016:07 - 
Solrevolution på landsbygden  

Bifall till:  
 
Att införa ett Solenergiprogram för hela Sverige med särskilda 
riktningar mot gles- och landsbygd att kommunkretsar kan 
utse solenergi ambassadörer som verkar för att sprida 

kunskap och etablera nätverk i gles- och landsbygd 
 
Att motionen skickas vidare till distrikt- och riksstämma  
 
Att Centerpartiet verkar för utbildning i dessa frågor med 
anlitande av utbildnings institutioner och andra 
folkbildningsorganisationer 

 
Att Centerpartiet ska ha en öppen inställning till samarbete i 
frågan med alla utbildningsinstitutioner 

Motion nr: 2016:08 - Utveckla nya 

finansieringsmodeller för mer 
solenergi   

Bifall till:  

Att utveckla innovativa förslag och finansieringsmodeller för 
att fler ska ges möjlighet att äga och producera solenergi  
 
Att motionen sänds vidare till fullmäktigegruppen  
 
Att motionen skickas vidare till distrikt- och riksstämma 

Motion nr: 2016:09 - Fritt Wi-Fi 
till äldreboende och servicehus  

Bifall till:  
 
Att dom [service- och äldreboenden] som inte har Wi-Fi 
lösningen för dom boende noteras 
 
Att dessa boende som inte har Wi-Fi får tillgång till det 

snarast 
 
Att en surfdator installeras vid gemensamt utrymme för dom 

som inte har dator som då kan användas till att utföra 
ärenden och kunna vara en del av det digitala samhället  
 
Att motionen sänds vidare till fullmäktigegruppen 

 
Att denna motion går vidare till Centerpartistämman så andra 
kommuner i Sverige löser det behovet med Wi-Fi 

Motion nr: 2016:10 - Utbilda alla 
förtroendevald i professionellt 
styrelsearbete 

Bifall till:  
Att Centerpartiet i Uppsalakommun ska verka för att alla 
förtroendevalda i våra kommunala nämnder och bolag får en 

grundutbildning i professionellt styrelsearbete  
 
Att motionen sänds vidare till fullmäktigegruppen 
 
Att motionen sänds vidare till distriktsstämman Uppsala län 
samt Centerpartiets partistämma 

Motion nr: 2016:12 - Stadsnära 

odling  

Bifall till:  

 
Att Centerpartiet i Uppsala jobbar för att få till ett samarbetet 
mellan kommunen och SLU för att skapa ett odlingsområde / 
koloniområde mellan Ulleråker och Ultuna  
 
Att motionen sänds vidare till fullmäktigegruppen 
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Motion nr: 2016:15 - Motion om 

att göra en park i anslutning till 
Stabby Prästgård och återskapa 
en järnvägsstation vid norra 

station  

Bifall till:  

 
Att uppdra till Kommunens parkavd. komma med förslag på 
en park i anslutning till Stabby prästgård  

 
Att motionen sänds vidare till fullmäktigegruppen 
 
Att motionen sänds vidare till distriktsstämman i Uppsala län 

Motion nr: 2016:18 - 
Nyinvesteringar inom kommunen 

för både stad och land  

Bifall till:  
 

Att Uppsalacentern ska verka för en rättvis fördelning av 
kommunens investeringar så att också landsbygden gynnas 
 
Att Uppsalacentern verkar för att resurstilldelningen av våra 
allmänna skattemedel viktas mot hur många som bor i 
tätorten respektive landsbygden   
 

Att motionen sänds vidare till fullmäktigegruppen 

Motion nr: 2016:20 - Utse en 
landsbygdsambassadör för 

Uppsalakretsen 

Bifall till:  
 

Att uppdra åt kretsstyrelsen att komplettera och utveckla 
dessa tankar och idéer  
 
Att motionen sänds vidare till fullmäktigegruppen 

Motion nr: 2016:21 - 
Försörjningslån  

Bifall till:  
 

Att staten bär fullt ekonomiskt ansvar för invandrare i behov 
av fullt försörjningsstöd under minst fem år  
 
