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Centerpartiet i Upplands-Bro är det gröna liberala partiet som tror på dig och dina möjligheter.
Beslut ska ligga så nära dig som möjligt. Vi tror att du är bäst lämpad att göra de stora livsvalen,
till exempel när det gäller skola, omsorg och vård.
Vi kallar det Närodlad Politik!
Vi tror också på människans möjligheter att forma och skapa nya verksamheter. Därför verkar vi
för att Upplands-Bro ska bli Stockholms läns motsvarighet till småländska Gnosjö där företag
startas, växer och frodas och egen verksamhet är lika naturlig som en anställning.
Att Upplands-Bro kommun ska vara en trygg kommun är en av de viktigaste frågorna – och
Centerpartiet har varit med om att vidareutveckla tryggheten under perioden 2014–2018. Vi tror
dock inte på några enkla lösningar. Ja, det behövs fler åtgärder för att säkra ordning och reda, till
exempel med vakter, men framför allt måste vi se till att stoppa brottsligheten i dess linda – där
åtgärder för att stoppa nyrekrytering till brottslighet kommer att vara en av de viktigaste
insatserna. Det handlar bland annat om att stötta föräldrar i föräldrarollen, där så behövs.
Upplands-Bro är en smaragd vid Mälaren, med sina skogar och grönområden. Det vill vi bevara och
stärka. Det är vällovligt att kommunen har vuxit, men tillväxten ska ske på ett sätt som är socialt
och miljömässigt hållbart. Centerpartiet i Upplands-Bro vill att vi förvaltar de detaljplaner som
redan är beslutade och vi verkar för en balanserad utbyggnad av kommunen.
Centerpartiet var första partiet i Sverige att ta till sig miljöfrågan på allvar. En röst på oss står för
en grön kommun med så lite klimatbelastning och avfall som möjligt. Kommunens verksamheter
ska visa vägen och som invånare ska det här vara kommunen där det är lätt att bruka
klimatneutral energi.
Det ska vara enkelt att ta sig till och från kommunen, och vi ska resa på gator och vägar av hög
standard. För Centerpartiet i Upplands-Bro är kollektivtrafiken väldigt viktig och vi vill få till en
ordentlig upprustning och utbyggnad av den i vår kommun. Vi påverkar och för samtal med våra
representanter i landstingen om detta.
Skola och barnomsorg ska hålla högsta kvalitet. Under denna mandatperiod så har antalet elever
som får gymnasiebehörighet ökat, Upplands-Bro kommun ligger på vår högsta nivå någonsin,
detta ska fortsätta, vi nöjer oss inte förrän alla har klarat målet att få gymnasiebehörighet.
Skolmaten är väldigt viktigt för elevers välbefinnande och påverkar skolresultaten i hög grad,
andelen ekologisk mat ska fortsätta öka, maten ska vara närodlat i så stor utsträckning som
möjligt och alla nybyggda skolor och förskolor ska ha tillagningskök. Centerpartiet i Upplands-Bro
tycker det är viktigt med valfrihet och vi jobbar för att få privata alternativ till vår kommun.
Centerpartiet kommer alltid att bekämpa slöseri, ineffektivitet och felaktig användning av
skattepengar. Kärnverksamheter som vård, skola och omsorg ska vara prioriterade. Administration
och övrig överbyggnad ska hållas så rimlig som möjligt.
Vi vill ha en kommunal verksamhet som använder resurserna på bästa möjliga sätt. Därför tror vi
på en kombination av teknologins möjligheter och människans drivkraft att ge oss bästa valuta för
skattepengarna. Att effektivisera och digitalisera för att ge oss så mycket som möjligt av vård, skol
och omsorg.
Vi arbetar för att motverka klyvningen av Sverige. Det gäller mellan landsändar, mellan kommuner
men även inom kommuner. Därför kommer vi alltid påpeka hur politik på olika nivåer hänger ihop.
Det handlar om att göra det lättare för fler att få in en fot på arbetsmarknaden.
En röst på Centerpartiet är alltid en röst mot rasism och trångsynthet.
Centerpartiet är partiet för öppenhet, frihet och medkänsla.
Vi ser möjligheter då andra bara ser problem.

