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1. Vision 

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

två universitet räknas 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 ekosystem. Här är det lönsamt att vara miljövårdande och olönsamt att 

agera miljöförstörande. Vi har en väl utbyggd infrastruktur för fossilfria fordon 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 i staden, i kransorterna och på landsbygden. Kreativa människor från 

hela världen lockas till Uppsala för att utveckla sina talanger och spetskompetenser. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

2. Valets avgörande politiska utmaningar 

Uppsalaborna kan se tillbaka på snart fyra år av politisk oförmåga att genomföra 

nödvändiga reformer. Trots global högkonjunktur och en stark lokal arbetsmarknad ökar 

klyvningen mellan människor i Uppsala. Valet i september är Uppsalabornas möjlighet att 

rösta för en förändring. 

Den rödgröna majoriteten bedriver en stadsbyggnadspolitik som förtätar staden till 

oigenkännlighet och glömmer bort landsbygden, nedprioriterar Uppsalas äldre och 

misslyckas med integrationen. Samtidigt har företagsklimatet fått förfalla och 

otryggheten har tillåtits breda ut sig. 

En röst på Centerpartiet i höstens val är en röst för att byta ut den rödgröna majoritet 

som de senaste fyra åren inte lyckats möta Uppsalas utmaningar. En röst på 

Centerpartiet är en röst för ett Uppsala som hänger ihop och som växer grönt och 

hållbart. En röst på Centerpartiet är också en röst för att minimera 

Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets inflytande i Uppsalapolitiken. 

De som röstar i höst har möjlighet att ge Uppsala ett nytt ledarskap, och välja en bättre 

väg framåt. 

Centerpartiets reformagenda 

Centerpartiets valplattform fokuserar på reformer för att möta Uppsalas mest angelägna 

utmaningar på tre centrala områden. 

En hållbar stadsbyggnad 

• Bevara och utveckla stadens gröna lungor 

• Hela kommunen ska stärkas 

• Socialt hållbara bostäder som människor har råd med 

• Ett Uppsala med mer grön tillväxt 

Ett tryggt och friskt åldrande 

• Alla Uppsalabor ska ges möjlighet att leva ett långt och friskt liv 

• Värna valfriheten i välfärden 

• En värdig omsorg som håller hög kvalitet 

• Det offentliga rummet ska vara rent och tryggt 

Låt inte Uppsala klyvas 

• En bra skola – även i socialt svaga områden 

• Ett brett och inkluderande föreningsliv 

• En väg till arbete för alla Uppsalabor – oavsett bakgrund 

• Ett företagsamt Uppsala – förenkla vägen från idé till företagande 
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3. Uppsala behöver ett nytt ledarskap 

3.1 Uppsala är ingen isolerad ö 

En förutsättning för fortsatt välstånd, och en god välfärd i Uppsala, är att Uppsala förblir 

en öppen kommun som aktivt samarbetar med såväl resten av Sverige som andra delar 

av världen. 

Företagande är grunden för välstånd och en god ekonomisk utveckling. En stor del av 

Uppsalas företag är verksamma i innovativa och kunskapsintensiva branscher. Att de kan 

rekrytera högkvalificerad arbetskraft från hela världen är avgörande för att de ska klara 

sig i den globala konkurrensen. Att Uppsalas företag och universitet kan locka med 

bostäder i attraktiva boendemiljöer, välfärd av hög kvalitet samt ett rikt utbud av fritid, 

kultur och nöjen är en förutsättning för att de ska kunna attrahera den kompetens de 

behöver. Detta ställer stora krav på Uppsala kommun att bygga ut staden hållbart och 

attraktivt, liksom att värna det lokala företagsklimatet och samverka tätt med det lokala 

näringslivet. 

Samtidigt som Uppsalas näringsliv har behov av högutbildad arbetskraft från andra delar 

av världen, har många människor på flykt undan krig och förföljelse i andra delar av 

världen sökt sig till Uppsala. Många av dem saknar utbildning och språkkunskaper, och 

har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Den bristfälliga integrationen har lett till 

oro och spänningar i samhället, och nationalistiska och populistiska krafter försöker 

kollektivt skuldbelägga de människor som kommit hit för många av de problem som finns 

i samhället. Centerpartiet ser problemen, men vi lägger inte skulden för dem på 

utpekade grupper. Vi står istället för en ansvarsfull och konstruktiv väg framåt, en bättre 

integration. 