Att ersätta ordet försörjningslån med etableringslån 
 
Att bifalla andemeningen i motionen 
 

Att sända vidare motionen till kretsstyrelsen och relevant C-
forum utskott  
 

Att motionen sänds vidare till distriktsstämman i Uppsala län 
samt till Centerpartiets partistämma 

Motion nr: 2016:22 - Att begränsa 
rätten till EBO  

Bifall till:  
 

Att en tydlig överlämning av en bidragsberoende person med 
uppehållstillstånd, som är kopplad till statens 
invandringspolitik, sker mellan en kommun som personen vill 
lämna till den som den önskar flytta till  
 
Att motionen sänds vidare till fullmäktigegruppen 
 

Att motionen sänds vidare till distriktsstämman Uppsala län 
samt till Centerpartiets partistämma 
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Motion nr: 2016:23 - Stifta ett 

lokalt pris för bästa 
integrationsinsats  

Bifall till:  

 
Att Centerpartiet i Uppsalakommun stiftar ett lokalt pris som 
ges ut en gång varje år till den förening eller idrottsklubb som 

på ett utmärkande sätt har bidragit till att förbättra 
kommunens integrationsarbete 
 
Att priset även inkluderar ett belopp med pengar som tilldelas 

den organisation som har fått utmärkelsen 
 
Att kretsstyrelsen i Uppsalakommun får i uppdrag att utforma 
kriterier och andra bestämmelser runt priset 
 
Att kretsstyrelsen i Uppsalakommun får i uppdrag att ansvara 

för marknadsföring och PR-arbetet, där Centerpartiets 
intentioner med priset förmedlas 

Motion nr: 2016:24 - 
Värdegrundsinformation för 
nyanlända  

Bifall till:  
 
Att vid asylsökande skall den asylsökande få information som 
tydligt fokuserar på den absoluta fundamenta av vår tolkning 

av vår värdegrund. 
 
Att värdegrundsutbildning obligatorisk del av SFI. 

 
Att gode män för ensamkommande flyktingbarn, åtminstone, 
är ansvariga att följa upp att barn får värdegrundsutbildning 
Att motionen sänds vidare till fullmäktigegruppen 
 
Att motionen sänds vidare till distriktsstämman i Uppsala län 
samt till Centerpartiets partistämma 

Motion nr: 2016:25 – 
Svenskundervisning fram till 
skolstart för nyanlända  

Bifall till:  
 
Att Kommunens boenden för ensamkommande har 
obligatorisk svenskundervisning fram tills dess ungdomen 
skolplaceras. 
 
Att Kommunen skall delegera svenskundervisning till 

familjehem fram till att skolplacering erbjuds. 
 
Att Kommunen vid upphandling av stödboenden ställer krav, 
på att det finns kompetens att stödja svenskundervisning 
fram till ungdomar att skolplaceras  
 
Att motionen sänds vidare till fullmäktigegruppen 

 
Att motionen sänds vidare till distriktsstämman i Uppsala län 
samt till Centerpartiets partistämma 
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Motion nr: 2016:26 – Inför 

jobbetableringsplaner för 
nyanlända i Uppsala kommun  

Bifall till:  

Att Kommunen skall utvärdera, anpassa och införa en 
jobbetableringsmodell för alla ensamkommande på 
kommunens boenden utgående från Trelleborgs erfarenheter. 

 
Att Kommunen vid upphandling av privata stödboenden ställer 
krav på att jobbetableringsplan upprättas och genomförs för 
alla ensamkommande ungdomar. 

 
Att Kommunen upprättar jobbetableringsplaner för nya 
ensamkommande och successivt anpassar dagens 
genomförandeplaner till att bli planer mot jobb för de som 
redan finns i familjehem. 
 

Att Kommunen involverar familjehem i upprättande, 
genomförande och uppföljande av (här saknas ord/Unn)  
 
Att motionen sänds vidare till fullmäktigegruppen 

Motion nr: 2016:27 – Justera upp 

arvodet till gode män för 

ensamkommande flyktingbarn  

Bifall till:  

 

Att Centerpartiet föreslår till kommunfullmäktige en översyn 
av god mans uppdrag till ensamkommande barn. 
 
