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Uppsala är inte till salu
Vänsterpartiet arbetar för ett solidariskt, rättvist och jämlikt Uppsala, varje dag
och i varje sammanhang. Ett Uppsala där klasskillnaderna och klyftorna mellan människorna minskar, med höjd kvalitet i omsorgen, att de äldre som vill
får plats på äldreboende, att personer med funktionsnedsättning får det stöd
som de behöver, att förskola och skola håller en hög kvalitet och att vi kan gå
och cykla även när det är vinter.
Uppsala ska vara rent, grönt och vackert. Då krävs hållbara trafiklösningar
med en utbyggd kollektivtrafik, planeringen av spårvagn måste komma igång.
Uppsala måste minska utsläppen av växthusgaser utifrån målet att helt bli en
fossilbränslefri kommun. Vänsterpartiet vill satsa på sol- och vindenergi.
Fler hyreslägenheter, med rimliga hyror, med närhet till parker och grönområden, är en viktig fråga för Vänsterpartiet. Det är dags för en ny bostadspolitik.
Med en aktiv och framåtsyftande markpolitik kan man bygga mer utan att
förstöra miljön.
För Vänsterpartiet är det en självklarhet att kommunala anställningar ska vara
heltid med rätt till deltid och att de lägsta lönerna ska höjas. Det är huvudsakligen i kvinnodominerade yrken som de låga lönerna och den ofrivilliga deltidsarbetslösheten finns.
Barns välfärd är en viktig del av välfärden. Under det borgerliga styret har vi
sett hur giriga kapitalister plockat ut miljoner ur skolor och sedan försatt sig
i konkurs, hur förskoleföretag serverar barnen knäckebröd och vatten för att
kunna vinstmaximera, hur HVB-hem brister i omvårdnad och kompetens för
att skapa vinster åt sina ägare. Åtta år med borgerligt styre har satt sina spår.
Nu är det dags för en välfärd utan vinstintressen.
De skatter som vi betalar ska gå till välfärden
och inte till vinster. Det är dags att stoppa
högerns ideologiska konkurrensutsättningar,
som t.o.m. bryter mot lagen. Uppsala är inte
till salu.
Uppsala juli 2014
Ilona Szatmari Waldau
Kommunalråd för Vänsterpartiet
Webb: ilonaw.se Twitter: @ilonawaldau

En stark kommun
för gemensam välfärd
Inkomster och förmögenheter är ojämlikt fördelade i samhället. Klyftan mellan rika och fattiga har ökat de senaste åren, både under borgerligt och socialdemokratiskt styre. Kvinnor har förlorat på den borgerliga politiken. Vänsterpartiet vill minska klyftan. Vi vill se ett samhälle som bygger på solidaritet
och omtankte, inte på girighet.
Varje Uppsalabo ska känna att hen har makt att påverka såväl sitt eget liv och
samhället. Full jämställdhet och jämlikhet på lika villkor för alla ska råda i
Uppsala. Vi motverkar i alla sammanhang att människor tvingas till underordning.
Klassamhället
Uppsala är segregerat och inkomsten avgör var man bor. I stora delar av kommunen finns inte hyreslägenheter med acceptabla hyror. Höga hyror liksom
höga priser på bostadsrätter och villor utestänger hushåll med låga inkomster.
Vi arbetar för en kommun utan segregering och med fler hyresrätter med låga
hyror i alla områden.
Det segregerade Uppsala gör att våra barn växer upp med olika villkor. Vi
vill fördela resurser efter behov och vill att extra satsningar måste göras i de
områden där de största behoven finns.
Kommunalskatten
Skatten är kommunens främsta inkomstkälla. En låg skatt betyder minimal
välfärd vilket främst drabbar den som har dålig ekonomi. För oss är det
självklart att ha en gemensam välfärd och Vänsterpartiet vill, som enda parti
i Uppsala, höja skatten för att Uppsalaborna ska få en bra kommun att bo i
med bra förskola, bra skolor, bra äldreomsorg, bra miljö och en fungerande
infrastruktur. En rättvis skatt omfördelar också från rik till fattig och innebär
solidaritet och omtanke.
Skattepengar till verksamhet, inte till vinster
Konkurrensutsättning, privatisering och utmanarrätt utarmar Uppsala kommun och stora delar av skatten går till vinster i de privata bolag som driver
boenden, skolor och annan verksamhet med kommunala medel. Istället för
med privatiseringar och konkurrensutsättningar ska den offentliga verksamheten utvecklas i kommunal regi. Vi ska inte vara kunder hos privata företag
och kommunen ska inte leka affär med de kommunala verksamheter som vi
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Uppsalabor äger tillsammans. Skattepengar ska inte gå till företag inom vård,
skola och omsorg vilka drivs med vinstsyfte.
Utveckla den kommunala verksamheten
Uppsala kommun drivs idag som ett företag utifrån en köp- och säljmodell
med konkurrensutsättning och privatiseringar som viktiga ingredienser. Kommunen drivs också med flera dubbla nämnder, där t.ex. en nämnd beslutar
om vad äldreomsorgen ska göra medan en annan nämnd beslutar om hur. Det
innebär dubbelt och trippelt ledarskap och en stor onödig byråkrati. Den byråkratiska styrmodellen måste fullt ut ersättas av en rak nämndorganisation där
en och samma nämnd har ansvar för både beslut och genomförande. Skattepengar ska gå till verksamheter, inte till byråkrati.
Fair Trade City
Uppsala ska arbeta för att bli certifierat som Fair Trade City, vilket innebär ett
ökat medvetande om rättvisemärkta varor även i verksamheter, affärer, restauranger etc. utanför den kommunala verksamheten.

Förskolan – rätten till
en bra start i livet
Förskolan ska utgå från barnens behov. Den är till för att tillgodose barnets
behov av stabila relationer och grupptillhörighet – inte bara föräldrarnas behov
av barnomsorg. Grunden för en bra skolgång läggs i förskolan. Med ett bra
förebyggande arbete kan många problem undvikas längre upp i åldrarna. Barn
har olika behov beroende på föräldrarnas bakgrund och familjens situation.
Resurser till förskolan ska självklart utgå från barns olika behov.

En årlig minskning
med minst ett barn
per avdelning och
målet högst 12 barn
i småbarnsgrupp
och 15 i 3-5-årsgrupp.

En förskola av hög kvalitet
Förskolan ska ha en jämn och hög kvalitet och arbetet ska utgå från vetenskapligt beprövad kunskap. För detta krävs utbildad personal. Vi vill se en årlig
minskning av barnantalet med minst ett barn per avdelning och målet högst 12
barn i småbarnsgrupp och 15 i 3-5-årsgrupp. Resurserna ska fördelas utifrån
behov i barngrupperna.
Personalens kunskaper ska tas tillvara genom att kommunen är öppen för
alternativa pedagogiska inriktningar i kommunal regi. Barn ska i första hand
erbjudas plats på en förskola nära hemmet.
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Öppna förskolor och familjecentraler behövs i områden med många små barn
eller där föräldrar väljer att inte ha sina barn i reguljär förskoleverksamhet.
Både kommunala och enskilda förskolor ska ha en bra kvalitetsredovisning.
Enskilda förskolor som drivs i vinstsyfte ska inte finnas i Uppsala.
Förskola för alla barn
Alla barn ska ha rätt att delta i förskolans aktiviteter på lika villkor även när
deras föräldrar blir arbetslösa eller när de får syskon. Därför ska alla barn
erbjudas förskoleplats med minst 30 timmar per vecka.
Lärandet börjar i förskolan
I förskoleåldern läggs grunden för barnets lärande inom sociala, känslomässiga och kreativa såväl som kunskapsbetonande områden. Förskolan ska möta
de höga krav som detta ställer och erbjuda bästa möjliga förutsättningar för
barnets utveckling.
I förskolan pågår ett utvecklingsarbete som utgår från barnets naturliga lär
ande i leken och det sociala samspelet mellan barnet, pedagoger och andra
barn. För att detta arbete ska bli framgångsrikt måste även personaltätheten
ökas. Genuspedagogik ska användas för att stödja såväl flickors som pojkars
utveckling till självständiga individer. De borgerligas vårdnadsbidrag berövar
barnen dessa utvecklingsmöjligheter samtidigt som det minskar jämställdheten.
Stöd till språkutveckling
Det är viktigt att förskolan stödjer barnets språkliga utveckling oavsett modersmål. Modersmålstöd och stöd i utvecklingen av svenska språket ska öka
och vara en integrerad del av förskolans verksamhet.
Barnets miljö – avveckla modulförskolorna
Lokaler, gårdar och barngruppernas storlek är viktiga delar av barnets miljö.
De modulförskolor som finns ska ersättas av permanenta förskolor, byggda
för att motsvara pedagogiska och arbetsmiljömässiga krav. Specialister på pedagogiska lokaler ska finnas med tidigt i planeringen av nya bostadsområden.
Alla förskolor ska ha en egen gård. Förskolegården ska vara en plats för odling och naturpedagogik, fler förskolor ska utveckla naturgård.
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Genuspedagogik
ska användas för att
stödja såväl flickors
som pojkars
utveckling till självständiga individer.

Grundskolan
– en skola för alla
Vi vill framåt – inte tillbaka! De senaste åren har utvecklingen gått mot en allt
större klassmässig klyfta mellan de olika skolorna. Den utvecklingen måste
vändas. Privatisering och vinstintresse bidrar starkt till segregeringen i samhället. Men kunskap är ingen handelsvara utan en demokratisk rättighet och
alla barn har samma rätt till en bra start i livet. Det får inte vara beroende av
om de kommer från en ekonomiskt välbeställd eller fattigare familj, har arbetarbakgrund eller akademiskt utbildade föräldrar, om de är ensamkommande
flyktingbarn, om deras föräldrar är invandrade eller svenskfödda.
Skolan ska vara solidariskt finansierad och demokratiskt styrd och behoven
ska bestämma resurstilldelningen. Det får heller inte tas ut några smygavgifter i form av material, utflykter eller mellanmål. På så sätt ska alla elever ges
likvärdiga förutsättningar att delta fullt ut och att nå målen.
En plats för möten mellan människor
Varje kommunal skola ska vara så bra att den utgör det självklara valet. Den
ska vara en plats för möten mellan människor, kulturer, religioner, kunskapssyner och politiska ståndpunkter. Den ska garantera en god kvalitet på undervisningen och erbjuda en trivsam och funktionell arbetsmiljö för elever såväl
som för lärare och övrig personal. Tillsammans kan vi lära oss av och om
varandra och omvärlden och på så sätt skapa plats för alla oavsett klass, kultur,
kön eller andra förutsättningar.

Den byråkratisering
och toppstyrning
som blir resultatet
av växande köpoch säljsystem ska
ersättas av förtroende för lärarnas
professionalism.