Centerpartiet ser enskilda individer och menar att var och en har både rättigheter och 

skyldigheter. I huvudsak är det den enskildes skyldighet att sörja för sitt eget uppehälle, 

men alla har också en rättighet att få hjälp av samhället för att komma i egen 

försörjning. Öppenhet och samarbete är nycklar också för att lösa 

integrationsutmaningarna. Uppsala kommun ska vara öppet för nya intryck och 

kunskaper. Kommunen ska ha som utgångspunkt att alla enskilda människor och 

organisationer är eller kan bli värdefulla tillgångar. Kommunen ska aktivt bidra till att 

kommunens medlemmar blir värdefulla tillgångar. Vi ska lära av framgångsrika exempel 

runt om i Sverige och i andra delar av världen. Uppsala kan tveklöst vara ett öppet, 

tryggt och inkluderande samhälle för alla. Ett samhälle som genom sin öppenhet, 

trygghet och inkludering skapar ett av världens högsta generella välstånd för sina 

invånare. 

Tillsammans med Stockholm utgör Uppsala en av Europas mest expansiva 

arbetsmarknadsregioner, med hög rörlighet och aktivt entreprenörskap. Ett nära 

samarbete med Region Uppsala, Stockholms läns landsting och Stockholmskommunerna 

avseende kommunikationer, transporter och arbetsmarknads- och näringslivsutveckling 

är därför nödvändigt för att säkerställa regionens fortsatta tillväxt och attraktionskraft. 

Uppsala kommun behöver ett ledarskap som står för öppenhet, ansvarstagande, 

samarbete, modernisering och företagsamhet. Med ett sådant ledarskap löser vi bättre 

dagens problem och rustar Uppsala för att möta morgondagens utmaningar och 

möjligheter. 

3.2 Vår värdegrund inkluderar alla människor 

Centerpartiet står upp för de värderingar som utgör grunden för ett fritt och tryggt 

samhälle. Det handlar om en liberal demokrati, mänskliga 

friheter och rättigheter, social och ekonomiskt 
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ansvarstagande samt värnande av äganderätt och näringsfrihet. Vi står på den enskilda 

människans sida med ett tydligt underifrånperspektiv i politiken. Dessa värden tas av 

många för självklara, både i Sverige och i andra länder. Denna värdegrund är hotas 

emellertid idag av nationalistiska och populistiska krafter. 

För Centerpartiet är det självklart att alla människor, oavsett ursprung, religion, kön eller 

sexuell tillhörighet, har samma värde och rättigheter. Att kvinnor och män ska känna 

samma trygghet i sina hem och i det offentliga rummet. Att vi är ett sekulärt samhälle 

där ingen ska känna rädsla för att utöva sin religion eller för att avstå från att utöva en 

religion. 

Idag ser vi dessa värden hotade på flera olika sätt. Människor trakasseras och attackeras 

på grund av sin religiösa tro. Företrädare för extrema organisationer visar öppen rasism. 

Kvinnor och barn utsätts ständigt för kränkningar, trakasserier och även rena övergrepp. 

Människor med utländskt ursprung stämplas kollektivt som potentiellt kriminella. 

Centerpartiet är en tydlig motkraft mot dessa hot. Sverige ska vara ett öppet och 

inkluderande land. Vi är en kraft för ett inkluderande samhälle som ger alla möjlighet att 

göra sina egna livsval. När politiska motståndare ser människor ovanifrån, vill styra, 

begränsa, reglera och beskatta deras vardag, då har vi en stark tro på människors egen 

förmåga att forma sin egen framtid, och att välståndet byggs underifrån. Vi står på 

människors sida mot klåfingriga politiker och byråkrater. 

3.3 Reformtorka drabbar Uppsalaborna 

Uppsala har sedan valet 2014 en rödgrön majoritet bestående av Socialdemokraterna, 

Miljöpartiet och Vänsterpartiet. De har i snart fyra år avstått ifrån att genomföra 

nödvändiga reformer som möter Uppsalas alla utmaningar. Den rödgröna majoriteten 

driver en ohållbar stadsbyggnadspolitik, ignorerar det demografiska skifte som 

kommunen är i början av. Majoriteten har inte heller gjort tillräckligt för att förbättra 

inkluderingen av nyanlända och integrationen av allt fler långtidsarbetslösa. 

Den starka internationella konjunkturen de senaste åren har inneburit att det gått bra för 

Uppsala och att den lokala arbetsmarknaden varit stark. Hela Uppsala har emellertid inte 

fått ta del av utvecklingen och det nyskapade välståndet.  

• Den geografiska klyvningen av Uppsala ökar. I centralorten har de flesta märkt 

och fått ta del av de goda tiderna, men landsbygden och de som bor där har 

glömts bort. 

• Uppsala är oförberett för den åldrande befolkningen och många vuxna med låg 

utbildningsnivå. Istället för att rusta kommunen för en tid då allt färre arbetande 

ska försörja allt fler äldre har de rödgröna fört en oansvarig symbol- och 

löftespolitik. De har prioriterat omsorgens driftsform istället för dess kvalitet, och 

heltidsnorm istället för fler händer och fötter i välfärden. 