Att Centerpartiet föreslår till kommunfullmäktige en 
uppdatering och justering av arvodet till gode män för 
ensamkommande barn. 

 
Att Centerpartiet föreslår till kommunfullmäktige verka för att 
bilersättningen för egen bil följer den allmänna 
kostnadsutvecklingen när drivmedelskostnaden varierar över 
tid, och placeringar av dessa barn placeras lång utanför 
centralorten utan tillgång till kollektivtrafik. 
 

Att motionen sänds vidare till fullmäktigegruppen 

Motion nr: 2016:28 - Om 
tillsättningen av personer till 
valbara, politiska uppdrag  

Bifall till:  
 
Att låta motionen behandlas på c-forum inför kommande val 

Motion nr: 2016:29 - Skydd mot 
telefonförsäljning  

Bifall till:  
 
Att Centerpartiet ska verka för att konsumentskyddet på 
denna punkt skärps och blir fullgott. 

Motion nr: 2016:30 - Hantering av 
motioner  

Bifall till:  
 
Att motioner som antas på kretsstämmor ska hanteras på 

sådant sätt att de olika stegen på åtgärdssidan kan följas på 
lämpligt sätt på Centerpartiets hemsida i Uppsala 
 
Att Kretsstyrelsen får i uppdrag att utarbeta detaljerna i 
denna hantering. 
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Motion nr: 2016:31 - E-möten  Bifall:  

 
Att Centerpartiet i Uppsala undersöker vilka tekniska 
möjligheter det finns med dagens teknik för medlemmar att 

delta i till exempel C!Forum utan att behöva komma till 
möteslokalen 
 
Att Centerpartiet i Uppsala genomför möten där det är 

möjlighet för medlemmarna att delta utan att behöva komma 
till möteslokalen 
 
Att Centerpartiet undersöker om partiets centrala 
medlemsportal, Centralen, kan utökas med mer interaktiva 
mötesrum och hur de skall utformas 

 
Att Centerpartiet utökar medlemsportalen med interaktiva 
mötesrum för medlemmar om det är möjligt efter utredning 
enligt att-sats ovan 
 
Att motionen sänds vidare till distrikts- och riksstämma 

Motion nr: 2016:32 – Förbud mot 

försäljning av pyrotekniska varor 
till privatpersoner  

Bifall till:  

 
Att försäljning av pyrotekniska varor m.m. inte ska få ske till 
privatpersoner annat än 1 vecka före nyårsafton att övrigt 
användande endast ska tillåtas efter särskild 
tillståndsprövning. 
 
Att motionen sänds vidare till distriktsstämman i Uppsala län 

samt till Centerpartiets partistämma  
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2015   

Motion nr och rubrik Årsmötets beslut 

Motion nr 2015:01 Solenergiplan 
för ökad självförsörjning 

Bifall till:  
 
Att   Kommunledningskontoret får i uppdrag att utveckla en 
Solenergiplan för Uppsala kommun from 2016 tom 2030 

 
 
Att  Solenergiplanen länkas till Översiktsplanen som ett 
styrdokument 

Motion nr 2015:03 By ut 
laddinfrastruktur för elbilar 

Bifall till:  
 
Att   kommuner i Sverige sätter upp laddstolpar vid 

nybyggnation av kommunala parkeringshus och på 
kommunala parkeringsplaster 
 
 
Att  kommuner i samverkan med näringslivet etablerar 
snabbladdstationer som kan användas av taxibilar, färdtjänst 

och lätta lastbilar 
 
 
Att  Centerpartiet i Uppsala kommunkrets lämnar ärendet 
vidare till Centerpartiets riksorganisation 

Motion nr 2015:04 Elbussar som 
alternativ eller komplement till 
spårvagn 

Bifall till:  
 
Att  landsting och kommuner utreder el- och eller 
laddhybridbussar som ett alternativ eller komplement till 

biogasbussar och spårvagn 
 
 
Att  Energimyndigheten får i uppdrag att ta fram 
upphandlingskriterier för elbussar och laddinfrastruktur 
 