Demokratiska arbetsformer, bibliotek och kulturskola
Utrymmet för pedagogisk utveckling och demokratiska arbetsformer måste
öka. Personal och elever, men även föräldrar, ska ha större inflytande över
skolans verksamhet och miljö. Den byråkratisering och toppstyrning som blir
resultatet av växande köp -och säljsystem ska ersättas av förtroende för lärarnas professionalism. Pedagogisk kompetens ska finnas i varje skola ifråga om
genus och jämställdhet liksom rörande förutsättningarna för en miljömässigt
hållbar utveckling. Ett välfungerande skolbibliotek, där bibliotekarien samarbetar med lärarna, är en nödvändig tillgång liksom förekomsten av, och samarbete med, kultur- eller musikskola. Elevernas inflytande på hur undervisningen
och arbetsmiljön formas bör öka successivt med åldern och elevernas såväl
som personalens inflytande i olika representativa organ måste öka. Elevråden
ska ha tillgång till rimliga ekonomiska och organisatoriska resurser för att
utföra sina uppgifter.
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Skolan ska utjämna skillnader
Ett av skolans viktigaste uppdrag är att utjämna skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Det kan ske genom att elever får
obligatoriskt stöd med läxläsning i skolan eller att flickor och pojkar uppmuntras att inte göra könsuppdelade val. Vi vill att minst en skola ska pröva
att låta all läxläsning ske under skoldagen. Under skolåren 7-9 ska eleverna
ha en särskilt god tillgång till studie- och yrkesvägledning. Lärarna behöver
kompletteras med elevvårdande personal. Alla skolor måste ha tillgång till
elevhälsa med kurator, psykolog, skolsköterska och skolläkare.
Strukturstöd eller liknande ska användas för att skolor med stora behov ska
få utökade resurser jämfört med skolor med mindre behov. Ett högre strukturstöd kan medföra att elever som idag har rätt till särskolans resurser i ökad
utsträckning kan beredas plats i grund- och gymnasieskolor.
Skolan ska vara trygg och nolltolerans mot mobbning är en självklarhet.
Mindre klasser och undervisningsgrupper
Uppsalas skolor ska ha höga kunskapsmål för alla elever. Det innebär minskade undervisningsgrupper och en ökad personaltäthet, vilket också är en förutsättning för att stärka de elever som får minst stöd hemifrån i sina studier.
För elever med behov av särskilt stöd bör arbetet med små grupper fortsätta
och utvecklas. Sådant stöd ska snabbt kunna sättas in och bygga på lärarens
bedömning, utan tidskrävande utredningar.
Särskola när det behövs
Särskolan behövs för de barn som trots extra stöd inte klarar grundskolans
kunskapskrav. Särskolans elever ska ha rätt till lärare och skolledning med
specialpedagogisk kompetens.
Elevens rätt till sitt modersmål
Ett barn mår bra av att få behålla och utveckla sitt förstaspråk, vare sig det
gäller svenska eller annat modersmål, och ett barn som tvingas byta ut sitt förstaspråk mot ett nytt får svårare att ta till sig det nya. Modersmålundervisning,
studiehandledning och svenska som andraspråk ska utvecklas så de lever upp
till skollagens krav. Elever med annat modersmål än svenska ska ha rätt till
minst en timmes undervisning i veckan i sitt förstaspråk. Detta ska göras som
en integrerad del av skolarbetet men får inte ta tid från annan undervisning
utan ska läggas i direkt anslutning till skoldagen.
Bra fritidshem för alla
För de yngre skolbarnen är samverkan mellan skolan och fritidshemmet
viktig. Detta har förstärkts i den nya skollagen. Det förutsätter en högre perSida 8

Minskade undervisningsgrupper och
ökad personaltäthet
är en förutsättning
för att stärka de
elever som får minst
stöd hemifrån i sina
studier.

sonaltäthet och mindre grupper i Uppsalas fritidshem, som har en lägre personaltäthet än riksgenomsnittet och dessutom en låg andel pedagogiskt utbildad
personal. Även den frivilliga fritidsverksamheten för elever upp till 13 år ska
ha pedagogiskt utbildad personal, framförallt fritidspedagoger.
Skolmiljö och plan för skolgårdar
Välplanerade lokaler och skolgårdar är viktiga förutsättningar för att barn och
ungdomar ska ha lust att röra sig. Vi vill att det tas fram en skolgårdsplan som
inkluderar Uppsalas samtliga skolor.
Skolmiljön ska anpassas så att den begränsning som en funktionsnedsättning
medför inte blir till ett handikapp för eleven. Det innebär t.ex. fysisk anpassning av miljön, anpassad pedagogik, specialutbildad personal, tekniska hjälpmedel och/eller personlig assistans.
Skolorna ska fungera flexibelt, så att stora skillnader i elevantal under tidens
gång kan jämnas ut mellan befintliga skolor. Dessutom ska det ständiga behovet av renovering och underhåll av fastigheterna planeras så att årgångar med
få elever utnyttjas för detta. Skollokalerna är kommunmedborgarnas gemensamma förmögenhet och får inte ställas mot resursbehov som personaltäthet
eller läromedel.

Gymnasieskolan
– allas rätt till utbildning
Ungdomar av olika kön, med olika bakgrunder och med olika grader av studievana måste kunna mötas i gymnasieskolan. För detta krävs en skola där
praktiska och teoretiska program blandas och där den segregerande betygsantagningen ersätts av ett annat antagningssystem.
Skolans arbete ska
utgå från vetenskaplig beprövad
kunskap och sträva
efter att använda
pedagogisk forskning på internationell toppnivå.

Fler elever ska nå högskolebehörighet och genomföra en gymnasieutbildning.
Då måste vi ha en gymnasieskola som ger alla lika möjlighet och där skolan
kompenserar för elevers olika förutsättningar. Detta skapas bl.a. genom ett
finansierings- och styrsystem som framför allt ger behövande skolor fler engagerade lärare och mindre klasser.
Skolans arbete ska utgå från vetenskaplig beprövad kunskap och sträva efter
att använda pedagogisk forskning på internationell toppnivå.
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Nya utmaningar på arbetsmarknaden
De yrkesförberedande programmen måste utvecklas och, med eleven i centrum, få en tydligare samverkan med arbetslivet. Lärarna har kompetens och
ansvar för skolans samhällsuppdrag och ska ges möjlighet att utveckla detta.
Elever på yrkesförberedande program behöver, förutom goda färdigheter i sitt
yrke, också ha goda kunskaper i kärnämnena. Alla elever ska få de resurser
som behövs för att klara detta på tre år. Om det ändå inte fungerar för alla,
kan en sjunde skoltermin användas. Dessutom måste möjligheterna att komplettera på Komvux förstärkas.
Motverka skolsegregering
Den ökande sociala segregeringen i skolorna leder till sämre skolresultat.
Framförallt drabbas elever som behöver extra stöd negativt. Ökade skillnader mellan skolor ger dålig effekt på kunskap, utbildning och demokrati. När
skillnader mellan skolor ökar finns risken att lärare och elever söker sig till de
”bästa skolorna” och segregeringen ökar ytterligare. Uppsalas gymnasieskolor
ska organiseras så att alla skolor är lika bra. Det innebär stöd efter behov. Privata skolor ökar segregeringen. I riksdagen driver Vänsterpartiet begränsning
av fristående skolor och ett stopp för skolor som drivs med vinstsyfte.
Kampen om eleverna
Skolan ska ha god resurstillgång och välutbildad personal. Gymnasieutbildningen får inte bli en marknadsfråga med vinsten som pådrivande kraft.
Marknadsföring, reklam och andra sätt att locka elever har blivit ett vanligt
inslag i kampen om eleverna. Sådan profilering driver fram ytlighet även i
undervisningen och drar resurser från den pedagogiska verksamheten. Fria
val förstärker klassegregationen; alla har inte samma förutsättningar att välja
mellan skolor. Forskningen om skolval har visat att den som aktivt väljer skola i huvudsak kommer från socioekonomiskt privilegierade miljöer och även
att man väljer skolor med hög status.
Den bästa skolan
Vi arbetar för att kommunala skolor inte ska behöva läggas ner. Skolor som
drivs i vinstsyfte ska inte konkurrera med skolor som enbart drivs för elevernas bästa. När elevantalet minskar, som det under några år kommer att göra i
gymnasiet, innebär detta en möjlighet att genomföra underhåll och upprustning av skollokalerna samt möjlighet att ha mindre klasser. Ett gott utbildningssystem kräver en hög personaltäthet och en god pedagogisk kompetens
hos lärarna.
Den administrativa bördan måste minska så att lärarnas arbetstid används till
det pedagogiska uppdraget och inte till administration.
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Gymnasieutbildningen får inte bli en
marknadsfråga med
vinsten som pådrivande kraft

Gymnasieskolan ska erbjuda eleverna möjlighet att välja mellan skolor med
olika programutbud och olika inriktningar. Det är viktigt att elever kommer
in i på de program som intresserar dem och att utbildningen ger möjlighet till
arbete eller motivation till att studera vidare.
En skola där elever
med olika klassbakgrund blandas utgör
den bästa förutsättningen för ett
demokratiskt, jämlikt och ekonomiskt
framgångsrikt samhälle.

Flera olika utbildningar gör en skola mindre sårbar för minskningar av elevantal på enskilda program. En skola där elever med olika klassbakgrund blandas
utgör den bästa förutsättningen för ett demokratiskt, jämlikt och ekonomiskt
framgångsrikt samhälle.
All undervisning i kommunen ska genomsyras av ett genusperspektiv. På så
sätt ges skolan verktyg att förstå och motarbeta den rådande könsmaktsordningen.

Hälsan – en klassoch könsfråga
Delaktighet och inflytande i samhället är några av de mest grundläggande
förutsättningarna för folkhälsan. Vi vet att detta inflytande är beroende av
klasstillhörighet, kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, ålder, religiös tillhörighet och funktionsnedsättning. Ett jämlikt samhälle skapar förutsättningar
för att människor ska känna trygghet och må bättre, folkhälsan förbättras. I ett
jämlikt samhälle har varje individ mer kraft och möjlighet att utveckla sina
egna resurser. Ett större vänsterinflytande stärker folkhälsoarbetet.
Livsstil och levnadsvanor
Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa hänger ihop. Goda levnadsvanor vad
gäller exempelvis kost, motion, rökning och alkohol men också tillgång till
kultur är faktorer som är viktiga för hälsan. Goda vanor grundläggs i barn- och
ungdomsåren, och insatser för barn och ungdomar måste därför prioriteras.
Skolorna spelar här en viktig roll liksom föreningslivet. Skolhälsovården har
genom åren fått minskade resurser. Vi måste satsa på skolhälsovården för att
kunna arbeta förebyggande.
Kampen mot drogerna måste intensifieras med hjälp av verksamheter inom
kommunen, landstinget och det civila samhällets organisationer och föreningar. Ett flertal studier har visat att ju längre utbildning och ju högre lön en person har, desto större sannolikhet att hen ägnar sig åt motion. Arbetarklassens
barn deltar mindre i organiserade aktiviteter. Uppsala kommun måste arbeta
aktivt för att utjämna skillnaderna mellan människors tillgång till fysisk aktivi-
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tet. Fler billiga eller helt avgiftsfria aktiviteter måste erbjudas i de stadsdelar
där många har låga inkomster.
Kvinnor har generellt en sämre hälsa än män, både i antal sjukskrivningsdagar
när det görs skattningar av hälsan. Ett aktivt folkhälsoarbete och förebyggande arbete är alltså också en jämställdhetsfråga.
Alkohol och narkotika
Alkoholkonsumtionen har ökat med tjugo procent sedan Sverige blev medlem
av EU och antalet dödsfall på grund av alkohol har ökat. Denna utveckling
måste vändas. Vi vill se en restriktiv alkoholpolitik för att minska alkoholskadorna. Insatser för att ungdomar ska skjuta upp sin alkoholdebut är viktiga. Vi verkar även för ett narkotikafritt Uppsala och kommer att utveckla
informationen och öka ansträngningarna för att ge tonårsföräldrar kunskap
om alkohol och droger.
Vi kommer att fortsätta arbetet för att alla barn och ungdomar ska bli sedda
och få rätt stöd, både i skolan och på fritiden.
Vänsterpartiets politik syftar till att undanröja klyftorna i samhället. Under
den borgerliga regeringen från 2006 och fram till idag har klyftorna ökat och
folkhälsan försämrats.
Vi fortsätter arbeta för ett jämlikt samhälle, ett samhälle som ger framtidstro.
Kunskap, insikt, självtillit, framtidstro och hälsa hör ihop.

Det sociala ansvaret – en
gemensam angelägenhet
Vi har ett gemensamt ansvar för allas vår välfärd. Fattigdom, diskriminering
och arbetslöshet skapar sociala problem. Men alla har inneboende resurser att
ta ansvar och skapa sig ett bra liv om bara möjligheten finns. Vänsterpartiet
arbetar för att skapa förutsättningar för detta. Vi gör det genom att tillsammans med kommuninvånarna arbeta för mer jämlika och rättvisa levnadsvillkor. Vi arbetar för att öka tillgången på arbeten. Vi vill minska diskriminering
och klyftor och skapa ett mjukare samhälle. Vår politik skapar alltså förutsättningar för att alla ska få kraft, mod och makt att forma sina egna liv. Men
varje människa kan någon gång komma i en situation då hen behöver samhällets stöd. Då ska det stödet finnas där.
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Vänsterpartiet vill
se en restriktiv alkoholpolitik för att
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Kvinnojourerna
och Mottagningen mot våld i nära
relationer måste
tillförsäkras ekonomiska möjligheter
att långsiktigt och
med framförhållning
driva sina viktiga
verksamheter.