• Den sociala klyvningen av Uppsala ökar. De flesta Uppsalabor har jobb och känner 

framtidstro, men en växande minoritet känner hopplöshet och har varit utan jobb 

länge. En allt större andel av de arbetslösa tillhör utsatta grupper. 

• Företagsklimatet befinner sig i fritt fall och får allt sämre betyg i nationella 

rankingar. Företagandet är grunden för Uppsalas välstånd och det som finansierar 

vår välfärd. Företagarnas allt sämre villkor hotar morgondagens välfärd. 

• Våld och kriminalitet skapar oro och osäkerhet. Otryggheten har brett ut sig och 

lett till bränder och sprängdåd mitt i centrum. Uppsala har för första gången fått 

ett särskilt utsatt område. 

• Miljö- och klimatarbetet behöver förbättras genom att positivt engagera 

Uppsalaborna – inte genom att skuldbelägga och 

moralisera över dem. 
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Arbetet för rättvisa och trygghet för vanliga människor har tappats bort den senaste 

mandatperioden. Uppsala behöver ett nytt ledarskap för att bryta trenden. 

3.4 Hopp och framtidstro ska bryta oro och rädsla  

Mycket av samhällsklimatet och debatten präglas av stor oro och en känsla av otrygghet. 

Uppsala behöver ett nytt politiskt ledarskap. Ett ledarskap som bygger vidare på de 

värderingar som gjort Sverige till ett starkt och bra land att leva i: frihet, trygghet, 

ansvar, öppenhet, tolerans och företagsamhet. Vi vet att Uppsalaborna har viljan och 

förmågan att skapa en god utveckling – de behöver bara möjligheter. 

För att vända rädsla och oro till hopp och framtidstro vill vi erbjuda ansvarstagande, 

handlingskraft och en stark reformagenda som vägleds av tydliga värderingar. 

Företagandet och jobben är grunden för att människor ska kunna forma sina egna liv, för 

utveckling i hela kommunen, för en lyckad integration och för att finansiera en god 

välfärd. Centerpartiets politik fokuserar på att fler jobb ska växa fram i företagen – inte 

minst de små och växande företagen. Detta är särskilt viktigt för de som står långt från 

arbetsmarknaden. Alla jobb behövs för att Uppsala inte ska klyvas. Inkluderingsjobb till 

alla arbetsföra men långtidsarbetslösa i kombination med yrkesutbildningar kommer 

kraftigt bidra till bättre inkludering och framtidshopp. 

Uppsala stärks för alla genom att hela kommunen utvecklas attraktivt. Centerpartiet går 

till val för att ge företag och jobbskapande bättre möjligheter att utvecklas i alla delar av 

Uppsala, en hållbar stadsbyggnad där landsbygdens möjligheter tas tillvara, en frisk och 

trygg ålderdom för alla Uppsalabor, en integrationspolitik som ser den enskilda 

människan och trygghet i hela kommunen. 

Miljön och klimatet behöver en politik som ger resultat istället för svävande visioner och 

symbolpolitik. Centerpartiet går till val med kraftfulla förslag för en bättre miljö. Det 

handlar om att gynna det som är miljövänligt och motarbeta det som hotar miljön, 

möjliggöra gröna resekedjor, minska utsläppen från transporter, förbättra luftkvaliteten 

och värna våra dricksvattentäkter. Detta ska ske genom att arbeta målinriktat och 

inkluderande i syfte att engagera och stimulera kommuninvånarna. I Centerpartiets 

Uppsala ska det vara roligt, billigt och enkelt att göra rätt för miljön och klimatet. 

 

4. En hållbar stadsbyggnad 

4.1 Bevara och utveckla stadens gröna lungor 

Uppsala har länge präglats av sin grönska, något som uppskattas av både invånare och 

besökare. Centralt beläget i staden hittar vi bland annat Stadsträdgården, Botaniska 

trädgården, Seminarieparken, och Stadsskogen. Att bevara, tillgängliggöra och utveckla 

Uppsalas centrala grönområden handlar delvis om att bevara Uppsalas kulturhistoria och 

utveckla stadens särart. 

Det handlar också om att Uppsalas parker och grönområden behövs för såväl människors 

hälsa och rekreation som för att utveckla stadens attraktionskraft. I en växande stad där 

vi bor allt tätare är det viktigt att människor har tillgång till natur och grönska för 

avkoppling, friskvård, lek och rekreation. Samtidigt är en grön och vacker stad en 

konkurrensfördel för Uppsalas företag och universitet när de försöker rekrytera 

kvalificerad arbetskraft med globalt eftertraktade kompetenser. 