 
Att  Centerpartiet i Uppsala kommunkrets lämnar ärendet 

vidare till Centerpartiets riksorganisation 

Motion nr 2015:05 Snabba upp 
omställningen till fossilfria fordon 

Bifall till:  
 
Att  utreda vad som krävs för att befintliga dieselbilar i 
offentlig verksamhet som kommuner och landsting i allt högre 
grad tankas med biodiesel 

 
 
Att  Kommunala Energi- och klimatrådgivare får i uppdrag att 
genomföra en årlig utbildning om miljöbilar inklusive 
upphandling av elbilar och laddinfrastruktur 
 

 
Att  Centerpartiet i Uppsala kommunkrets lämnar ärendet 
vidare till Centerpartiets riksorganisation 

Motion nr 2015:06 Utsläppsfria 

trafikzoner i Södra staden 

Bifall till:  

 
Att  Uppsala kommun får i uppdrag att utreda riktlinjer för 
utsläppsfria trafikzoner i speciellt känsliga miljöer  
 
 
Att  en utredning med ovanstående uppdrag men för hela 
landet, tillsätts  
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Motion nr 2015:07 Nya modeller 

för effektivisering – belöna 
välfärdsteknologi som förbättrar 
produktivitet och kvalitet 

Bifall till:  

 
Att  Centerpartiet ska verka för en omfattande satsning på 
utveckling av välfärdsteknologi under 2015-2018 

 
 
Att  Centerpartiet ska definiera tio målsättningar som är 
relevanta för vården och omsorgen och uppmuntra företag att 

komma fram med nya lösningar genom ett pris. Ett exempel 
kan vara metoder för att minska antalet fallskador eller 
liknande.  
 
Att  vidaresända motionen till distriktsstämman Uppsala län 
samt Centerpartiets riksstämma 

Motion nr 2015:08 Definiera vad 
det är som skall ingå i det 
offentliga åtagandet inom 
sjukvården och omsorgen 

Bifall till: Att Centerpartiet ska fastställda principer om att 
enbart bästa tillgängliga kunskap och kostnadseffektiva 
insatser ska ingå i det offentliga åtagandet 
Att  på sikt införa nationella behandlingslinjer för att tydliggöra 
evidens och vilka behandlingsmetoder som kan ge ersättning 
Att vidaresända motionen till distriktsstämman Uppsala län 

samt Centerpartiets riksstämma 

Motion nr 2015:09 Möjliggör 
privat finansiering där det är 

lämpligt 

Bifall till:  
 

Att  Centerpartiet verkar för införandet av ett SOT (sjukvårds- 
och omsorgsavdrag) som tillämpas för tilläggstjänster utöver 
det offentliga uppdraget enligt ovanstående definition  
 
Att  vidaresända motionen till distriktsstämman Uppsala län 
samt Centerpartiets partistämma 

Motion nr 2015:10 Indexera 
pensionsåldern 

Bifall till:  
 
Att  föreslå en utredning om indexering av pensionsåldern till 
den förväntade livslängden  

 
Att  vidaresända motionen till distriktsstämman Uppsala län 
samt Centerpartiets partistämma 

Motion nr 2015:11 Motion om ett 
kompetenslyft i vården 

Bifall till:  
 
Att  staten ska finansiera utbildningsplatser inom 
äldreomsorgen för att öka antalet specialistsjuksköterskor 
med inriktning geriatrisk omvårdnad eller liknande. Systemet 
bör likna läkares specialistutbildningstjänster med betald 
utbildning.   

 
 
Att  den geriatriska andelen av läkarnas grundutbildning samt 
placering på geriatrisk klinik under allmäntjänstgöringen ökas 
 
 

Att  stimulansmedel till landstingen kopplat till antalet ST-
tjänster i geriatrik införs 
 
 

Att  specialistsjuksköterskor ges betald utbildning och en 
säkerhet i att det faktiskt efter avslutad utbildning väntar en 
ny, specifik befattning där kunskapen kommer verksamheten 

till godo  
 
 
Att  förskrivningsrätten till ”avancerad specialistsjuksköterska” 
utökas 
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Att  karriärvägar inom vård och omsorg utvecklas och 

implementeras . Detta gäller särskilt yrkesgruppen 
sjuksköterska  
 

 
Att  möjligheterna till distans- och deltidsutbildning ökas  
 
Att  regelverk bör ses över så att inte sjuksköterskor med 

äldre utbildning stängs ute från fortsatta studier 
 
Att  möjligheten att läsa sjuksköterskeprogrammet som 
fristående kurser utreds. Låt undersköterskor som läser in 
enstaka fristående kurser bli undersköterska med 
spetskompetens.  