Kvinnors situation
Vi lever i ett samhälle som inte är jämställt. Bl.a. ökar psykisk ohälsa bland
unga kvinnor. Det behövs särskilda insatser för flickor och unga kvinnor som
är i riskzonen för att utveckla psykiska svårigheter eller hamna i missbruk.
Den yttersta konsekvensen av att vårt samhälle ännu inte är jämställt är våld
och sexuella övergrepp. Kvinnojourerna och Mottagningen mot våld i nära
relationer måste tillförsäkras ekonomiska möjligheter att långsiktigt och med
framförhållning driva sina viktiga verksamheter.
Vi arbetar för att kunskapen om och insatserna för kvinnor med missbruks
problem och hemlöshet ska öka i Uppsala.
Satsa tidigt på barn, unga och deras föräldrar
En förutsättning för att barn och ungdomar ska ha det bra är att de vuxna har
det bra. För att alla ska kunna leva ett bra liv måste klyftorna i samhället minska. Det är hög tid att hejda ökningen av barnfattigdomen och vidta åtgärder
för att undanröja den. Också här krävs investeringar för socialt, förebyggande
arbete. Ungdomar som hoppar av eller inte börjar gymnasiet måste följas upp
och erbjudas vettig sysselsättning eller utbildning.
Hemmaplanslösningar ska användas i första hand för ungdomar som behöver
stöd, placeringar ska ses som en sista utväg. Vi vill också stärka arbetet med
barn och ungdomar som riskerar att dras till kriminella kretsar eller börja
missbruka alkohol och droger.
Stöd utifrån behov – en rättighet
Vår grundsyn är att vi alla strävar efter att själva få bestämma över och ta
ansvar för vårt eget liv. Men vi kan alla hamna i en situation där vi behöver
samhällets stöd. Det ska då vara en rättighet att få stöd utifrån behov. Dettamedför även att vi som individer har ett ansvar för att ta tillvara det stöd vi får
för att förändra vår situation.
Idag är arbetssituationen för biståndshandläggarna under all kritik och personalomsättningen är hög. Biståndshandläggarnas arbetssituation påverkar
handläggningen och bemötandet. En förbättring av arbetssituationen är därför
nödvändig, både för de anställdas skull och för att vi som samhällsmedborgare
ska få samhällets stöd när vi behöver det.
Försörjningsstöd
Alla människor ska ha rätt och möjlighet att försörja sig själva. Kommunen
måste utvidga verksamheten inom Jobbcenter och Navet, där man i samarbete
med nämnderna och andra arbetsgivare anställer personer som uppbär försörjningsstöd och är redo för arbetsmarknaden.
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Kommunen ska tillhandahålla anpassade insatser utifrån arbetshinder åt
personer som uppbär försörjningsstöd men inte är redo att gå ut på arbetsmarknaden. Det kan handla om praktikarbeten eller arbetsträning. Kommunen
har som arbetsgivare ett stort ansvar att tillhandahålla sådana platser. Konkurrensutsättning och marknadsanpassning av välfärdstjänster gör det svårare för
kommunen att ta detta ansvar.
Den som idag får försörjningsstöd för att den blivit utförsäkrad, fortfarande
är sjuk och därför inte står till arbetsmarknadens förfogande, ska inte uppbära
socialbidrag utan få fortsatt sjukpenning eller sjukersättning. Den borgerliga
utförsäkringspolitiken måste ändras.
Försörjningsstödet måste utformas så att det inte bidrar till att fösa ut människorna i samhällets marginaler. Det innebär bl.a. att barnfamiljer ska ges
extra stöd för t.ex. barnens fritidsaktiviteter.
Alkohol- och drogmissbruk
Alkohol- och drogmissbruk kan leda till ett beroende som ofta är starkare än
individens egen vilja. Alla som utvecklat ett beroende ska ha rätt till en insats
för att bryta detta. Vi verkar för att två så kallade halvvägshus ska etableras i
Uppsala; ett för män och ett för kvinnor. Denna form av behandlingshem på
hemmaplan skapar förutsättningar för människor att lämna droglivet bakom
sig och klara sig själva.
Ett komplement till samhällets insatser är de ideella föreningar som erbjuder
aktiviteter och stöd till utsatta grupper och deras anhöriga, framför allt föreningar som arbetar med hjälp till självhjälp. Stödet till dessa föreningar måste
utvecklas.
Hemlöshet
Bostaden är en social rättighet. Hemlöshet är både en bostads- och en socialpolitisk fråga. Det är ett komplext problem som drabbar människor med helt
olika bakgrund och förutsättningar. Som hemlösa betraktar vi alla från personer som inte har tak över huvudet till personer som bor i andra hand eller
inneboende. Vägen till en egen bostad ser olika ut för olika personer. Fler hyresrätter måste byggas i Uppsala. Möjligheten till ett eget kontrakt ska finnas
även om man inte har en egen fast inkomst eller har betalningsanmärkningar.
Personer som idag inte klarar av ett eget boende, exempelvis p.g.a. alkoholeller drogproblem, måste av kommunen erbjudas insatser för att de på sikt ska
kunna klara det.
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Kvinnor i hemlöshet är ofta extra utsatta för sexuella övergrepp och misshandel. Därför vill vi ha särskilda stödinsatser för hemlösa kvinnor så att de kan
komma ur sin situation.
Personer med funktionsnedsättning
Personer med funktionsnedsättning saknar idag ofta möjligheter att delta fullt
ut i samhällslivet och har sämre inflytande över beslutsfattandet än icke funktionsnedsatta. I Uppsala har många fått klart sämre livsvillkor under de senaste
åren, en trend som vi vill stoppa och vända i positiv riktning. Vi måste skapa
ett samhälle som är tillgängligt för alla. Ingen ska behöva känna att en funktionsnedsättning blir ett funktionshinder på grund av brister i tillgängligheten.
Barn med funktionsnedsättning måste ges det kommunala stöd som behövs för
att de ska ha samma möjligheter till skolgång och en rik fritid som barn utan
funktionsnedsättning.
Bättre ekonomi
Personer med funktionsnedsättning har ofta sämre ekonomi än andra. Många
finns utanför arbetsmarknaden och i olika försäkringssystem med få eller inga
möjligheter att påverka sin ekonomi. Under de senaste åren har, på grunda av
den borgerliga politiken, ekonomin försämrats ännu mer för människor som
inte är i reguljärt arbete. Med vänsterpolitik i riksdagen höjs ersättningarna
i försäkringssystemen och i kommunen höjs habiliteringsersättningen. För
att minska klyftorna vill vi införa ett högkostnadsskydd för kommunala och
landstingskommunala avgifter och utreda införandet av ett kommunalt bostadstillägg.

Alla med psykisk
funktionsnedsättning som behöver
ska erbjudas hjälp
och stöd av ett
personligt ombud
samt erbjudas
sysselsättning
anpassad till sin
förmåga.

Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning
Alla med psykisk funktionsnedsättning som behöver hjälp ska erbjudas hjälp
och stöd av ett personligt ombud samt erbjudas sysselsättning anpassad till
sin förmåga. Den trygghet som Träffpunkterna innebär gör dessa viktiga att
bevara. Undersökningar visar att kvinnor med funktionsnedsättning misshandlas av en partner i högre grad än andra kvinnor. Samtidigt har de svårare att få
stöd och hjälp. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att alla kvinnor ska ha
samma rätt till trygghet.
Fler åtgärder för en bra politik
för personer med funktionsnedsättning
Vi vill att kommunen tar fram ett Funktionshinderspolitiskt program. Alla
nämnder ska ha de handikappolitiska frågorna högt på sin dagordning och
kontinuerligt rapportera om hur arbetat med frågorna fortskrider.
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Vi vill också inrätta en Funktionshindersombudsman som ska verka för att
skapa ökad trygghet för samtliga åldersgrupper med funktionsnedsättning,
värna om kvaliteten inom detta område och informera, vägleda och ge stöd.
En resursfördelningsmodell som följer antalet personer med funktionsnedsättning måste införas i kommunen så att inte nedskärningar drabbar denna
grupp.
Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhällslivet fullt ut, ha
råd att resa och därmed ha en aktiv fritid, oavsett om resan är lång eller kort.
Vänsterpartiet vill sänka taxan för färdtjänst. Målet är att färdtjänsten inte ska
kosta mer än resor med vanlig kollektivtrafik. Resor till och från daglig verksamhet ska inte medföra någon extra kostnad för den enskilda människan.
Satsa på insatser i offentlig regi
Vi vill skapa en trygg och offentlig omsorg utan girighet i form av privata
vinstintressen. Verklig valfrihet är bl.a. att kunna välja vad man vill ha hjälp
med inom biståndsbeslutets ram och ha inflytande över vem som ska bistå en.
Varje skattekrona som går till vinst betyder minskade resurser till personer
med funktionsnedsättning. I ett demokratiskt och rättvist samhälle ska alla
skattepengar gå tillbaka till medborgarna.

Äldreomsorg – rätt vård
i rätt tid och på rätt plats
En bra äldreomsorg fokuserar på kvalitet och på de äldres behov, inte på
möjligheten att göra vinst. Både offentligt och privat driven vård och omsorg
måste mer än i dag inrikta sig på behov, kvalitet och likvärdighet, och mindre
på kortsiktig lönsamhet. När vi som äldre besöker vårdcentralen eller flyttar in
på ett äldreboende ska vi kunna vara säkra på att få det stöd vi behöver. Ingen
ska någonsin bemötas utifrån lönsamhet.
Satsa på offentlig äldreomsorg
En offentlig omsorg är en av förutsättningarna för att äldre ska få den omsorg
och vård de behöver. I dag bedrivs mycket av äldreomsorgen av riskkapitalbolag och våra skattepengar går till vinster. Konkurrensutsättningar och
upphandlingar leder till personalnedskärningar, ökad press på de anställda och
otrygghet för de äldre. Vi vill istället skapa en trygg och professionell äldreomsorg – t.ex, med regler för vad som utgör en godtagbar lägsta bemanning –
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med förbättrade villkor för personalen och med stora möjligheter för äldre att
välja insatser och boende.

Kommunen ska
göra det möjligt för
oss att som äldre människor att
bo kvar i det egna
hemmet så länge vi
själva vill.