Förtätning av befintliga områden måste ske varsamt och med hänsyn till områdenas 

befintliga karaktär. Det som byggs ska komplettera och 
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harmonisera med befintlig bebyggelse, inte kontrastera mot den. Centerpartiet vill 

bevara och utveckla Uppsalas särart, inte bygga bort den. 

 

 

4.2 Hela kommunen ska leva 

Uppsala växer, men tillväxten kommer inte hela kommunen till del. De nästan 50 000 

personer som bor i kommunens mindre orter och på vår omfattande landsbygd har 

glömts bort. Det har satsats stort på centralorten medan resten av kommunen lämnats 

efter. Ett större och starkare Centerparti är den enda garanten för att hela kommunen får 

del av Uppsalas utveckling. 

Samtidigt som grönområden i staden byggs igen och bostadsområden som uppskattats 

för sin grönska och luftighet förtätas till oigenkännlighet saknas grundläggande service 

på många håll i kommunen på grund av otillräckligt befolkningsunderlag. Centerpartiet 

vill låta Uppsalas utveckling och tillväxt komma hela kommunen till del. På så vis kan vi 

förbättra servicen och livskvaliteten på landsbygden, fördela resurser mer rättvist i 

kommunen och utveckla centralorten mer hållbart. 

Centerpartiet har identifierat fyra mindre orter i Uppsala kommun som vi särskilt vill 

satsa på: Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge. De här orterna ligger längs 

befintliga kollektivtrafikstråk, har ett grundutbud av service som kan byggas vidare på, 

och i dessa orter har kommunen mark som kan planläggas och bebyggas. Orterna har 

dessutom en bra geografisk spridning runtom i Uppsala kommun, vilket gör att de kan 

förse hela kommunen med nära service. Uppsala behöver ett nytt ledarskap för att 

stoppa klyvningen mellan stad och land. 

4.3 Socialt hållbara bostäder som människor har råd att bo i 

De senaste åren har det byggts som aldrig förr i Uppsala. Det är positivt att Uppsala 

växer och att fler vill flytta till vår kommun. Tyvärr har det byggts med för lite omsorg 

och eftertanke. Många av de bostäder som tillkommit är så dyra att många Uppsalabor 

inte har råd med dem. 



8 
 

Det räcker inte med att det byggs, det spelar roll vad som byggs. Om ingen vill bo i de 

bostäder som byggs så kommer Uppsalas attraktionskraft på sikt att urholkas. Om bara 

ett fåtal har råd att bo i de bostäder som byggs så bidrar de inte till att avhjälpa 

bostadsbristen. Under miljonprogrammets dagar byggdes betongdjungler som främjat 

segregation och utanförskap, och som människor undviker idag. Vi vill inte bidra till 

framväxten av nya miljonprogramsområden. Vi vill bygga hållbara och tilltalande 

boendemiljöer där människor fortfarande kommer trivas om flera decennier. Uppsala 

kommun måste balansera kvantitet och kvalitet bättre i stadsbyggnadspolitiken. Nya 

stadsmiljöer ska utformas så att de främjar trygghet och uppmuntrar till möten, samtal 

och umgänge. 

Kommunen måste göra mer för att se till att fler har råd med de bostäder som byggs i 

Uppsala. Många Uppsalabor, inte minst alla studenter som utgör en ansenlig del av 

kommunens befolkning, har inte råd med de höga hyror som krävs för att bo i de 

bostäder som byggts i Uppsala de senaste åren. Uppsala kommun kan och bör ställa krav 

på billigare lägenheter i varierade lägen, såväl i staden som i kommunens mindre orter. 

Runtom i landet finns framgångsrika exempel på där kommuner lyckats bygga billiga 

bostäder som vanligt folk har råd med – Uppsala kommun måste lära av dem. 

För att minska segregationen behöver vi fler bostadsrätter i områden präglade av en hög 

andel hyresrätter, och fler hyresrätter i områden som präglas av en hög andel villor och 

bostadsrätter. 

4.4 Uppsala behöver mer grön tillväxt 

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning. De senaste decennierna har extremt 

väder i form av torka, översvämning och orkaner blivit allt vanligare. Om vi inte lyckas 

vända utvecklingen så kan extremvädret bli det nya normala och kosta människoliv, 

tvinga hela samhällen på flykt och orsaka enorma ekonomiska skador. 

Centerpartiet har sina rötter i de gröna näringarna. Omsorg om vår miljö och vårt klimat 

är en självklarhet för oss. Senast Centerpartiet ansvarade för kommunens miljö- och 

klimatarbete utsågs Uppsala till den främsta klimatkommunen i Sverige och en av de 

främsta i världen. Vi vill att Uppsala återigen ska ta på sig ledartröjan i miljö- och 

klimatarbetet. 