 
Att  förskrivningsrätten knyts till individens kompetens inte till 
en tjänst eller verksamhetsområde. Inför permanenta 
delegeringar eller kompetenskort. I början av 2000-talet 
infördes på vissa sjukhus så kallade kompetenskort, som 
ersatte den vanliga delegeringen. Detta ledde till att man fick 
ett kompetenskort som visade att man hade kunskap och 

kompetens att utföra arbetsuppgifterna. 
 
Att  vårdgivare uppmuntras att använda möjligheten att visa 
upp de viktiga välfärdsjobben genom att erbjuda ungdomar 
praktik, prao- och feriejobb.  
 
Att  satsningarna på utbildningsplatser inom 

vuxenutbildningen för att komplettera ungdomsutbildningen 
fortsätter. Idag står vuxenutbildningen för två tredjedelar av 
de nyutbildade undersköterskorna.  
 
Att  en form av karriärstege för vårdbiträde och 
undersköterskor inrättas där vidareutbildning och 

kompetensutveckling blir belönat då de anställda applicerar sin 
kunskap i verksamheten.   
 
Att personal inom äldreomsorgen erbjuds fristående kurser i 

det naturliga och friska åldrandet, samt fördjupad kunskap om 
ohälsa och sjukdom i samband med åldrande. För 
sjuksköterskor måste distansutbildningar skapas för att ge 

möjligheten att arbeta samtidigt under utbildningen till 
specialistsjuksköterska inom vård av äldre. Öka kraven på 
geriatrisk kompetens inom äldrevården inom alla 
personalkategorier. 
 
Att vidaresända motionen till distriktsstämman Uppsala län 
samt Centerpartiets partistämma 

Motion nr 2015:12 Utökad 
hälsovård för alla över 65 

Bifall till: Att ett Äldrehälsovårdsprogram för personer över 75 
år ska inrättas på initiativ av Centerpartiet  
Att kunskapen hos personal inom vård och omsorg i hur man 
stödjer äldre att bli mer fysiskt aktiva, ska öka  
Att möjligheterna till fysisk aktivitet på recept ska utökas 

(fysisk aktivitet istället för medicin.)  

Motion nr 2015:13 Gör det möjligt 

för företag att göra avdrag för 
CSR-arbete 

Bifall till:  

 
Att  en utredning för införandet av ett CSR-avdrag för företag 
tillsätts Att vidaresända motionen till distriktsstämman 
Uppsala län samt Centerpartiets partistämma 
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Motion nr 2015:14 En samhållen 

vård för äldre 

Bifall till:  

 
Att  LOV för olika typer av äldreinsatser som hemsjukvård för 
mer  

sammanhållna vårdkedjor ska införas 
 
Att  patienten ska låtas äga sin journal 
 

Att  multisjuka och äldre ska ges en fast vårdkontakt 
 
Att  vårdcoacher som ser till att vårdplanen följs och 
uppdateras, ska införas 
 
Att   proaktiva vårdplaner för äldre personer i riskzonen ska 

upprättas 
 
Att   samarbetsavtal mellan kommunal vård, primärvård och 
öppen specialiserad vård ska upprättas 
 
Att   regelbundna läkemedelsgenomgångar, t.ex. årligen med 
början på alla medborgare över 75 år, ska införas 

 
Att   alla äldre med omfattande omvårdnadsbehov ska 
erbjudas uppsökande munhälsobedömingar och nödvändig 
tandvård 
 
Att   en sammanhållen rehabiliteringskedja och god 
kompetens på alla nivåer skapas 

 
Att  primärvårdsläkare ges inläggningsrätt på vissa enheter för 
att möjliggöra direktinläggningar, ställa in ordinationer och 
göra vissa enklare undersökningar Att vidaresända motionen 
till distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets 
partistämma 