Hemtjänst och hemsjukvård
Kommunen ska göra det möjligt för oss att som äldre människor att bo kvar i
det egna hemmet så länge vi själva vill. Detta kräver en kvalificerad hemtjänst
och hemsjukvård, som utgår från den enskildes behov av vård och omsorg och
med en individuell plan för varje vårdtagare. Äldre måste få välja innehåll i
hemtjänsten, några timmar ska den äldre helt kunna förfoga över själv.
Många äldre är missnöjda med att de möter för många olika personer inom
hemtjänsten och att tiden för varje besök är för kort. En ökad grundbemanning
inom hemtjänsten och hemsjukvården med fler heltidstjänster och personal
med rätt kompetens är en förutsättning för kvalitet inom äldreomsorgen.
Tryggt boende för alla äldre
Den dag hemvårdens resurser inte räcker till för en god omvårdnad ska vi kunna erbjudas en plats på ett välfungerande vårdboende med en god och säker
vård och en innehållsrik vardag. Makar som bor ihop ska kunna göra det också
i fortsättningen.
Antalet äldre kommer att öka markant i Uppsala under de närmaste åren. Ökad
medellivslängd leder också till att antalet äldre med demenssjukdomar ökar.
Behovet av vårdboenden med speciell inriktning och specialistkompetens hos
de anställda måste tillgodoses.
Förebyggande arbete
Ett aktivt liv leder till förbättrad hälsa och ökat välbefinnande. Allt fler äldre
har i dag möjlighet att delta i samhällsliv och fritidsaktiviteter. Många utnyttjar det utbud som erbjuds av föreningsliv och studieförbund. Träffpunkterna
ska vara kvar i kommunens regi och kommunen ska samverka med och stödja
organisationer som verkar för äldres välbefinnande. Kulturella verksamheter
är viktiga, inte minst på vårdboenden. För att böcker ska vara tillgängliga för
stora grupper äldre behövs Boken kommer-verksamheten, med exempelvis
talböcker och s.k. Daisy-böcker. Även äldre med rötter i andra länder måste ha
möjlighet att delta i de olika verksamheterna, både gemensamt med andra och
tillsammans med sin egen grupp.
Som aktiva äldre har vi erfarenheter, kunskaper och idéer som måste tas tillvara när man planerar olika verksamheter. Det kan gälla allt från seniorgympa
till trafik eller den planering som krävs för att göra det möjligt för äldre att bo
kvar i det egna hemmet: anpassning av bostäder, tillgänglighet, kommunikationer och service men också samhällsplaneringen i stort.
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Uppsala
– en växande kommun
Uppsala växer och utvecklas, fler och fler flyttar hit. För Vänsterpartiet är
det självklart att vi ska bygga en trivsam kommun med bostäder så att alla
har någonstans att bo men till skillnad från övriga Uppsalapartier ser vi inget
egenvärde med att kommunen växer. Uppsala ska inte aktivt marknadsföras
för att växa. Det utarmar landsbygden och mindre orter.
Bygg med hänsyn till naturen
Grönområden och parker ska inte bebyggas, inte heller bra jordbruksmark
eller strandnära ytor. Det finns gott om annan mark att bebygga. Seminarieparken ska bevaras och utvecklas. Bostäder ska huvudsakligen byggas där det
finns goda möjligheter till spårburen kollektivtrafik. Målet är att stadsdelar
och tätorter ska ha en blandning av bostäder, arbetsplatser samt offentlig och
kommersiell service. Inga fler stora externhandelscentra ska byggas i kommunen.
Vi vill som enda parti lägga ned Ärna flygplats för att Uppsala ska kunna växa
norrut. Ärna kan utvecklas med verksamheter och större delar av Librobäck
byggas om till bostadskvarter, även Tunabackar skulle kunna utvecklas och
fler småhus byggas i Hässelby med omnejd.
En trivsam kommun
Kulturstaden Uppsala får inte byggas bort. En viktig del är att minska biltrafiken, det är nödvändigt för att klara fler boende i Uppsala tätort. Våra torg ska
inte användas till parkeringar.
Uppsala ska förtätas med hänsyn till stadsmiljön. Charmen med Uppsala
försvinner med för mycket förtätning och med byggnader som inte passar in i
stadsbilden. Parker och grönstrukturer är en viktig del av trivseln.
Höga hus kan uppföras i rätt lägen men i kulturkvarteren och i stadskärnan
måste ny bebyggelse harmonisera med befintlig bebyggelse. I lägen som inte
stör siktbilden kan högre hus byggas med hänsyn till sociala aspekter.
Minst en bilfri stadsdel bör finnas i kommunen, t.ex. i nästa utbyggnads
område, Ulleråker.
En tät kommun med bra kollektivtrafik och cykelmöjligheter
Kollektivtrafiken ska hålla låga priser så att möjligheten att åka kollektivt
inte blir en klassfråga. På landsbygden kan man inte dra kollektivtrafik till all
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spridd bebyggelse, men längs de stora stråken ska det finnas pendlarparkeringar så att man inte behöver ta bilen hela vägen in till stan eller till sin arbetsplats.
I staden vill vi se spårvagn och dessutom måste den spårburna kollektivtrafiken via Dalabanan och Ostkustbanan utvecklas. Det möjliggör också pendling
mellan fler orter än Uppsala och Stockholm. Fler spår mot Stockholm och en
station i Bergsbrunna gör att Uppsala kan växa söderut.
Fler cykelbanor i staden och övriga tätorter samt mellan tätorterna behövs för
att göra Uppsala till en bra cykelkommun.

Vänsterpartiet vill
inte ha någon bilbro
över Fyrisån och
ingen billed genom
Årike Fyris.

Bevara landskapet, inga nya trafikleder
Idag planeras en billed söder om Studenternas och en led genom Årike Fyris
med åtföljande broar. Samtidigt visar all erfarenhet och forskning att ökad tillgänglighet för biltrafiken ökar andelen bilar. Vänsterpartiet vill inte ha någon
bilbro över Fyrisån och ingen billed genom Årike Fyris. Istället ska biltrafiken
hänvisas till Flottsundsbron och en bro för cykel- och gångtrafik byggas i höjd
med Ultuna eller vid vindbron.

Trafik för ett
hållbart Uppsala
Trafiken och framför allt biltrafiken växer i takt med den ökande befolkningen
och medför såväl trängsel som luftföroreningar, buller, klimatutsläpp och trafikolyckor. Bilarna försämrar också kraftigt framkomligheten för andra resenärer, inte minst påverkas busstrafiken kring Resecentrum under rusningstid.
Välj spår
Vänsterpartiet vill satsa på spårvagnstrafik i Uppsala. Det är nödvändig del
för att kollektivtrafiken i centrala delar av Uppsala ska kunna klara av en väntad ökning av befolkning och bostäder under kommande decennier, om biltrafiken samtidigt ska reduceras. Under mandatperioden ska projektering för
spårvagnsnät göras och byggande av spår snarast påbörjas. Vänsterpartiet har i
riksdagen lagt förslag till finansiering av kommunala spårvagnsnät.
Den regionala järnvägstrafiken ska utvecklas mot norr, söder och väster. Nya
stationer behöver anläggas bl.a. i Vänge och Järlåsa. Ett reservat för en järnväg mellan Enköping och Uppsala bör snarast fastställas. Likaså bör ett järn-

Sida 19

vägsreservat fastställas öster om Uppsala, i närheten av E4, i första hand för
godstrafik som passerar staden.
Vägen till minskad biltrafik
Uppsala är en till ytan stor kommun. I stora delar av kommunen, framför allt i
glesbygd, är biltrafik ett nödvändigt komplement till kollektivtrafiken. På sikt
måste dock centrala staden göras bilfri, även om leveranser och transporter till
fastigheterna givetvis måste släppas fram. En inledning kan vara att privatbilar inte tillåts använda Kungsgatan och Dragarbrunnsgatan för genomfart.
Framkomligheten för bussarna förbättras och vi skapar ett mer levande centrum med plats för fler gång- och cykelstråk. Den bilfria staden kräver sedan
infartsparkeringar på platser med goda möjligheter till fortsatt resande med
kollektivtrafik till centrum.
En välfungerande kollektivtrafik, inklusive spårvägar, är nödvändig för att
vi ska kunna minska biltrafiken. Taxorna måste då hållas nere så att alla har
råd att åka kollektivt. Fler kvinnor än män åker kollektivt vilket även gör en
attraktiv kollektivtrafik till en jämställdhetsfråga.
Parkering av bilar i markplanet kräver stora ytor. Behovet av parkeringsplatser kan tillgodoses med outnyttjade parkeringsplatser i existerande parkeringshus. På en enda markparkering för bil kan ca tio cykelparkeringar anläggas. Att främja bilpooler är en angelägen åtgärd för att minska biltrafiken
totalt. Parkeringsplatser ska erbjudas till bilpoolsverksamhet och bilpooler
prioriteras i nybyggda områden. Fler elplintar behövs för laddning av eldrivna
fordon.
Trafiksäkerheten ska förbättras genom sänkt hastighet till 30 km/tim i alla
bostadsområden. I stadens centrum ska fler gator anpassas till de gåendes
villkor.
Uppsalas cykelstråk ska göras bättre att färdas på, vinter såväl som sommar.
Då krävs ett fungerande stadscykelnät och bra cykelvägar till kransorter och
friluftsområden. Att kombinera cykel med buss, tåg och spårvagn ska vara
lätt. Det behövs också fler cykelparkeringar i innerstaden och fler cykelvägar,
t.ex. planskild korsning med järnvägen vid S:t Persgatan och S:t Olofsgatan
samt cykelleder till Ulva, Hammarskog och Fjällnora. Fler gator måste få
riktiga cykelvägar genom att bilarnas utrymme smalnas av. När Vägverket
bygger 2+1-vägar ska kommunen kräva att gång- och cykelbanor byggs i
anslutning till vägarna.
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Vi säger nej till dyra och biltrafiksfrämjande broar över Fyrisån vid Kungsängsesplanaden och Ultuna, bl.a. eftersom det handlar om känslig natur- och
kulturmiljö, och ja till cykel- och gångbroar.

En aktiv bostadspolitik
för fler hyreslägenheter
Uppsala hör till de kommuner som har en stadig inflyttning. Kommunen växer
och det råder stor bostadsbrist. Här behövs en genomarbetad bostadsförsörjningsplan. Mer mark måste köpas in för att vi aktivt ska kunna påverka och
öka bostadsbyggandet. Det behövs även fler bygglovshandläggare. Särskilt
stort är behovet av fler hyresrätter, såväl större som mindre lägenheter - för
stora barnfamiljer likaväl som för de ungas behov.
God planering
Bostadsbyggandet utanför de centrala delarna av Uppsala bör framför allt ske
i de tätorter som ligger utefter järnvägsstråk, såsom Vänge och Järlåsa i väster
och Storvreta, Vattholma och Skyttorp i norr.
Samtidigt är det viktigt att byggplanerna är väl genomtänkta, att nya bostäder
byggs med hänsyn till såväl sociala och ekologiska som ekonomiska aspekter.
Väsenligt är också att samplanera för god kollektivtrafik, även spårbunden
sådan.
Utifrån klimatförändringarna är det av största vikt att energisnåla hus byggs
för att minska belastningen på miljön. Vid renoveringar såväl som nybyggnad ska solenergi prioriteras. Andra möjliga ytor för solpaneler än hustak ska
inventeras och den solkarta över stadens hustak vilken tagits fram ska följas
upp och nyttjas.

Samtidigt är det
kommunens ansvar
att bygga bort bostadsbrist, motverka segregering och
göra det möjligt för
individer och familjer med låga inkomster att ha råd att
bo i Uppsala.

Bostäder till rimliga hyror i en god omgivning
En egen bostad tillhör de grundläggande rättigheterna. Då krävs också en
allmän bostadsförmedling. Ansvaret för att öka byggandet av hyresrätter är
dock inte enbart en kommunal fråga, det måste även till statliga insatser för att
inte hyresrätten ska missgynnas. Vår bostadspolitik på nationell nivå visar hur
vi kan få fart på byggandet av hyresrätter. Det handlar om lägenheter med bra
miljöstandard och låga hyror. Samtidigt är det kommunens ansvar att bygga
bort bostadsbrist, motverka segregering och göra det möjligt för individer och
familjer med låga inkomster att ha råd att bo i Uppsala. Krav på sociala lägenheter måste även ställas på de privata bostadsvärdarna.
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De allmännyttiga bostadsbolagen Uppsalahem och UKFB (Uppsala Kommuns Fastighets AB) ägs av kommunen och därmed kommunens invånare.
De har ett stort ansvar att bygga nya hyresrätter. Till skillnad från privata
fastighetsbolag kan kommunen genom sina egna bolag styra byggandet på
den mark den äger och de egna bolagen styrs med ägardirektiv av kommunen.
Hyresnivåerna måste hållas nere. Vi anser exempelvis att Uppsalahem i de
områden som står inför nödvändiga stambyten ska erbjuda de boende att välja
olika renoveringsnivåer: att t.ex. ha kvar köksinredning och annan inomhussnickeri och därigenom välja nivå på hyreshöjning.
I våra bostadsområden ska det finnas mötesplatser för människor med olika
bakgrund. Grönytor för lek och sport liksom odlingslotter m.m. måste finnas
med vid planering av nya bostadsområden. Lättillgängliga samlingslokaler för
alla åldrar ska erbjudas i samtliga områden. För att öka säkerheten ska vägar,
parker och andra platser där människor uppehåller sig på kvällar och nätter
vara upplysta.
Lägenheter ska finnas för olika skeden i livet och så långt det går möjliggöra
flytt inom samma område. Barns trygghet och säkerhet ska sättas i främsta
rummet vid planeringsarbetet.