Trygghet
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

Vidareutveckla det pågående arbetet med kommunala väktare i Bro och Kungsängens
centrum.
Platser där människor vistas ska vara väl upplysta.
Ta fram ett åtgärdsprogram för att stoppa nyrekryteringen till gängbrottslighet. Det är
särskilt viktigt att stoppa brottsrekrytering bland pojkar i 10–12 års-åldern.
Gör Upplands-Bro till en kommun för Falkenbergsmodellen. Det handlar om att stat och
kommun samarbetar för att vända utvecklingen i utsatta områden, till exempel genom
satsning på vissa skolor.
Nej till tiggeriförbud, ett tiggeriförbud löser inte fattigdomsproblemen.
Särskild satsning för stöd till familjer där barnen kan antas hamna i kriminalitet.
Satsa på BID i Upplands-Bro kommun. Business Development Districts. Det innebär att en
kommun samarbetar med fastighetsägare, affärsidkare och övriga aktörer för att skapa
miljöer som motverkar brottslighet.
Satsa mer på klottersanering och åtgärder mot vandalism. Att motverka den så kallade
vardagsbrottsligheten och förfulningen av områden var en av de framgångsrika åtgärderna
för att minska brottsligheten i New York.
Satsa på att få fler trygghetsvärdar i kommunen.
Satsa på att få in fler manliga förebilder i förskola och skola.
Ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat våld.

Företagande och tillväxt
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Attrahera fler tjänste- och kunskapsföretag till kommunen
Utveckla utbildnings- och lärlingsprogram som kommunen genomför i samverkan med
företagen i kommunen för att minska personalbristen i vissa branscher
Säkerställa att näringslivsklimatet i Upplands-Bro även i fortsättningen håller toppklass.
Håll avgifter för tillsyn låga och transparenta genom att införa den så kallade
Rättviksmodellen. Det innebär en tillsyn mer baserad på dialog och förtroende än en
renodlad tillsyn. https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/kronoberg/livsmedelsverketfick-ge-sig-for-opinionen_694499.html
Främja utvecklingen av en marknadsplats för försäljning av lokalproducerad mat
Attrahera fler tillverkningsföretag till kommunen, särskilt sådana med miljöprofil
Vidareutveckla samarbetet med Ung Företagsamhet och satsa på entreprenörskap som
tillvalsämne i skolan
Skapa en långsiktig marknadsplan för kommunen. Hur Upplands-Bro ska bli mer känt i
landet och regionen som en bra etableringsort.
Förenkla hanteringen för företag att hyra kommunala lokaler.
Gratis wi-fi för allmänheten i Bro och Kungsängens centrum

Miljö och Natur
•
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•
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•
•
•

Skydda den befintliga åkermarken så långt som möjligt
Jordtäkt och skogsfällning på så kallade exploateringsområden bör inte förekomma förrän
omedelbart innan exploateringen ska starta
Bevara grönska och träd i så stor utsträckning som möjligt i nybyggda områden
Marknadsför kommunens natur och miljö bättre, till exempel genom ekoturism.
Samverka med landstinget och kommunen för kollektivtrafik till naturområdena
Starta en kommunal kampanj mot nedskräpning
Ta fram en plan för kretsloppsekonomi i Upplands-Bro
Satsa på solenergi vid kommunägda byggnader för att minska kommunens CO2-avtryck. Det
handlar också om att spara pengar.
Ta fram ett program för energibesparing i kommunägda fastigheter
Möjliggör fler laddstolpar för elbilar vid kommunala parkeringar
Håll efter de båda dammarna i Bro, ta hand om och försköna.
Fortsätt arbetet för en giftfri miljö i förskola och skola.