Den rödgröna majoriteten som styr Uppsala har goda ambitioner, men levererar 

otillräckliga resultat. Enskildas klimatsmarta initiativ, exempelvis solcellsinstallationer i 

privata fastigheter, motarbetas. Det ensidiga fokuset på centralorten gör att behovet av 

fossildrivna bilresor består för folk på landsbygden. Istället för att skapa positiva 

incitament för miljöåtgärder, drar sig inte de rödgröna för att öppet skuldbelägga 

Uppsalaborna för vad de äter, var de reser och hur de tar sig till jobb och skola. 

Kommunen kan leda klimatarbetet, men vi kan inte driva det själva. Vi vill uppmuntra 

enskildas klimatsmarta val, inte motarbeta dem. Att installera solceller eller skaffa elbil 

ska uppmuntras, inte stoppas. I Uppsala ska det vara lätt att låta bilen stå.  

Förra mandatperioden startades det framgångsrika samarbetet Uppsala klimatprotokoll 

under Centerpartiets ledarskap. Det är en plattform för att tillsammans med näringslivet 

förbättra det lokala miljö- och klimatarbetet i Uppsala. Nästa mandatperiod vill vi växla 

upp kommunens nätverksledande roll och bättre engagera enskilda Uppsalabor i 

samarbetet. 
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5. Ett tryggt och friskt åldrande 

5.1 Alla Uppsalabor ska ges möjlighet att leva ett långt och friskt liv 

Centerpartiets utgångspunkt är att Uppsalas äldre ska kunna leva sina liv enligt samma 

förutsättningar som yngre. De har byggt vår kommun och gjort den till en bra plats att 

leva på. De har förtjänat vår gemensamma respekt och vår uppskattning i form av en så 

lång, trygg och frisk ålderdom som möjligt. Människor lever allt längre, det är en 

fantastisk utveckling som möjliggjorts av ökat ekonomiskt välstånd och medicinska 

innovationer. Samtidigt skapar åldersutvecklingen nya utmaningar. Under flera år framåt 

kommer en krympande befolkning i arbetsför ålder behöva försörja allt fler äldre. 

Samtidigt kommer grupper med stora och komplexa vård- och omsorgsbehov, 

exempelvis multisjuka äldre och dementa, sannolikt öka. Detta sätter press på Uppsala 

kommun. 

Vissa partier kommer vilja skära ned på ambitionerna för våra äldres välfärd för att ha 

råd med allt som det offentliga ska finansiera. Det är ovärdigt våra äldre. Andra partier 

kommer vilja låta kostnaderna för äldres välfärd att skena. Det är en ohållbar väg 

framåt, som kommer sluta i ekonomisk stagnation och sämre förutsättningar att 

finansiera framtidens välfärd. Centerpartiet står för en tredje, konstruktiv, väg framåt. Vi 

vill lägga större fokus på förebyggande hälso- och friskvårdsinsatser som bidrar till att 

människor förblir friska längre. Det skulle öka äldres självbestämmande och minska 

deras beroende av anhöriga och/eller vård- och omsorgspersonal. Att vara frisk är att 

vara fri. 

Möjligheter att utöva olika former av friskvård är en förutsättning för att fler ska hålla sig 

friska längre. Därför vill Centerpartiet se god tillgång till friskvårdsanläggningar i hela 

kommunen. Vi vill bland annat vika stora delar av ytorna på Fyrishov till friskvård med 

särskild inriktning mot äldre. Med fördel kan en geriatrisk vårdcentral läggas i anslutning 

till Fyrishov. Det är också viktigt att Uppsalaborna har tillgång till gröna stråk för 

promenader och utflykter, oavsett var de bor. 

Ensamhet är ett av de största hoten mot äldres hälsa. Ensamhet urholkar livslusten hos 

människor i alla åldrar, men är extra utbredd hos äldre. Den måste förebyggas och 

bekämpas. Centerpartiet vill utvidga satsningarna på Uppsalas träffpunkter, 

tillhandahålla fler kultur- och fritidsevenemang av olika slag för äldre, säkerställa flera 

friskvårdscenter, bättre rehabiliteringsinsatser, fler trygghetsbostäder samt säkra mer 

personal på trygghetsboenden. Samtidigt måste vi motverka den diskriminering av äldre 

som förekommer, inte minst på arbetsmarknaden. Den som kan och vill fortsätta arbeta 

efter pensionsåldern ska ha möjlighet till det. 