Landsbygdspolitik för
ett levande Uppsala
Uppsala är till invånarantal Sveriges fjärde största kommun. Även ytmässigt
är det en stor kommun för att vara belägen utanför Sveriges skogsbygder. Den
omfattar förutom centralorten ett antal mindre tätorter med omkringliggande
landsbygd med såväl jordbruk som skogsbruk. Politiken måste ta hänsyn till
hela kommunen och dess befolkning.
Kollektivtrafik, infrastruktur och kretsloppstänkande
En stor del av befolkningen reser dagligen för arbete eller studier. Därmed
krävs goda och rimligt prissatta allmänna kommunikationer i hela kommunen
liksom att miljövänliga transportmedel fungerar även på landsbygden. Detta
ska planeras med en kombination av kollektivtrafik, anropsstyrd kollektivtrafik, ett väl utbyggt cykelvägsnät samt rikligt med tankningmöjligheter för
fossilfria drivmedel.

Sida 22

Grönytor för lek
och sport liksom
odlingslotter och
annat måste finnas
med vid planering
av nya bostads
områden.

Infrastrukturen för landsbygdens it-försörjning behöver byggas ut. Tillgången till bredbandstjänster har betydelse för bl.a. integration, jämställdhet och
folkhälsa eftersom det möjliggör för människor att kommunicera och söka
information. Fungerande bredband är också en nödvändighet för ett lokalt
företagande.
Kretslopptänkande måste genomsyra landsbygden lika väl som tätorterna,
vilket innebär att så mycket som möjligt återvinns och återanvänds. Kommunen bör finna former för infrastruktur för gemensam lokal biogasproduktion.
Landsbygdens möjligheter till källsortering ska också byggas ut.
Lokal utveckling utifrån hållbara principer
Det finns en stor lokal kapacitet för utveckling av landsbygden. Att mobilisera
och samarbeta med den kraften, stödja kooperativ och andra lokala initiativ
och sålunda skapa långsiktigt utrymme för lokal utveckling, är kommunalpolitikens uppgift. Lokala byskolor ska så långt möjligt värnas och satsningar
göras på badplatser och gemensamma anläggningar för att jämna ut förutsättningarna mellan stad och land, gynna närturism och främja hela kommunens
utveckling.
Kommunen ska
särskilt upphandla
närproducerade
varor och föra
dialog med
lantbrukare för
hållbar utveckling.

Som ett led i samverkan med lokala initiativ vill vi uppföra en kommunal
saluhall i staden för att gynna försäljning av närproducerade produkter. Kommunen ska också särskilt upphandla närproducerade varor. En dialog ska föras
mellan kommunen och de lantbrukare som är intresserade av att arbeta med
hållbar utveckling och av att bygga upp ett bruk av naturen som bevarar den
biologiska mångfalden samt ekosystemtjänster av stor betydelse.
Värna såväl räddningstjänst som dagligvaruhandel
Alla i hela kommunen ska kunna känna tryggheten att de, om olyckan är framme, har tillgång till brandkår och räddningstjänst. Vänsterpartiet vill värna
dessa grundläggande funktioner i välfärdssamhället.
Ett allmänt problem på många mindre orter runt om i Sverige är att dagligvarubutiker har svårt att överleva konkurrensen från stormarknader och externa
köpcentra. Planerade köpcentra såsom det i Fullerö innebär förutom större
miljöpåverkan från ökad biltrafik också att den lokala handeln får än svårare
att överleva. Därför säger vi nej till fler större köpcentra.
Bostäder en rättighet för alla
Flerfamiljshus är eftertraktade även i de mindre tätorterna av många som vill
kunna bo kvar i samma bygd. Det är också viktigt att bygga för Uppsalas växande befolkning. Kommunen ska utreda och planera för att bygga hyreshus i
Uppsalas yttre tätorter. I första hand bör man bygga längs kollektivtrafikstråk.
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Gröna Uppsala
Vänsterpartiet vill värna kommunens parker men även sådana grönområden
som inte formellt är park. Tillgången på parker och grönområden av bra kvalitet för alla måste öka. Vackra och funktionella parker och grönområden som
erbjuder möjlighet till utevistelse är viktiga såväl för människors välbefinnande som för folkhälsan.
Ersätt grön mark med nya parker
Om natur- och grönområden av något skäl måste tas i anspråk för andra ändamål, ska detta prövas noggrant och göras med stor hänsyn. När det råder brist
på grön mark måste nya parker anläggas eller kvaliteten på befintliga parker
höjas.
Det är viktigt att det finns gröna zoner i och runt staden och de mindre tätorterna. De åtta gröna kilar som går in i Uppsala måste utvecklas och bevaras.
När bostäder byggs i nya områden, är det också mycket viktigt att väl genomtänkta parker anläggs.
Nya och fler odlingsområden
Nya odlingsområden ska anläggas och befintlig jordbruksmark ska bevaras
långsiktigt och inte tas i anspråk för annat ändamål. Särskilt väsentligt är att
åkermarken utanför motorvägen förbi Uppsala bevaras.
Varje stadsdel bör ha tillgång till ett större närodlingsområde. Fritidsodling är
en populär och dessutom friskvårdande sysselsättning. Stadsnära odlingar ska
gynnas för att öka produktionen av matvaror nära konsumenterna och samtidigt värna miljön.
Värna årummet och stränderna
Uppsala kommun har förhållandevis få sjöar. Därför är det viktigt att årummet
och stränderna behålls. Vi ser gärna att ett nytt bad i Vårdsätraviken anläggs
och att kommunen tar över driften av Vårdsätrabadet vid Akademigården för
att säkra att det blir kvar och göra det tillgängligare. Miljön runt Fyrisån och
andra vattendrag bör utvecklas med nya promenadstråk och rekreationsytor.
Vi säger bestämt nej till strandnära bebyggelse. Strandskyddet är viktigt både
för nuvarande och kommande generationer. Ett växande Uppsala måste ha
tillgång till sjöar och vattendrag.
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De åtta gröna kilar
som går in i Uppsala måste utvecklas
och bevaras.

Skydda kulturmiljöer
I och runt Uppsala finns många kulturlandskap, våtmarker och fornminnen
som ska bevaras åt kommande generationer. Hänsyn måste också tas till områden med kulturhistorisk anknytning som är viktiga för den biologiska mångfalden. Kung Björns hög är ett fornminne som bör få bättre skydd. Linnéstigarna ska bevaras och utvecklas.
Kvarteret Seminariet ska utvecklas
som kultur- och
stadsdelspark och
inte bebyggas med
bostäder.

Kvarteret Seminariet ska utvecklas som kultur- och stadsdelspark och inte
bebyggas med bostäder.
Friluftsområden och naturreservat
Friluftsområdena Fjällnora och Hammarskog ska bevaras och utvecklas. Delar
av dessa områden måste få bättre gångvägar och handikappanpassade rastplatser där så är möjligt utan att vi förstör viktiga naturvärden, Vi vill också satsa i
Vedyxa- och Storskogenområdet. Samtidigt är det viktigt att förbättra möjligheterna att nå ut till friluftsområdena med cykel och kollektivtrafik.

Uppsala, en miljökommun
I Uppsala överskrids normerna för luftkvaliteten på flera gator, till och med i
den utsträckningen att EU kan bötfälla Sverige för detta. Planeringen av staden
måste ta hänsyn till att luftkvaliteten ska förbättras t.ex. genom minskad bilism
och miljözoner som innebär miljökrav på tung trafik.
Bostäder måste byggas på ett sådant sätt att de får en acceptabel ljudmiljö och
undantag från gällande normer bör inte accepteras. Vid helt nya bostadsområden ska inga undantag tillåtas.
Ekobudget
Vi vill att en Ekobudget upprättas för kommunen. En Ekobudget ställer upp
en rad miljömål och jämställs med den ekonomiska budgeten. I anslutning till
detta bör det även göras en genomgång av ekosystemstjänster i kommunen,
det vill säga naturliga förlopp som gynnar oss människor, exempelvis pollinering av växter, vattenrening och bindandet av kol.
Miljövänlig upphandling och stöd till lokal produktion
En kommunal saluhall för lokalproducerad mat och hantverk och second hand
skulle gynna närproduktionen. Vid kommunal upphandling ska höga miljökrav ställas. Lokalproducerade, ekologiska och dessutom, där så är tillämpligt
och möjligt, rättvisemärkta livsmedel ska upphandlas med målet 100 procent
snarast möjligt. Även övriga varor ska vara producerade på ett rättvist och milSida 25

jömässigt hållbart sätt. Upphandling av arbetsmaskiner bör ske utifrån bästa
möjliga miljöstandard.
Effektiv källsortering, kretsloppsekonomi och en hållbar livsstil
I kretsloppssamhället är återanvändning av alla resurser mycket viktig. Avfall
bör i första hand återanvändas, i andra hand återvinnas och i sista hand förbrännas. Källsorteringen ska utvecklas vidare med hantering och insamling så
nära bostaden som möjligt. Reklamen ska begränsas i det offentliga rummet.
Kultur och fritidsaktiviteter som inte bygger på resurskonsumtion ska stärkas
för att gynna en god livskvalitet för Uppsalas invånare.
En klimatneutral kommun
Vi anser att kommunen ska sänka koldioxidutsläppen med 50 procent i absoluta tal till år 2020 jämfört med 1990 – med målet att bli helt klimatneutral.
Klimatfrågan ska stå högt på agendan i all samhällsplanering, t.ex. vid arbetet
med detaljplaner. Klimatmålen bör brytas ned till årsvisa mål kopplade till
konkreta styrmedel. Det gäller vägtrafiken, etablering av nya köpcentra och
planering av stadens utbyggnad. Det behövs konkreta och snabba åtgärder för
att få koldioxidutsläppen att minska. Här är det viktigt att släppa in och involvera Uppsalaborna i klimatarbetet. Var och en ska veta vad just hen kan bidra
med och lokala såväl som enskilda initiativ ska tas tillvara.
Idag etableras nya externhandelscentra och en civil flygplats utan att utsläppen beräknas. Utsläppen från konsumtion måste mätas och konkreta styrmedel tas fram så att utsläppsalstrande projekt analyseras och undviks.
Inga fler externhandelscentra och andra miljöstörande verksamheter
Verksamheter med stor klimatbelastning är oacceptabla – som civil flygplats
på Ärna och utbyggnad av externhandel till exempel i Fullerö, vilket skulle bidra till stora mängder biltrafik. Förutsättningarna för lokal handel och
mataffärer i kollektivtrafikstråk måste förbättras. På sikt bör Ärna flygplats
avvecklas så att Uppsala kommun kan köpa Ärna för att omvandla området
till en parkstad med bostäder, energipark och företag som kan utveckla ny
miljöteknik i samarbete med universiteten. Det skulle ge många gröna jobb
och Uppsala en tydligare miljöprofil.
Förutsättningarna för lokal handel ska förbättras och en särskild strategi ska
tas fram för detta.
Alternativa bränslen och förbättrade resvanor
Kommunens fordon och arbetsredskap ska drivas med förnyelsebara energislag. En miljömedveten resepolicy för Uppsala kommun tas fram där kommunens anställda t.ex. stimuleras att cykla till jobbet och där tjänsteresor går med
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Klimatfrågan ska
stå högt på agendan i all samhälls
planering.

tåg och inte med flyg. Kollektivtrafiken ska prioriteras. Staden ska planeras för
att minska behovet av transporter.
Utveckla kolsänkor inom kommunen
Eftersom halten av koldioxid redan är för hög i atmosfären måste vi binda in
koldioxid från atmosfären i större skala. Detta kan göras utan dyr högteknologi. T.ex. kan lokala kolsänkor ta upp och binda in kol från atmosfären på
ett naturligt sätt. Det kan ske genom odlingar av energigrödor, rådgivning till
skogbrukare och även genom att använda trä som byggmaterial.

Uppsalahem ska
bygga energieffektiva hus såsom plushus som producerar
egen energi och
dessutom kan leverera ett överskott
till omgivande
bebyggelse.