Barn och Utbildning
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ja till privata utförare inom barnomsorg och skolverksamhet
Skapa en tydlig och enkel kommunikation om det fria skolvalet både vad gäller privata och
offentliga alternativ, riktad till alla föräldrar i kommunen.
Förstärk ledarrollen i förskola och skola genom en långsiktig satsning på stöd och
vidareutbildning av chefer och rektorer.
Inför samarbete med externa organisationer att hjälpa med stöd i skolan t ex Rädda Barnen
Använd IT för att förbättra skolresultaten. IT ska aldrig vara ett självändamål.
Låt elever hjälpa till med enklare underhåll och städning av skolorna. Det handlar om att lära
sig ansvar och se helheten. http://www.mindblowing-facts.org/2015/05/most-japaneseschools-do-not-employ-janitors-or-custodians/
Möjliggör för pensionerade lärare och personer med specialistkunskaper att förstärka
undervisningen, t ex en ingenjör som undervisar några timmar i veckan i matematik.
Inrätta en personalpool av administratörer som kan avlasta rektorer och chefer så att dessa
kan koncentrera sig på pedagogik och skolutveckling.
Ta fram en trygghetsplan för kommunens skolor för att förhindra att obehöriga vistas i
lokaler eller på skolgårdar.
Inför extra gymnastik i kommunens skolor i samverkan med det lokala föreningslivet.
Samverka med företag och civilsamhälle för att få in fler vuxna förebilder och fler manliga
förebilder i förskola och skola. (se avsnittet om trygghet)
Antimobbningsgaranti. Flytta mobbarna. Involvera mobbarnas familjer. Använd de rättsliga
möjligheterna.

Vård och Omsorg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stärk samverkan med landstinget vad gäller kommunala vårdplatser för att undvika att sjuka
äldre hamnar i problem när de skrivs ut från slutenvården.
Inrätta ett program för samverkan mellan förskola, skola och äldreboenden. Det finns flera
exempel från runt om i världen hur äldreboenden berikas av besök från skola och förskola.
Utred hur robotisering och IT kan frigöra resurser i äldreomsorgen.
Inrätta en kommunal näringsgaranti – endast den bästa maten till våra äldre – .
Förstärk den preventiva verksamheten mot alkohol- och drogmissbruk. Slå vakt om
Härnevimottagningen.
Skapa en långsiktig planering för det framtida behovet av äldreboenden. Snart är de barnrika
grupperna från 40-talet i 80-årsåldern.
Satsa på trygghetsboende i Bro i småhus för äldre.
Samverka med landstinget för att skapa en särskild geriatrisk verksamhet i Upplands-Bro.
Tillåt husdjur i äldreboenden, även höns.
Valfrihet inom vård och omsorg – men förstärk den kommunala tillsynen.

Kultur och fritid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utveckla biblioteken och kulturhuset så de i högre grad blir samlingsplatser för kommunens
förenings- och kulturliv.
Tillåt föreningslivet i kommunen att låna kommunala lokaler gratis när dessa är lediga.
Förenkla tillståndshanteringen för att bedriva restaurang, klubb och musikverksamhet i
kommunen.
Utred och se över föreningsbidragen så att föreningar som erbjuder aktiviteter till utsatta
grupper, till exempel nyanlända, funktionshindrade, främjas.
Förhindra att bidrag går till föreningar med tvivelaktig syn på demokrati och jämställdhet.
Samverka med nationalscenerna inom teater, musik, dans och opera för att förlägga vissa
föreställningar i Upplands-Bro.
Ta fram en underhålls- och uppsnyggningsplan för kommunens badplatser, bland annat vad
gäller att motverka avföring från kanadagäss.
Gör Upplands-Bro till fristad för förföljda författare och konstnärer, och ansök om
kommunalt medlemskap i ICORN. https://www.icorn.org/
Samverka med idrottsföreningarna för att införa mer rörelse och idrott i skolan.
Marknadsför Upplands-Bro som inspelningsplats för film. Inspelningen av Jordskott är ett bra
exempel.
Inled samarbete med Film i Mälardalen för att stimulera filmverksamhet bland barn och
unga.