Motion nr 2015:15 Förbättrad 
vård och omsorg i hemmet 

Bifall till:  
Att   mobila hemsjukvårdsteam som är tillgängliga dygnet runt 
skapas. Dessa bör vid svårare fall kompletteras med 
specialistsjukvårdsteam med läkarkompetens 

 

Att   varje kommunalt äldreboende ska ha tillgång till en 
specialistutbildad läkare gärna med inriktning mot geriatrik 
 
Att   kvalitetsregistret BPSD ska utvecklas för att även 
användas vid särskilda boenden  
 

Att   vidaresända motionen till distriktsstämman Uppsala län 
samt Centerpartiets partistämma 

Motion nr 2015:16 Erbjud 
förebyggande hälsosamtal för alla 
45,50,60 åringar 

Bifall till:  
Att   rökavvänjning - Rökstopp inför operationer, ska erbjudas  
 
Att   hälsoundersökningar införs i ett interventionsprogram 

inom hjärt- och kärlsjukdomar riktat till 40, 50 och 60 åringar 
(enligt Västerbottenmodellen) 
 
Att   möjligheten till motion för äldre utökas  

 
Att   fler cykelbanor och motionsslingor anläggs och byggs  
 

Att   mängden skolgymnastik utökas  
 
Att   kommuner ska arbeta för att barn och unga får möjlighet 
att ha en meningsfull fritid med fysisk aktivitet Att 
vidaresända motionen till distriktsstämman Uppsala län samt 
Centerpartiets partistämma 
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Motion nr 2015:17 

Resultatutjämningsfond för 
verksamheter som finansieras av 
skattemedel 

Bifall till:  

Att   Centerpartiet grundligt utreder följande förslag:  
- Införandet av krav på någon form av resultatutjämningsfond 
för verksamheter som helt eller i huvudsak finansieras av 

skattemedel 
- Alla icke offentliga leverantörer av offentligt lagstiftade 
samhällstjänster skall avsätta rimliga vinstmedel för att klara 
driftskostnader under perioder med förluster och därmed 

minska risken för berörda invånare och att skattekollektivet 
tvingas stå för stora omställningskostnader i samband med en 
konkurs. 
 
Att   ett rimligt antal år skall erbjudas för att bygga upp 
fonderade medel så att inte denna avsättning hindrar 

småföretagare och ideella organisationer från att erbjuda sina 
tjänster till det offentliga.  
 
Att  avsatta medel till del får utnyttjas för 
kompetensutveckling av verksamhetens pedagogiska, 
omvårdande eller vårdande personal. 
 

Att  vidaresända motionen till distriktsstämman Uppsala län 
samt Centerpartiets partistämma 

Motion nr 2015:18 Problem vid 
kontanthantering 

Bifall till:  
Att   Centerpartiet Uppsala kommunkrets bemöter denna 
utveckling genom att på olika sätt se över möjligheterna till 
förbättringar för de i motionen beskrivna och drabbade 
grupperna 
 

Att    Centerpartiet Uppsala kommunkrets också därefter 
skickar motionen vidare till Centerpartiets partistämma  

Motion nr 2015:19 Postens 
paketutlämning 

Bifall till:  
Att   Centerpartiet arbetar för att Post- och Telestyrelsen ska 
få nya direktiv, som innebär att man kan ge Post Nord i 
uppdrag att tillåta upprättande av postkontor med mindre 
antal hushåll än 3000 som underlag.  
 