Effektivare energianvändning
Uppsala kommun bör upprätta energiplaner med regelbunden uppföljning.
Utrustning inom egen verksamhet ska successivt bytas ut mot energieffektiv
sådan. Vid tillsyn bör kommunen ställa krav på effektiv energianvändning. Det
kommunala bostadsbolaget Uppsalahem ska bygga energieffektiva hus, t.ex.
så kallade plushus som producerar egen energi och dessutom kan leverera ett
överskott till omgivande bebyggelse. I nybyggda områden utanför fjärrvärmenätet ska det ställas krav på en gemensam värmeanläggning. Bygglov ska
inte beviljas för fastigheter beroende av uppvärmning med direktverkande el.
Industrins spillvärme ska tas till vara för fjärrvärmeproduktion. Industriprocesser bör så långt som möjligt använda förnyelsebara energikällor.
Kommunens verksamheter ska energieffektiviseras med 30 procent jämfört
med år 2009.
Uppsala kommun ska främja vindkraften exempelvis genom att ansluta sig
till vindkraftskooperativ. Kapaciteten för solvärme och solel måste byggas ut
kraftigt. På sikt gäller det att förverkliga visionen ”solpaneler på alla tak” och
även på andra ytor.
Uppsala kommuns kapacitet för energirådgivning måste utökas.

Näringsliv och turism
för ett hållbart Uppsala
Vänsterpartiet vill se en hållbar utveckling inom näringslivet. Småföretag är
en viktig del av samhället. Därför lägger vi på statlig nivå förslag som skatteavdrag, slopad sjuklöneperiod för företag med färre än tio anställda och ett
räntestöd för småföretag. Vi har också föreslagit ökade anslag till bland annat
turism och mer stöd till kooperativ.
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En blandning av företag av olika storlek och i olika branscher ger större
trygghet för jobb och för utveckling. Företagslotsen i Uppsala är ett exempel
på verksamhet som ger hjälp och stöd till de företagare som vill starta verksamhet i Uppsala.
Levande innerstad och landsbygd
Uppsala har idag tre stora köpcentra utanför stadskärnan och ytterligare planeras. Vi behöver varken köpcentrum i Fullerö eller vid Gnistarondellen. De
ger ökade biltransporter och färre butiker i såväl stadskärnan som närliggande orter. Avstår vi från fler stora köpcentra ger det såväl landsbygd som stad
bättre chanser att utvecklas.
En levande och attraktiv stad kan inte domineras av bilparkeringar utan måste
utgå från de gåendes villkor. Fler bilfria gator skapar fler attraktiva lägen för
butiker och annan verksamhet och centrala torg ska omvandlas från bilparkeringar till riktiga torg. Bilfria dagar bör prövas för att göra innerstaden trevligare.
Uppsala ska profilera sig som en miljökommun och arbeta med information
om cirkulär ekonomi, som är en kretsloppsbaserad metod för företag och
organsationer.
Hållbar turism
Uppsala är en stad som besöks av turister från såväl hela Sverige som övriga
världen. Med rätt politik kan vi underlätta för turistnäringen med färre skador på miljön. Vi förespråkar en ekologisk turism som är tillgänglig för alla.
Ekoturismen är ett bra exempel på hur miljöhänsyn kan kombineras med god
ekonomisk utveckling. Vi vill lyfta fram Uppsalas unika miljöer för att bättre
marknadsföra staden. Uppsalas rika historia kan utnyttjas för att locka fler
besökare. Även friluftsområden, naturreservat, Linnéstigarna och andra Linnéminnen, samt de gamla bruks- och fabriksmiljöerna runt om i kommunen
kan utvecklas till attraktiva besöksmål.
Konsumtion av upplevelser skadar miljön mindre än prylkonsumtion och
Uppsala är en upplevelsestad. Kommunen äger bl.a. Fyrishov, Stadsteatern
och Uppsala konsert och kongress, anläggningar som var för sig och ännu
mer tillsammans är attraktiva besöksmål. Det är viktigt att de behålls i kommunal ägo så att de kan stödja varandra i den fortsatta utvecklingen av Uppsala som besöks- och upplevelsestad.
Utveckling på landsbygdens villkor
Landsbygdens natur- och kulturvärden ger unika förutsättningar för att möta
växande marknader för rekreation, friskvård och turism. Goda och rimligt
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Bilfria gator skapar
fler attraktiva lägen
för butiker. Centrala
torg ska omvandlas
från bilparkeringar
till riktiga torg.

prissatta allmänna kommunikationer i hela kommunen ökar också det förutsättningarna för såväl turister som Uppsalabor att ta del av hela kommunens
utbud. Även den elektroniska nätkapaciteten måste utvecklas så att företag
lättare kan etablera sig och växa på landsbygden.
Vi måste främja
lokal produktion av
grödor som kan ge
oss förnyelsebar
energi.

Vi måste också främja lokal produktion av grödor som kan ge oss förnyelsebar
energi och därtill så långt möjligt gynna ekologisk närproduktion i kommunala
upphandlingar för att få korta transporter och för att bevara en levande landsbygd och ett livskraftigt lantbruk.

Fler och bättre jobb
Efter mer än två decennier av massarbetslöshet har vi fått nog. Först när alla
som vill och kan jobba har ett arbete är det möjligt att nå ett mänskligare
arbetsliv som präglas av en god arbetsmiljö, trygghet, medbestämmande och
möjlighet till frihet och utveckling.
Idag hänvisar arbetsmarknaden många till tillfälliga och osäkra anställningar
och arbetslösheten i landet är hög sedan början av 1990-talet. Tillsammans
med politiska beslut på statlig nivå, som jobbskatteavdrag, försämringar i
a-kassa och sjukförsäkring har detta ökat den ekonomiska och sociala ojämlikheten. Situationen är svår för många som saknar arbete helt eller delvis liksom
för långtidssjuka och utförsäkrade. Kostnaden för arbetslöshet skjuts över på
den enskilde men också på kommunen i form av ökade sociala problem och
behov av ekonomiskt bistånd. De som i störst utsträckning drabbas är utomeuropeiskt födda, personer med funktionsnedsättningar, äldre och personer med
kort utbildning.
Dagens högerpolitik lägger ansvaret för arbetslöshet på individen istället för
att se de strukturella orsakerna på samhällsnivå. Huvudansvaret ligger på staten som har de avgörande verktygen för en politik för full sysselsättning. Men
med ekonomisk samordning mellan stat och kommun skulle fler kunna anställas på lokal nivå. Det handlar om ekonomisk politik och om prioritering.
Samtidigt har kommunerna ett ansvar för att den lokala arbetsmarknaden
fungerar. Ett stort problem är dock nyliberala styrideologier såsom New Public
Management (NPM) där kommunens verksamheter marknadsanpassas, delas
upp i resultatenheter med köp- och säljmodeller och där varje enhet förväntas
”gå med vinst”. Detta tillsammans med privatiseringar och konkurrensutsättning gör att välfärden demonteras, då även de kommunala verksamheterna i
konkurrensens namn tvingas skära ner på personaltäthet och kvalitet. Det är
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också ett hot mot demokratin genom att det berövar folket makten över sina
egna tillgångar.
Utveckling av kommunen innebär fler jobb
Uppsala bör satsa på klimatomställning, på att bygga fler hyresrätter, på
kollektivtrafiken - bland annat spårväg - och på vår gemensamma välfärd. Då
skapas många arbetstillfällen i både privat och offentlig sektor.
Idag råder stor brist på hyresrätter i Uppsala. Fler hyresrätter bidrar också till
en mer dynamisk arbetsmarknad. Kommunen bör därför anvisa mer mark för
byggande av hyresrätter och ge Uppsalahem AB direktiv om att öka byggandet för att korta, och på sikt få bort, hyresköerna. Handläggningstiderna för
bygglov måste kortas. En bättre bostadssituation skulle underlätta företagens
möjlighet att rekrytera.
Samtidigt som arbetslösheten är stor finns det många arbetsuppgifter som
skulle behöva utföras. Fler anställda behövs inom bland annat skola, vård
och omsorg. Kommunen måste ta sitt ansvar och se längre än till det rent
budgetmässiga som nu gör att varje anställd reduceras till en kostnad. Sociala
och samhällsekonomiska hänsyn måste på ett helt annat sätt än idag vara en
självklar del i den kommunala politiken. Offentligt ägande kan styra resurser
till nyrekrytering och bättre arbetsmiljö.
Genom utbildningsvikariat inom vård och omsorg kan redan anställd personal få del av vidareutbildning samtidigt som arbetslösa får in en fot på
arbetsmarknaden. Traineeanställningar inom offentlig förvaltning underlättar
generationsväxlingen. Samtidigt som äldre anställdas kunskaper tas tillvara
får nyutexaminerade möjlighet att visa vad de duger till.
Bättre näringsliv
Kommunikationer och utbyggt bredband är viktigt för att människor ska
kunna driva företag i hela kommunen, och inte bara i tätorterna. Ytterligare
åtgärder som behövs för företagande på landsbygden är att öka kommunens
köp av närproducerade varor och att inte konkurrera ut landsbygdens service
med externhandelscentra.
Kommunen måste korta handläggningstiderna för både privatpersoner och
företagare som behöver tillstånd och tillsyn.
Fler åtgärder
Ingen ska, som idag, behöva starta sitt arbetsliv som långtidsarbetslös. Arbetslösa ungdomar ska garanteras arbete eller utbildning inom 90 dagar. De
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Uppsala bör satsa
på klimatomställning, på att bygga
fler hyresrätter, på
kollektivtrafiken
och på vår gemensamma välfärd

som inte har gymnasiekompetens måste erbjudas att läsa in en sådan med goda
villkor.
Kommunen måste se till att de som riskerar långvarig och/eller återkommande
arbetslöshet erbjuds relevanta åtgärder i ett tidigt skede. Arbetet inom Navet
- Uppsala kommuns samordnade utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser måste utvidgas.
Fas 3 måste avskaffas. Personer som nu är inskrivna i den s.k. sysselsättningsfasen ska erbjudas övergångsanställningar med kollektivavtalsenliga villkor. I
de fall där så är lämpligt ska möjlighet till omskolning eller vidareutbildning
erbjudas.
Alla ungdomar som vill ha ett sommarjobb ska erbjudas det från årskurs 9 och
under gymnasietiden.

En personalpolitik för
ett mänskligare arbetsliv
Uppsala kommun behöver bli en bättre arbetsgivare. Stora personalgrupper,
t.ex. inom skola och vård, har jobb som fysiskt och/eller psykiskt är ansträngande. Många har svårt att orka jobba fram till pensionen. Lönerna är för stora
grupper alltför låga för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Det
behövs satsningar på lönehöjningar för kommunens anställda, utöver de avtalsenliga höjningarna.
Vi vill satsa på en bättre arbetsmiljö och en ökad bemanning i bl.a. skola, omsorg och socialtjänst.

Vi vill ha rättvisa
och jämställdhet i
arbetslivet och vill
få bort otryggheten
i den offentliga sektorn med deltider,
osäkra visstids- och
timanställningar.

Jämställda och rättvisa villkor
Tre av fyra av kommunens anställda är kvinnor. Kvinnodominerade yrken har
lägre löner än mansdominerade och ofrivilliga deltidsarbeten är vanligare. Det
gör kvinnor till förlorare både idag och som framtida pensionärer. Vi vill ha
rättvisa och jämställdhet i arbetslivet och arbetar på att få bort otryggheten i
den offentliga sektorn med deltider, osäkra visstids- och timanställningar.
Privatiseringar
Vård, omsorg och skola ska inte privatiseras och kommunen ska inte upphandla verksamheter som drivs i vinstsyfte inom dessa områden. När kommunen
upphandlar varor och tjänster måste uppföljningar göras för att säkerställa att
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leverantörer betalar skatt och avgifter, och att löner och arbetsvillkor följer
regler i kollektivavtal.
Heltidsanställning
Alltför många, i synnerhet inom vården, tvingas arbeta ofrivillig deltid. Allt
fler tvingas till en uppdelad arbetsdag med lång obetald tid mitt på dagen (s.k.
delade turer). Många är också hänvisade till vikariat och korta, osäkra timanställningar. Dessa dåliga arbetsförhållanden gäller både inom kommunen och
i de privatiserade företagen.
Fasta heltidsjobb ska vara huvudregel, och deltid en möjlighet. Tidsbegränsad
anställning ska bara finnas i undantagsfall. Vårt långsiktiga mål är sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Då omfördelas arbetstiden mer rättvist
i hemmen samtidigt som det skapar fler arbetstillfällen. Antalet timanställda
ska minska. I stället ska personalpooler inrättas för att lösa akut personalbrist,
vilket också garanterar kontinuitet i kommunens tjänster.
Rätten till arbete
Rätten till arbete gäller alla. Kommunen har ett stort ansvar att i alla förvaltningar och bolag anställa långtidsarbetslösa, personer med funktionsnedsättning och nyinträdande på arbetsmarknaden. Vid upphandlingar ska, där så är
möjligt, motsvarande krav ställas i anbudsunderlaget.
En demokratisk organisation
Om kommunens anställda ska kunna göra ett bra jobb måste alla känna att de
kan påtala och kritisera missförhållanden. Ingen anställd ska behandlas illa
på grund av kritik eller facklig aktivitet. Offentlighet och meddelarskydd är
skydd mot korruption och missförhållanden i kommunens verksamhet. Kommunen ska ställa krav på meddelarskydd vid all skattefinansierad verksamhet,
alltså även vid upphandlingar.