Integration och Arbetsmarknad
•
•
•
•
•

Inrätta kommunala praktikplatser för nyanlända. Det kan handla om enklare jobb som kan
behöva utföras i till exempel parker och lokaler.
Samverka med civilsamhället för att underlätta integration. Till exempel genom att skapa
fritids- och kulturaktiviteter. Där olika grupper kan mötas.
Inför fler enkla sommarjobb i kommunen för ungdomar från 13 år. Att tidigt lära sig ta ansvar
stärker självkänslan och ger en god grund för fortsatta studier och arbete.
Ta fram en introduktion om det svenska samhället för nyanlända.
Kommunen ska alltid vara en föregångare när det gäller ickediskriminering beträffande kön,
härkomst, sexuell läggning mm.

Kommunikation och infrastruktur
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kvartstrafik med pendeltåget till Bro.
Utred möjligheten att ha små stadsbussar - eventuellt självkörande - i kommunen.
Ta fram en belysningsplan för Upplands-Bro. Detta hänger ihop med trygghetsfrågan. Se
ovan.
Förstärk cykelvägnätet via cykelplanen i hela kommunen och komplettera så att det inte
finns några luckor.
Skapa en kommunal vägplan där de vägar och gator som är mest trafikerade och i sämst skick
prioriteras vad gäller upprustning och underhåll.
Ta fram en handlingsplan för vattensäkerhet för att minimera risken för avbrott i
vattenförsörjningen.
Fler farthinder vid vägar och gator där många barn vistas.
Påverka landstinget för att skapa största möjliga samordning mellan olika busslinjer och
mellan busslinjerna och pendeltågstrafik.
Utred möjligheter till båtpendling.

Plan och bostad
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Upplands-Bro kommun ska vara kommunen med flera olika boendeformer. Här ska finnas
villor, fritidshus, bostadsrätter och hyreslägenheter.
Bygg större andel flerfamiljshus i Bro centrum.
Låt Bro ha kvar sin småstadsprägel, dvs att bebyggelsen i huvudsak består av låga hus och
villor.
Det är bra att växa, men inte till vilket pris som helst. Utbyggnaden av samhällstjänster och
infrastruktur måste ligga i fas.
Den kommunala planeringen måste hålla ihop som en helhet. Det är viktigt att se hela
tillväxten i kommunen som en samverkande organism.
Påverka byggandet mot mer ekologi både vad gäller själva byggprocessen och när husen väl
är på plats, till exempel främja byggande i trä, passivhus, off-gridboende(självförsörjande vad
gäller energi mm).
Att kommunen, vid lånebehov, alltid använder Kommuninvest ”Gröna Lån”.
Verka för att det ska vara enkelt att bygga utanför planlagt område. En fråga som
Centerpartiet även driver centralt.
Förenkla bygglovsprocessen, till exempel genom att automatisera tillståndsgivningen vid
enklare bygglovsärenden. https://dpbl.boverket.se/index.php/F%C3%A5r_jag_lov
Satsa på en vackrare kommun med mer blommor och utsmyckning. Exempel Enköpings
parker.
Gör det möjligt för privatpersoner och företag att själva utsmycka offentliga miljöer via en
enkel tillståndståndshantering.

Utvecklingsfrågor
•
•
•

•

•

Upprätta en långsiktig LEAN-plan för att skapa en så effektiv kommunal verksamhet och
förvaltning som möjligt.
Upprätta en samordnad IT-plan för att skapa största möjliga effekt av digitaliseringen i
Upplands-Bro. Målet ska vara att använda IT för att effektivisera kommunal verksamhet.
Upprätta en plan för att förhindra uppkomsten korruption i kommunen. Kommunerna har en
mycket betydelsefull roll att utbilda sin personal och verka för en kultur som förhindrar
uppkomsten av oegentligheter.
https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/fuskoegentligheterk
orruptioninternkontroll/motverkakorruption.1314.html
Inför open data i Upplands Bro kommun för att öka insyn och tillgänglighet. Hittills har endast
ett fåtal kommuner börjat med detta.
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/digitaldelaktighetoppenhet/oppna
data.oppnadata.html
Upplands-Bro ska vara en föregångskommun när det gäller digital tillgänglighet. Som
kommuninnevånare ska man kunna genomföra så många ärenden som möjligt via nätet.