Uppsala måste bli en tryggare kommun. Allt fler Uppsalabor känner otrygghet i det 

offentliga rummet och det inskränker allt mer på människors frihet. Tryggheten måste 

återvinnas genom utvecklat förebyggande socialt arbete, bättre ordning och effektivare 

brottsbekämpning. Centerpartiet vill förbättra samverkan mellan skola, socialtjänst och 

polis, inrätta fler trygghetsvakter, stötta trygghetsskapande initiativ och samordna olika 

trygghetsinsatser. 

5.2 Värna valfriheten i välfärden 

Sedan 2014 har Uppsalas rödgröna majoritet fört en politik som begränsat valfriheten i 

välfärden. Äldreboenden har kommunaliserats i stor skala och ersättningar till externa 

utförare har sänkts i sådan utsträckning att uppskattade utförare hotas av nedläggning. 

Samtidigt har vänstermajoriteten mörkat brister i kommunens egen äldreomsorg för 

allmänheten. 
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Centerpartiet står upp för alla människors möjlighet att välja – och välja bort – inom 

välfärden. I ett läge där Uppsalas rödgröna majoritet tycks vara av uppfattningen att 

kvaliteten inte spelar någon roll så länge omsorgen är kommunal, säger vi istället att 

utföraren och driftsformen inte spelar någon roll så länge kvaliteten är god. 

Fram till för 30 år sedan stod staten, kommunerna och landstingen för i princip alla 

välfärdstjänster. Det gick att köpa välfärdstjänster från andra aktörer, men det var det 

bara de rikaste som hade råd med. Med den rödgröna politiken riskerar vi att hamna där 

igen. För Centerpartiet är det en självklarhet att möjligheten att välja ska finnas för alla, 

inte bara dem vars plånbok tillåter det. 

Valfriheten – och den konkurrens valfriheten föder – gynnar alla inblandade. Den 

enskilde för möjlighet att välja en omsorgsgivare med bättre kvalitet eller ett mer 

individanpassat erbjudande. Kommunen får andra aktörer att se och lära av, vilket bidrar 

till såväl bättre kvalitet som pressade kostnader. Personalen, företrädesvis kvinnor, får 

alternativa arbetsgivare att gå till om de är missnöjda med kommunen. Valfriheten ger 

också möjlighet till entreprenörskap och företagande i en kvinnodominerad bransch som 

tidigare varit förbehållen offentlig sektor. Inte minst viktig är möjligheten att kunna välja 

bort, den möjligheten har ett stort värde för att ge den enskilde en rimlig egen makt. 

5.3 En värdig omsorg som håller hög kvalitet 

Majoriteten av Uppsalas äldre är friska och lever självständiga liv på sina egna villkor. I 

första hand ser de inte sig själva som äldre, och de har i regel mer gemensamt med 

Uppsalas yrkesverksamma befolkning än med de äldre som har stora vård- och 

omsorgsbehov. Deras behov från Uppsala kommun är i stort desamma som de behov 

som finns i andra åldersgrupper; ett rikt utbud av meningsfulla nöjen och 

fritidsaktiviteter, en välfungerande trafiksituation och en hållbar bostadsmarknad. 

Så småningom får de flesta av oss emellertid ett visst omsorgs- eller vårdbehov. När det 

behovet uppstår ska Uppsala kommun kunna möta det. Det ska finnas tillgång till 

trygghetsboenden för de äldre som i huvudsak klarar sig själva men vill ha enklare hjälp 

då och då, och särskilda boenden för de äldre som behöver hjälp och stöd i sin vardag. 

De senaste åren har kötiderna för att få plats på ett äldreboende blivit allt längre. 

Centerpartiet vill utöka antalet platser för att säkerställa att alla Uppsalabor kan flytta in 

på ett trygghetsboende eller särskilt boende inom rimlig tid. 

Äldreboenden av olika slag ska finnas i hela kommunen. Den som levt och trivts på en 

mindre ort i kommunen en stor del av liv ska kunna bo kvar i det området på ålderns 

höst om så önskas, och inte tvingas flytta in till staden. Ingen ska känna att de tvingas 

välja mellan att bo där de vill och att få den hjälp de behöver. 

Äldre ska ha samma frihet att bosätta sig där de vill som människor i övrigt tar för given. 

För att säkerställa att så blir fallet är det en prioritet för Centerpartiet att det finns 

tillgång till platser på äldreboenden i hela kommunen, inte bara i centralorten. 

De som bor på ett trygghetsboende i Uppsala ska i huvudsak klara sig själva och inte ha 

något omfattande vårdbehov. Samtidigt måste trygghetsboenden drivas med insikten att 

äldres hälsosituation kan försämras på kort tid, med ett ökat omsorgs- eller vårdbehov 

som följd. Således är det viktigt att det också på trygghetsboenden finns vård- och 

omsorgspersonal att tillgå i tillräcklig utsträckning. Det kan också förebygga sämre hälsa 

bland dem som bor där. 