Idrott och motion
Uppsala har en stark tradition av föreningsliv. Det tillsammans med god
tillgång till natur och sportanläggningar av olika slag är en god grund för att
ge invånarna en rik och meningsfull fritid. Uppsala är rikt på stadsnära och
vackra parker och naturområden som vi kan använda för samvaro och rekreation. Satsningar på elljusspår, skidspår och skridskospår behövs.
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Fasta heltidsjobb
ska vara huvud
regel, och deltid
en möjlighet.

Alla ska ha möjlighet till en meningsfull fritid oberoende av var man bor i
kommunen. Anläggningar av olika slag måste byggas så att det blir en spridning till olika stadsdelar och ytterområden. Det behöver därför göras en kartläggning avhur behovet ser ut.

Alla barn och ungdomar ska ha rätt
och möjlighet att
delta i en organiserad fritidsverksamhet oberoende av
klassbakgrund och
familjeförhållanden.

Barns och ungdomars fritid
Barn- och ungdomsföreningar måste stödjas så att inte medlems- och aktivitetsavgifter hindrar några barn från att ägna sig åt fysisk aktivitet. Tider och
resurser ska fördelas rättvist mellan pojkar och flickor. Det är också viktigt
för att uppmuntra alla ungdomar till en aktivfritid att det finns möjlighet att
bedriva idrott på alla nivåer, även utan tävlingsambitioner. Att idrotta ska vara
roligt!
Alla barn och ungdomar ska ha rätt och möjlighet att delta i en organiserad
fritidsverksamhet oberoende av klassbakgrund och familjeförhållanden. En
fungerande kollektivtrafik med låga taxor underlättar Uppsalabornas tillgång
till fritidsaktiviteter.
Idrott
Elit- och breddidrott hör ihop. Breddidrotten är en förutsättning för elit. Elitidrotten bidrar till att inspirera barn och unga till eget idrottande. Elitidrotten
och stora idrottsarrangemang är också viktiga som en del av marknadsföringen av staden. Genom att upprusta arenor gör vi det möjligt att genomföra fler
stora idrottsarrangemang i Uppsala.
Kommunen måste ta huvudansvaret för att bygga och förvalta Uppsalas arenor
utan att ta på sig större kostnader än den kan bära, så att inte andra viktiga
verksamheter drabbas.
Studenternas idrottsplats är sliten och nedgången. Det är dags att rusta upp
Studenternas och göra om den till en modern arena. För att alla människor
ska kunna ha en meningsfull fritid ska att stadens olika arenor så långt möjligt
handikappanpassas.
Bad
Avgifterna på Fyrishov måste sänkas så att alla har råd att gå och simma. På
Vänsterpartiets initiativ har ett kraftigt rabatterat sommarkort för barn införts.
Detta kort ska behålla sitt låga pris.
Ytterliggare badhus behövs och vi föreslår att det byggs i Stenhagen. Naturbaden i våra sjöar och vattendrag ska skötas väl och vara tillgängliga för alla.
Fler naturbad behövs i kommunen.
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Simundervisningen ska vara väl utvecklad och alla kommunens skolor ska ha
simundervisning.

Uppsala en kulturstad
Kulturen är en naturlig del av välfärden och Uppsala har goda förutsättningar
att vara en kulturstad. Här finns ett stort utbud av kulturinstitutioner och kulturaktiviteter. Det finns teatrar, konserthus, konstmuseum, Bror Hjorths hus,
många studieförbund med brett utbud och många fria kulturutövare.
Kultur ska vara lättillgänglig och billig/gratis
Kulturen ska vara tillgänglig för såväl Uppsalabor som besökare. Det förutsätter lättillgänglig information om kulturutbudet och låga entréavgifter.
De kommunala museerna ska vara avgiftsfria och de kommunala kulturinstitutionerna ska behållas i kommunal ägo. Upprustningen och utsmyckningen
av vår gemensamma utemiljö ska fortsätta och kulturinsitutionerna ges resurser för lokala projekt i stadsdelar och kransorter. Ett handlingsprogram ska tas
fram för mer könsblandade kulturaktiviteter.
Kultur i hela Uppsala
Det är viktigt att stadsdelarna liksom kransorterna blir levande bostadsområden med mötesplatser som bibliotek, fritidsgårdar och lokaler där bl.a. studieförbund kan bedriva verksamhet. Biblioteksservice ska således finnas både i
staden, i kransorterna och på landsbygden. Vi arbetar nu för att få till stånd ett
bibliotek i Gränby centrum. Det ska också finnas skolbibliotek med utbildad
personal i alla skolor.
Studieförbunden är viktiga för mångfalden i kulturlivet. Utbudet är brett och
vänder sig till många olika grupper av människor. De verkar också i de olika
delarna av kommunen. Studieförbunden ska ges resurser så att de kan fortsätta erbjuda ett rikt kulturutbud.
Kultur för barn och unga
Uppsala har en mycket bra och uppskattad musikskola men avgifterna är höga
och köerna långa. Fler barn och unga måste få tillgång till musikskolan och
därför ska avgifterna ska sänkas och köerna kortas. Musikskolan ska utvecklas till en kulturskola som erbjuder fler konstformer som dans, bildskapande
och teater. El Sistema är en framgångsrik modell, ursprungligen från Venezuela, för kör- och orkesterskola med musiken som verktyg för social och
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Både stadsdelar och
kransorter ska bli
levande bostadsområden med mötesplatser som bibliotek, fritidsgårdar
och lokaler där bl.a.
studieförbund kan
bedriva verksamhet

mänsklig utveckling. Den används redan på flera platser i Sverige. Vi vill nu
introducera El Sistema i Uppsala.
Vi vill införa en verksamhet (Remida) i förskolan där man använder överskottsmaterial från företag i det skapande och experimenterande arbetet. Detta
för att stimulera och locka barnens lust till kreativitet och skapande.

Behovet av ett nytt
konsmuseum
behöver utredas
ordentligt och ett
beslut tas under
mandatperioden.

Musik och teater, bildkonst och litteratur
Musik och teater är en viktig del av kulturlivet. Uppsala behöver fler lokaler
för amatörmusiker och amatörteatrar att repetera i och en scen att uppträda
på. Även de lokala bildkonstnärer behöver stöttas, t.ex. genom ett ateljéstöd.
För att stötta konstnärerna och öka konstmuseets attraktivitet ska budgeten
för konstinköp utökas. Behovet av ett nytt konstmuseum behöver utredas
ordentligt och ett beslut tas under mandatperioden. Uppsala är en författartät
kommun och vårt nybildade Uppsala Författarsällskap har redan många aktiva
medlemmar. Kommunen bör stödja författarsällskapets planer på att arrangera
en årlig litteraturfestival.
Våra Fristadsförfattare har betytt mycket för kulturlivet i kommunen. Vi ser nu
en möjlighet att även satsa på Fristadskonstnärer.

Feministisk politik för
en jämställd kommun
Idag förväntas kvinnor utföra större delen av hemarbetet. De arbetar oftare
deltid för att hinna med hemmet och de har lägre löner än män. Män och kvinnor har olika villkor; könsmaktsordningen är ett faktum,
Vi måste alla arbeta för att bryta dessa strukturer. Vänsterpartiet är ett feministiskt parti som i alla sammanhang arbetar för ett jämställt och jämlikt
samhälle.
Dags att bryta med stereotyperna
Vårt mål för politiken i Uppsala är att arbetsplatser i kommunen, inte bara
kommunalt drivna, ska vara jämställda och att alla Uppsalabor ska behandlas
och bemötas likvärdigt oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Skola och
förskola måste arbeta med att bryta med de traditionella könsrollerna. Därför
ska samtliga förskolor ha tillgång till genuspedagog, så att de kan arbeta systematiskt. Sättet att förhålla sig till olika familjetyper måste bli bättre, kunskapen måste öka; alla familjer består inte av mamma, pappa, barn. Det finns
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andra maktstrukturer i samhället såsom klass, etnicitet, sexuell läggning och
funktionsnedsättning. Olika maktstrukturer samverkar även med varandra.
Kommunen måste rikta insatser till pojkar och män så att de ges möjlighet att
bryta med ett maktmönster som även förtrycker oss som män.
Verktyg som hjälper oss förändra
Jämställdhet handlar om förhållandet mellan olika kön. Uppsala kommun behöver ett politiskt organ som ser till att jämställdhetsfrågan sätts upp högt på
dagordningen så att arbetet utvecklas. Här tar vi hjälp av jämställdhetsbudgetar, som talar om vad varje del av budgeten har för betydelse för jämställdheten, och av jämställdhetsintegrering, som ska resultera i att det inte bara pratas
eller arbetas separat med jämställdheten utan att det genomsyrar alla verksamheter. Många politiska beslut påverkar könen på olika sätt och det måste
finnas instrument för att analysera detta om vi ska åstadkomma förändringar.
För att öka förutsättningarna för rättvis lön och jämställd fritid vill vi införa
förkortad normalarbetstid med bibehållen lön. Med hjälp av lönekartläggning
ska orättvisa löner upptäckas och en särskild låglönepott ska användas för att
höja lönerna i de yrken som idag har för låga löner.
Våld i nära relationer
En av de yttersta konsekvenserna av könsmaktsordningen är mäns våld och
sexuella övergrepp som drabbar kvinnor och barn. Våld som riktas mot cismän (män vars juridiska kön, biologiska kön, könsidentitet och könsuttryck är
linjärt), våld i samkönade relationer och våld mot transpersoner måste också
uppmärksammas. Våld- och övergreppsoffer har rätt till skydd och stöd såväl
från professionellt håll i kommunen som frivilliga verksamheter. En handlingsplan för hela kommunen ska tas fram och de som misshandlar ska erbjudas behandling.
I en kommun som Uppsala med akut bostadsbrist blir det mycket svårt för
våldsutsatta att lämna destruktiva relationer. Vi vill att kommunen ska ta fram
en tydlig plan för att alla som utsätts för våld ska få hjälp till ett tryggt boende. Kvinnojourer och annan stödjande verksamheter ska ges långsiktigt stöd.
Hedersvåld är ett uttryck för kollektiv kontroll där en familj, släkt eller ett
helt samhälle deltar i att hota och kontrollera personer som bryter mot gällande normer. Det är en särskild form av förtryck som drabbar kvinnor, men
kontrollen och våldet riktar sig även mot barn, unga män, homosexuella,
bisexuella och transpersoner.
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Orättvisa löner ska
upptäckas genom
lönekartläggning
och en särskild
låglönepott ska användas för att höja
lönerna i de yrken
som har för låga
löner.

För att få till stånd en förändring behövs ökad kunskap och kompetens inom
förskola, skola, föreningsliv och socialtjänst.