Att    vidaresända motionen jämte yttranden till 
distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets 
partistämma 

Motion nr 2015:23 Ökat självstyre 
för de kommunala skolorna i 
Uppsala  

Bifall till:  
Att  kommunen ska undersöka möjligheterna för att Uppsala 
kommuns grund- och gymnasieskolor ska bli självstyrande 
enheter likt friskolorna 

Motion nr 2015:24 
Uppsalacentern bör sänka 
kommunalskatten 

Bifall till:  
 
Att under jobbrubriken i handlingsprogrammet införa 

"Centerpartiet i Uppsala självfinansierade skattesänkningar 
som en angelägen prioritering för jobb och utveckling i 
kommunen, likväl som det ökar människors makt över sina 
egna liv.", vilket är mitt yrkande 
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Motion nr 2015:27 Rätt till 

utbildning för barn till tiggande EU 
migranter 

Bifall till:  

Att barn till EU-migranter ger rätt att gå i Uppsala kommuns 
skolor på samma villkor som andra barn  
 

Att  barnen välkomnas i till exempel kommunens 
förberedelseklasser oavsett hur länge de förväntas stanna i 
kommunen  
 

Att  vidaresända motionen jämte yttranden till 
distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets 
partistämma i Falun i september (tilläggsyrkande)  

Motion nr 2015:28 Att vid 
försörjningsstöd utkräva viss 
arbetsinsats 

Bifall till:  
Att  ändra i SoL så att kommuner kan kräva viss arbetsinsats i 
utbyte mot försörjningsstöd 
 
Att  kräva att staten och kommuner har en skyldighet att 

erbjuda arbetsmöjligheter för invånare med fullt 
försörjningsstöd 
 
Att  kommuner kan ge möjlighet till viss arbetsinsats i utbyte 
mot försörjningsstöd  

Att  vidaresända motionen till distriktsstämman Uppsala län 

samt Centerpartiets partistämma 

Motion nr 2015:29 Stötta 
nyanlända kvinnor att komma ut i 
arbete 

Bifall till:- En flexibel och arbetsmarknadsanknuten SFI-
undervisning har goda effekter på chansen att få arbete. Det 
behövs en tydlig struktur där klasser delas in efter studievana, 
men samtidigt en flexibilitet så att distans- och deltidsstudier 
kan väljas. Det är också viktigt att SFI-undervisningen är 
inriktad mot den svenska arbetsmarknaden, gärna med inslag 
av praktik. Detta är redan idag mål för SFI-undervisningen, 

men har ännu inte nått resultat. Vi föreslår därför en 
prestationsersättning som utfaller utifrån hur väl målen 
uppnås. Kvinnor avbryter sin SFI i betydligt högre grad än 
män på grund av barnafödande - att fåmöjlighet att läsa 
vidare på deltid kan vara ett sätt att kombinera 
föräldraledighet med svenskundervisning.  
 

- Personer som kommer till Sverige som ”Övriga anhörig 

invandrare” har inte rätt till introduktionsersättning. Det leder 
till att bara en tredjedel är inskrivna som arbetssökande ett år 
efter ankomst. Detta trots att de ofta har lika stora problem 
att etablera sig på arbetsmarknaden. Denna grupp bör därför 
få rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. 

- Vid invandring av familjeskäl ges 2-årigt uppehållstillstånd 
”medan relationen prövas”. Personer med detta 
uppehållstillstånd har inte rätt till etableringsinsatser/-
ersättning och har därför lägre ekonomiska incitament att 
delta i olika utbildningar. Detta bör förändras. - Väntan på 
förskoleplats är många gånger ett problem för kvinnor. En 
utbyggnad av förskolan eller reformer som minskar köerna 

skulle därför ha en positiv effekt på arbetsdeltagandet bland 
utrikes födda kvinnor. Även informationsinsatser om 
rättigheter och möjligheter kring förskolan är givande i 
sammanhanget.  
 

- Inför fler individualiserade ersättningar. Idag har man till 
exempel rätt till bostadsbidrag, även om makan/maken 

arbetar (sammanlagd gemensam inkomst upp till 408 000 om 
året). På så sätt ges incitament till individen att exempelvis 
studera eller etablera sig på arbetsmarknaden oavsett vad en 
eventuell partner gör. 
 
- Aktiveringskrav vid försörjningsstöd ska vara lika för kvinnor 

och män. Idag ställs ofta högre krav på män, vilket gör att de 
får mer stöd och därför lättare att få jobb. Båda parterna i ett 
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förhållande bör också kallas då kommunen har samtal kring 

familjens ekonomi. 
 