5.4 Det offentliga rummet ska vara rent och tryggt 

När våra äldsta invånare känner sig trygga är det vår övertygelse att även övriga 

invånare gör det. Vi ska säkerställa att vårt offentliga rum 

är tryggt både ur ett tillgänglighetsperspektiv och 
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ordningsperspektiv. Tillgängligheten ska säkerställas genom att bland annat vilobänkar 

finns längs promenadstråk, god framkomlighet för rullstolsbundna etc. Ordning ska 

säkerställas genom ordningsvakter, nära samarbete med Polisen och ett aktivt socialt 

fältarbete. Det offentliga rummet ska vara rent och snyggt för att skapa en bättre 

trygghetskänsla samtidigt som det minskar riskerna för brott och vandalisering. 

 

6. Stoppa klyvningen av Uppsala 

6.1 En väg till arbete för alla Uppsalabor – oavsett bakgrund 

Den starka konjunkturen och arbetsmarknaden har gjort att många Uppsalabor fått det 

bättre de senaste åren. Många har emellertid fastnat utanför arbetsmarknaden och inte 

fått ta del av den växande ekonomin. Det handlar till stor del om nyanlända, ungdomar 

och personer utan fullständiga gymnasiebetyg. Medan den majoritet av Uppsalaborna 

som det går bra för känner optimism och framtidstro, så känner många av dem som 

hamnat utanför hopplöshet och uppgivenhet. Centerpartiet vill se en väg till arbete och 

gemenskap för alla Uppsalabor och stoppa klyvningen av Uppsala. 

Uppsala har tagit ett stort ansvar för flyktingmottagandet de senaste åren, i synnerhet 

för ensamkommande. Uppsala har i likhet med resten av Sverige misslyckats med att 

integrera och inkludera de här nya invånarna. Många av Uppsalas nya invånare har 

hamnat utanför samhället, vilket föder orättvisor, segregation, sociala konflikter och 

kriminalitet. Det är ett slöseri med både mänskliga och ekonomiska resurser. 

Arbete är nyckeln till integration och inkludering. Den som får ett arbete får en egen 

försörjning, ett socialt sammanhang och förståelse för hur välfärden finansieras. Uppsala 

ska erbjuda nyanlända hjälp in i samhället, men också ställa krav på att de gör vad de 

kan för att bli en del av samhället. Centerpartiet vill införa inkluderingsjobb för alla 

arbetsföra människor som uppbär försörjningsstöd som både en rättighet och en 

skyldighet. Ekonomiskt stöd ska alltid åtföljas av både annat stöd och av krav på 

motprestation. Dessutom vill Centerpartiet att Uppsala kommun ska tillhandahålla 

integrationsmentorer för nyanlända – personer som hjälper dem navigera mellan ofta 

byråkratiska kontakter med exempelvis kommunen, Arbetsförmedlingen, 

Migrationsverket och Försäkringskassan. 

I Uppsala vill vi att alla människor inkluderas och känna framtidstro. Så är det inte idag. 

Uppsala håller på att glida isär. För att stoppa klyvningen krävs ett nytt ledarskap. 

6.2 En bra skola – även i socialt svaga områden 

I skolan läggs grunden för ett bra och jämlikt samhälle. Uppsala brukade vara skolornas 

och kunskapens stad. Under de senaste årens rödgröna ledarskap har skolresultaten 

dock vänt nedåt, och den genomsnittliga Uppsalaeleven presterar idag sämre än 

genomsnittseleven i Sverige. För många elever går det fortfarande bra, men elever från 

socialt utsatta områden och studieovana hem halkar allt längre efter. 

Centerpartiet vill att Uppsalas skolor ska ge alla barn den kunskap och de verktyg de 

behöver för att bli fullvärdiga samhällsmedborgare och kunna följa sina drömmar. Inga 

ungdomar ska lämna skolan utan tillräckliga kunskaper för att ta sig in på 

arbetsmarknaden och kunna agera som välinformerade, upplysta samhällsmedborgare. 

För det krävs större resurser till de skolor som tar det tyngsta integrations- och 

inkluderingsansvaret. Klassrum med barn som talar olika språk hemma och barn som i 

vissa fall lever i socialt utanförskap kräver mer undervisningsresurser än andra klassrum, 

och det måste politiken se och agera utifrån. Centerpartiet 

vill ge skolor där en stor andel av eleverna är uppvuxna i 
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utanförskapsområden, eller rentav i andra länder, större resurser att lägga på fler lärare, 

mer erfarna lärare eller andra verktyg som förbättrar undervisningen. Ett annat sätt att 

främja integrationen är så kallade omvända skolskjutsar, där elever i överfulla skolor i 

staden kan välja att gå i någon av landsbygdsskolorna istället. I andra delar av Sverige 

har detta blivit ett framgångsrikt verktyg i att motverka segregation och fallande 

skolresultat, samtidigt som det bidragit till att skolor utanför centralorten utvecklats 

positivt. 