Mer hbtq-kompetens
Den som inte självklart passar in i normen för sexualitet eller kön ifrågasätts
och drabbas i större utsträckning än andra av en rad negativa konsekvenser,
allt ifrån en svårare situation på arbetsmarknaden och att man utesluts, eller
känner sig utesluten, i offentliga miljöer – till rent, hatrelaterat våld. Gruppen
har i genomsnitt en sämre hälsa än den övriga befolkningen, vilket också visar
sig i fler självmord.
Lika möjligheter och rättigheter
Vi arbetar för ett samhälle där alla människor är lika mycket värda, där alla
har samma rättigheter och samma möjlighet, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. I en demokrati ska detta vara en självklarhet. Därför måste all diskriminering och särbehandling av homosexuella, bisexuella,
transpersoner och queer (hbtq-personer) motarbetas.
Hbtq-kompetens
Alla som arbetar med barn och ungdomar behöver hbtq-kompetens, både för
att upptäcka trakasserier och utsatthet och för att kunna arbeta med attitydförändringar. Hbtq-kompetensen måste integreras i skolmiljön och i skolundervisningen och alla som arbetar med ungdomar måste fortbildas. Familjerådgivningen behöver hög kompetens för att kunna stödja ungdomar och deras
föräldrar. Omvårdnads- och äldreomsorgspersonal behöver hbtq-kompetens
för att kunna bemöta människor som inte passar in i den heterosexuella normen. Även inom socialtjänsten skulle arbetet med familjer och andra individärenden vinna på att anställda hade kompetens när det gäller hbtq-personer.
Detta kräver en satsning på att utbilda såväl politiker som anställda.
Minst en kommunal
enhet per år ska
hbt-certifieras.

Minst en kommunal enhet per år ska hbt-certifieras. En sådan hbt-certifiering
innebär ett synliggörande av att en organisation arbetar strategiskt i syfte att
erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt bemötande av
kunder/klienter/patienter utifrån ett hbtq-perspektiv. Även som hbtq-personer behöver vi känna oss trygga på äldre dagar; ett äldreboende med särskild
hbtq-kompetens måste därför öppnas i Uppsala.
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Ett Uppsala för alla
Det behövs inte bara ökade kunskaper utan också konkreta åtgärder för att
göra Uppsala till en plats där alla kan känna sig fria att leva sina liv. Dessa
åtgärder kan vara till exempel att ordna enskilda omklädningsrum på skolor
och badhus och att stödja föreningar som arbetar för lika rättigheter för diskriminerade grupper. Ett hbtq-perspektiv måste integreras i alla kommunens
verksamheter på samma sätt som jämställdhetsperspektivet.
Skolorna måste arbeta aktivt för att få bort diskrimineringen, osynliggörandet
och mobbningen av hbtq-personer.

En kommun utan
diskriminering
Diskriminering utifrån kön, sexuell läggning, etnicitet, klasstillhörighet etc.
måste alltid bekämpas och för det krävs ökad kompetens i kommunen. Här vilar ett stort ansvar på Uppsala kommun såväl som arbetsgivare som i kontakten med medborgarna. Alla politiker och anställda inom Uppsala kommun ska
ha kunskap om och ges utbildning i hur man aktivt motverkar diskriminering.
Kampen mot rasism och diskriminering måste föras i hela samhället. Det
krävs insatser för att Uppsala ska bli en kommun fri från rasism. En viktig
del är stödet till Diskrimineringsbyrån och andra föreningar som arbetar mot
rasism och diskriminering och för delaktighet.
Skola och arbete
En väl fungerande sfi-undervisning i kommunal regi liksom undervisning och
läxhjälp på modersmålet i skolan är viktiga delar för att den som kommer till
Sverige snabbt ska komma in i samhället. Den kommunala verksamheten för
flyktingungdomar med läxläsning och fritidsaktiviteter har byggts upp under
den lång tid, bl.a. med ett särskilt tjejkafé. Idag är tjejkaféet stängt och läxläsningens resurser nedskurna. Dessa verksamheter måste komma igång igen
och ges behövligt stöd.
Arbete med goda arbetsvillkor är en rättighet. Anpassade tjänster för individer
med olika arbetshinder måste byggas ut i samverkan med de fackliga organisationerna, liksom antalet praktikplatser.
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En väl fungerande
sfi-undervisning och
undervisning och
läxhjälp på modersmålet i skolan behövs för att den som
kommer till Sverige
snabbt ska komma
in i samhället.

Uppsala kommun måste som arbetsgivare vara en föregångare i arbetet med
att motverka diskriminering. Kommunens arbetsplatser ska så långt som
möjligt spegla befolkningens sammansättning. Kommunen måste arbeta mer
aktivt för att främja likabehandling. I detta arbete måste såväl jämställdhetssom hbtq-frågor lyftas.
Kommunen bör bidra med anställningar som går att kombinera med svenskundervisning.
Minska segregationen
Föreningar som arbetar med integration ska stödjas. Föreningsstödet måste
höjas och möjligheten att använda skollokaler för föreningsverksamhet kvällstid utnyttjas bättre.
Avgifter för kommunalt finansierade fritidsaktiviteter ska sänkas, särskilt när
det gäller aktiviteter för barn och unga. All skolverksamhet ska vara avgiftsfri,
även resor och aktiviteter på friluftsdagar. Kommunal information, både skriftlig och muntlig, måste kunna fås på alla de viktigaste språken i kommunen.
Uppsalahem ska
ges direktiv att
arbeta för lägre
hyror och att
renovera bostadsbeståndet utan stora hyreshöjningar.

Uppsala har många segregerade områden där det huvudsakligen bor höginkomsttagare, flertalet svenskfödda. För att motverka detta krävs fler hyresbostäder såväl i Uppsala stad som i övriga tätorter. Uppsalahem ska ges
direktiv att arbeta för lägre hyror och att renovera bostadsbeståndet utan stora
hyreshöjningar som byter ut dagens hyresgäster mot sådana med högre inkomster. Bostäder för människor i behov av socialt stöd, liksom för flyktingar ska
finnas i alla områden.
Ojämlika levnadsvillkor är ett av de främsta skälen till social och psykisk
ohälsa. Den förda politiken och den ekonomiska kris som kapitalismen skapat
ökar ojämlikheten. I bostadsområden med hög arbetslöshet samt social och
ekonomisk utsatthet mår många allt sämre. Det är nödvändigt att motverka
segregeringen och erbjuda oss alla att bli mer delaktiga i samhället. Detta har
också i hög grad att göra med utformningen av bostadsområdena såsom tillgång till samlingslokaler, lekytor och till solljus och grönska. Alla uppsalabor
ska ha råd att bo i alla områden.

Studenter i Uppsala
Universitetsstudier ska vara tillgängliga för alla oavsett kön, etnicitet, klassbakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Undersökningar visar
att det är de som har föräldrar med akademikerbakgrund som i störst utsträckSida 39

ning läser vidare på universitetet och att det också är dessa som lyckas bäst
med sina studier. Alla gymnasieskolor i Uppsala ska ge högskolebehörighet
och ungdomar i kommunen ska ha samma chans till vidare studier oavsett
vilken akademisk och socioekonomisk bakgrund deras föräldrar har eller
vilken gymnasieskola de går på. Vi ställer krav på att varje gymnasieprogram
ger högskolebehörighet och underlättar för att människor med arbetslivserfarenhet att vidareutbilda sig.
Bygg fler hyreslägenheter och bostadsförmedling
Studenter är en åldersblandad grupp med skiftande behov, familjesituation
och sysselsättningar. Exempelvis har var femte student i Uppsala barn. I Uppsala råder det bostadsbrist samtidigt som en stor del av bostäderna är bostadsrätter. Det tvingar många studenter att acceptera otrygga boendeformer som
andrahandskontrakt eller inneboende för att överhuvudtaget ha någonstans att
bo, om de inte har föräldrar som kan köpa dem en bostadsrätt. Det behöver
byggas nya hyresrätter med en rimlig hyresnivå för att vi ska komma tillrätta
med problemet. Lägenheter som är öronmärkta för universitetens studenter
behövs så länge det finns en bostadsbrist men på sikt ska det finnas en så god
tillgång på bra hyresrätter så att studenter och andra Uppsalabor kan bo i samma bostadsområde. Uppsala behöver en kommunal bostadsförmedling för att
underlätta förmedling av lediga bostäder.
Samma behov som andra Uppsalabor
Uppsalas studenter har samma behov som andra Uppsalabor. Hit hör bra och
utbyggd kollektivtrafik med låga taxor, bra cykelbanor och tillgång till barnomsorg. Studenter kan ha extra problem med barnomsorg beroende på tiden
för terminsstart. Om man inte får barnomsorgsplats förrän i mars-april så kan
man normalt inte börja studierna igen förrän till höstterminen. Barnomsorgen
i Uppsala måste dimensioneras så att alla kan få en plats i rimlig tid och nära
sin bostad. Studenter, som ofta inte har bil, har ingen möjlighet att köra sina
barn till en förskola långt från bostaden eller studieplatsen.
Uppsala kommun måste som en av Uppsalas största arbetsgivare ta emot
praktikanter.
För information om Vänsterpartiets politik för en bättre högskola hänvisas till
särskilt material om detta samt material från Vänsterns studentförbund.
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Barnomsorgen i
Uppsala måste
dimensioneras så
att alla kan få en
plats i rimlig tid och
nära sin bostad.

Uppsala för unga
Fler arbetstillfällen
I Uppsala har många ungdomar ofrivilligt tidsbegränsad anställning. Vikariat,
provanställningar och andra otrygga, tidsbegränsade jobb är ofta det enda som
erbjuds den som är ung. För att motverka sådana otrygga anställningsförhållanden måste kommunen föregår med gott exempel och erbjuda vikarier fasta
anställningar med rätt till heltid. En särskild satsning ska göras för att skapa
fasta jobb för ungdomar. Uppsala kommun måste, som en av Uppsalas största
arbetsplatser, ta emot praktikanter.
Fler bostäder, fler hyreslägenheter
Att skaffa sig en bostad är idag näst intill omöjligt om man inte har råd att
köpa en bostadsrätt. Det krävs en bostadspolitik som syftar till att ge alla
människor möjlighet till god boendestandard.
Uppsalahem ska få
tillgång till mark i
villa- och bostadsrättsområden att
bygga hyresrätter
på.

Uppsalas bostadsområden är idag starkt segregerade. För att förbättra situationen krävs att det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem får tillgång till mark
i villa- och bostadsrättsområden att bygga hyresrätter på. Uppsalahems fastigheter får inte säljas eller omvandlas till bostadsrätter.
En mer demokratisk skola
Skolans främsta mål är att garantera att alla elever tillägnar sig grundläggande
teoretiska och praktiska kunskaper. För detta krävs också att eleven får möjlighet att utveckla sina kreativa sidor. Skolan ska organiseras på ett sådant sätt
att den bidrar till att bryta segregeringen, vilket kräver att den får mer resurser,
drivs i offentlig regi och har högre lärartäthet. Skolan och hela samhället ska
systematiskt arbeta för jämställdhet och för att synliggöra ojämlika strukturer.
Möjligheten att förbättra betyg och göra kompletteringar på Komvux måste
öka, både för den som inte lyckats tillgodogöra sig vissa kunskaper under
gymnasietiden, och för den som senare i livet valt att ändra inriktning i sitt
yrkes- eller studieval.
Skolan ska erbjuda kurser i feministiskt självförsvar.
Ungdomars rätt till meningsfull fritid
Vad vi kan göra på vår fritid är beroende av ekonomiska resurser och kön.
Kommunen måste satsa lika mycket på flickors som på pojkars fritidsaktiviteter. Att delta måste vara billigt eller gratis. Fritidsgårdar ska finnas i alla större
bostadsområden i hela kommunen. Grand, Ungdomens hus, Genomfarten,
Sävja kulturcentrum och andra mötesplatser för ungdomar i centrala delar av
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staden, dess ytterområden och i tätorterna ska stödjas. Tillgången på replokaler för lokala musikband måste öka. Särskilda måleriväggar och tråkiga
gångtunnlar kan användas för fri målning i samverkan med lokala konstnärer.
Ge ungdomar mer makt och inflytande
Alla ska ha rätt att påverka sin egen situation. Ungdomars egna initiativ och
delaktighet ska tas på allvar. Detta är också fastslaget i barnkonventionen.
Vi vill utöka stödet till ungdomsorganisationer för att förstärka ungdomars
delaktighet och inflytande i samhället.

Tillgången på rep
lokaler för lokala
musikband måste
öka.

De 14 första namnen
på kommunfullmäktigelistan.
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