- När en person endast deltar på deltid i etableringsinsatser 

skall insatsen förlängas. De som idag deltar på75 % får lika 
många dagar som den som deltar på heltid, men 25 % mindre 
insats. 
 

- Inled försöksverksamhet med öppna förskolor med extra 
språkstöd för nyanlända kvinnor med småbarn ska få en 
naturlig plats att träffas och träna svenska.  

Motion nr 2015:30 Om möjlighet 
till transporter till och från 

asylboenden 

Bifall:  
Att  det i upphandlingen av asylboenden införs krav på 

välfungerande transporter till och från boendet. Det innebär 
att de som driver boendet måste tillhandahålla transporter om 
det saknas välutbyggd kollektivtrafik eller om resor med 
befintlig kollektivtrafik kostar för mycket 
 
Att  Centerpartiets riksorganisation ges i uppdrag att utforma 
detaljerna i hur  

ovanstående förslag ska kunna genomföras 
 
Att  vidaresända motionen jämte yttranden till 
distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets 
partistämma 

Motion nr 2015:31 
Integrationsmiljard med fokus på 
tidiga insatser 

Bifall till:  
Att  en integrationsmiljard införs med fokus på att uppmuntra 
rätt insatser på ett tidigt stadium  
 
Att  vidaresända motionen jämte yttranden till 

distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets 
partistämma 

Motion nr 2015:32 Sverige bör 
driva biståndsprojekt i Rumänien 

Bifall för:  
Att  Centerpartiet verkar för att Sverige ska kliva in och 
genomföra riktade biståndsprojekt med syfte att skapa 
arbetstillfällen, skola och bostäder åt romerna i Rumänien 

 

Att  Centerpartiets riksorganisation ges i uppdrag att utforma 
detaljerna i hur ovanstående förslag ska kunna genomföras  
 
Att  CIS (Centerpartiets Internationella Stiftelse) konsulteras 
för att utforma detaljerna 

 
Att  vidaresända motionen jämte yttranden till 
distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets 
partistämma 

Motion nr 2015:33 Att 
Centerpartiet ska agera som 
Centerpartiet  

Bifall till:  
Att  Centerpartiet under 2015, 2016 och 2017 ska agera som 
Centerpartiet och inte som en del av Alliansen 
 
Att   vidaresända motionen jämte yttranden till 
distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets 

partistämma 

Motion nr 2015:34 Kretsens 
uppgift – Medlemsvård – 
Medlemsvärvning 

Bifall till:  
Att  kretsstyrelsen ser över sin uppgift och om det visar sig att 
arbetet bör förbättras – vilket vi anser - kommer med förslag 
och för dialog med medlemmarna för förankring av arbetet 

 
Att  hemsidan görs tillgänglig för alla medlemmar med den 
information som är lämplig att lägga ut  
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Motion nr 2015:35 

Ledarskapsförsörjning 

Bifall till:  

Att  Centerpartiet utvecklar sitt program för ledarförsörjning 
och ledarskapsutveckling 
 

Att  Centerpartiet i samband med Kommundagar och stämmor 
arrangerar ledarutvecklingsprogram för minst en medlem med 
ledarpotential per Krets  
 

Att  vidaresända motionen jämte yttranden till 
distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets 
partistämma 

Motion nr 2015:36 Angående 
integritet  

Bifall till:  
Att  Centerpartiet tydligt verkar för att skydda medborgarnas 
integritet. 
 
Att  Centerpartiet avvisar alla former av massövervakning där 
det inte finns misstanke om brott eller att brott begåtts. 
 

Att  Centerpartiet arbetar för att det utreds hur en årlig 
integritetsdeklaration där alla personuppgifter som 

myndigheter använt, sålt och delat med andra myndigheter 
och företag redovisas för varje enskild medborgare  
 
Att  vidaresända motionen jämte yttranden till 
distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets 

partistämma 

Motion nr 2015:38 Se över hur 
bidragssystemet kan uppmuntra 
till arbete 

Bifall till:  
Att  konsumtionsstyrningen inom försörjningsstödet minskas  
 
Att  vidaresända motionen jämte yttranden till 

distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets 
partistämma 

 

 

 