Uppsalas lärare behöver avlastas så att de kan fokusera på det de är utbildade för – att 

undervisa. Lärarna har fått en allt tyngre administrativ börda de senaste decennierna. 

Avsikterna har varit goda, men de har lett till att lärarna fått mindre tid för undervisning. 

Centerpartiet vill ge skolor möjlighet att anställa lärarsekreterare för att avlasta lärarna 

administrativt, samt på prov anställa socionomer för att minska lärares arbetsbörda i 

form av elevvård och kontakter med polis och socialtjänst. Dessutom kan personer med 

inkluderingsjobb med fördel användas inom skolan för att assistera lärare och skapa 

trygghet i klassrummen. 

Undervisningen måste utformas utifrån varje enskild elevs individuella behov. Detta 

gäller i synnerhet undervisning av elever med brokiga bakgrunder och ibland svåra 

situationer hemma. För att möjliggöra mer individanpassad undervisning, testning och 

uppföljning vill Centerpartiet se ökad användning av digitala verktyg – så kallat E-lärande 

– i Uppsalas skolor. 

6.3 Ett företagsamt Uppsala – korta vägen från idé till företagande 

Företagandet blir många nyanländas väg in på arbetsmarknaden. Idag finns cirka 

100 000 företag i Sverige som startats av invandrade, och 25 procent av alla nya företag 

startas av invandrade personer. Företagandets roll som biljett ut ur utanförskap ska 

uppmuntras och stimuleras i Uppsala. Ett gott företagsklimat är basen för fler och mer 

framgångsrika företag. 

Under snart fyra år av rödgrönt ledarskap har Uppsalas företagsklimat försämrats 

betänkligt. Många företagare upplever att kommunen saknar förståelse och intresse för 

tillvaron som företagare. De vittnar om att det saknas en servicekultur i Uppsala 

kommun – att kommunens tjänstemän ofta ser företagarna som några som finns till för 

kommunen istället för tvärtom. Centerpartiet vill vända det synsättet upp och ned och 

säkerställa att alla företagare känner sig sedda, förstådda och uppskattade. För det krävs 

en ny kultur i organisationen, och den kan bara etableras av ett nytt ledarskap. 

Centerpartiet vill se en väg in i kommunen för företagare. Den som vill komma i kontakt 

med en viss del av kommunorganisationen ska inte behöva ägna timmar åt att navigera 

sig fram till rätt person på rätt förvaltning och rätt enhet. Det ska vara enkelt att utföra 

så många kommunärenden som möjligt i en digital företagsportal som alla företagare har 

tillgång till. Den statliga sajten verksamt.se är i det här sammanhanget ett föredöme. För 

att underlätta företagande även bland invandrargrupper är det viktigt att portalen utöver 

svenska stödjer världsspråk och stora minoritetsspråk. 

Ett vanligt problem för företagare i allmänhet och för invandrade företagare i synnerhet 

är svårigheter att hitta finansiärer. Uppsala kommun ska främja framgångsrik matchning 

mellan företagare och investerare samt erbjuda flexibla och skräddarsydda SFI-kurser för 

att särskilt möta företagares behov. 

 

 



13 
 

7. I september finns chansen att rösta för förändring 

Uppsalaborna kan se tillbaka på snart fyra år då Uppsala glidit isär. Staden har utvecklats 

mycket, landsbygden har glömts bort. Den som har jobb och bostad har fått det bättre, 

medan andra glidit längre ned i utanförskap. Den som klarar sig själv har haft det bra, 

medan många äldre har fått se sin valfrihet begränsas och kvaliteten på sin omsorg 

försämras. Idag är det högkonjunktur, och ändå glider Uppsala isär. Vi står inför stora 

utmaningar på grund av vår befolkningsutveckling de kommande åren. För att klara av 

denna utveckling på ett bra sätt krävs ett nytt och erfaret ledarskap för Uppsala.  

Vi pekar ut en tydlig färdriktning: framåt. Vi har en vision för Uppsala som beskriver hur 

vi vill att vårt närsamhälle ska utvecklas. Vi står för skarpa politiska förslag och ett starkt 

ledarskap med erfarenheter från både näringsliv, politik och offentlig sektor. En röst på 

Centerpartiet är en röst för ett nytt ledarskap för Uppsala. Ett grönt, företagsamt och 

ansvarstagande ledarskap. 


