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Hur kan nya jobb 
skapas i 
kommunen?

Genom att kommunen; nätverksleder 
lokal branschutveckling, bättre 
markpolitik, fler bostäder särskilt 
hyresrätter, bättre yrkesgymnasium, 
innovationsupphandlingar.

Jobb skapas av företagare! FP vill 
underlätta för företagen att få 
tillstånd, bygglov & lämna anbud, 
samt ett jobb- och utbildningslyft 
för arbetslösa.

Satsa brett på grund- och 
gymnasieskolan samt komvux, stärk 
samarbetet med universiteten samt 
sök samverkan med det lokala 
näringslivet.

Gör gröna investeringar, bygge av 
cykelvägar och mer järnväg, 
renovering av äldre hyreshus, fler 
nya företag inom bla cleantech, 
ekomat och grön turism

Vilka är de 
viktigaste 
förändringarna som 
ni vill genomföra i 
skolan?

Mer stöd till skolor med omfattande 
integrationsutmaningar. Satsa på 
landsbygdsskolor . Mindre 
administration för lärare. Större 
lönespridning.

Ett lokalt karriär- och lönelyft för 
lärarna samt minskad 
administration. Stöd- & resurser till 
eleverna främst på lågstadiet.

Det ska vara ordning och reda i 
klassrummen samt kunskapsfokus. 
Klasstorlekarna måste därför 
minska, varför vi satsar på fler 
lärare.

Eleverna ska få mer tid med sina 
lärare, vi vill höja lärarlönerna och 
förbättra arbetsmiljön för elever 
och lärare. Alla skolor ska ha 
skolbibliotekarier.

Vad behöver göras 
för att förbättra 
äldrevården i 
kommunen?

Ännu bättre förebyggande 
hälsovård. Bättre stöd till 
garantipensionärer. Äldreboenden i 
kransorter. Valfrihet kopplat till 
hemtjänsten.

Utbyggnad av kvalitativa vård- och 
omsorgsplatser samt ge de äldre 
inflytande över vem som kommer 
in över deras tröskel, inte bara 
vilken utförare. 

Personalen inom äldreomsorgen 
måste få mer tid med de äldre, och 
likaså ska antalet platser på 
äldreboenden utökas.

Hälsofrämjande arbete med fysisk 
aktivitet dagligen. Förebygga 
felaktig läkemedelsanvändning. 
God mat som lagas i 
tillagningskök och hemma hos 
äldre med hemtjänst.

Vilken är den 
viktigaste 
förändringen ni vill 
genomföra för 
integrationen i 
kommunen?

Särskilt stöd till särskilt utsatta 
skolor. Invånartjänst obligatoriskt för 
invånare med försörjningsstöd. Mer 
satsningar på att säkerställa goda 
svenskkunskaper.

Ett jobb- och integrationslyft samt 
tätare samarbete med 
civilsamhället för att påskynda 
etablering och integration. Fler i 
välfärdsjobb.

Inför en invandringspaus samt skifta 
fokus till assimilation, det vill säga att 
man tar seden dit man kommer

Utbildning, praktik och jobb är 
grunden.  Fler mötesplatser och 
föreningsliv. En mix av olika 
boendeformer i samma kvarter 
och stadsdelar.

Vilken är den 
viktigaste frågan för 
kommunen?

Socialt och ekologiskt hållbar 
befolkningstillväxt.

Utveckla kommunen hållbart, dvs. 
skolor i topp, socialt ansvar, 
klimatsmarta lösningar, bostäder 
och parker såväl centralt som i 
kransorterna.

Invandringen, som påverkar vår 
gemensamma välfärd, ekonomi, 
trygghet och bostadssituation på ett 
påtagligt sätt.

Uppsala ska få spårvagnar och bli 
Sveriges bästa cykelstad. 
Bostäder ska byggas i både 
staden och kransorterna, på rätt 
plats och på klimatsmart sätt. Vi 
räddar parker och natur.
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Hur kan nya jobb 
skapas i kommunen?

Genom en bred samverkan mellan 

kommun, akademi och näringsliv, 

samt investeringar i sommarjobb för 

unga, utbildningskontrakt och 

yrkescollege.

Satsning på välfärd, 
bostadsbyggande och miljö ger fler 
jobb än vad sänkt skatt för dem som 
har jobb med bra inkomst gör

Företag ger nya jobb. Minskat 
sjuklöneansvar för företagen, korta 
handläggningstider, stöd till unga 
företagare, nya praktikplatser.

Alla jobb är viktiga och ska 
välkomnas. Det ska vara attraktivt 
att starta och utveckla företag i 
Uppsala. Det måste bli enklare att 
anställa. 

Vilka är de viktigaste 
förändringarna som 
ni vill genomföra i 
skolan?

Investera i minskade klasser. 
Forskning visar att mindre 
klasser, särskilt i de lägre 
åldrarna, har stor effekt för 
kunskapsresultaten. 

Mer resurser och högre lärartäthet. 
En likvärdig skola där alla skolor 
garanterar bra utbildning, läromiljö 
och arbetsvillkor

Lönerna för bra lärare bör höjas. 
Fler lärlingsutbildningar på 
gymnasiet, sommarskola vid behov 
och nationell rättning av nationella 
prov.

Vi ska ha bra lärare med goda 
villkor. Alla elever måste mötas av 
höga förväntningar och ges 
förutsättningar att nå sin fulla 
potential.

Vad behöver göras 
för att förbättra 
äldrevården i 
kommunen?

Tydligare kvalitetskrav och en 
god uppföljning, fler tillgängliga 
bostäder, utveckla 
träffpunkterna och jobba för fler 
måltidsalternativ.

Krafttag för kvalitet och ökat äldre- 
och personalinflytande. Nej till 
vinstintressen och skattesänkningar 
ger mer resurser

Fortsatt uppföljning av kvalitén på 
vårdboendena och ökad 
läkarnärvaro, rätt att påverka sin 
omsorg, utveckla träffpunkter och 
seniorluncher. 

Vi ska ge mer pengar till välfärden 
och fortsätta utveckla valfriheten. 
Den enskildes behov och 
önskemål ska stå i centrum. 

Vilken är den 
viktigaste 
förändringen ni vill 
genomföra för 
integrationen i 
kommunen?

Skapa ökad delaktighet genom 
en snabbare introduktion på 
arbetsmarknaden, en skola som 
ser till varje elevs behov och ett 
aktivt föreningsliv.

Jobb- och utbildningsgaranti för alla 
och mer blandad 
bostadsbebyggelse. Jämlikhet och 
jämställdhet ska med i all planering

Göra det enklare att kombinera SFI 
och praktik. Förbättra värderingen 
av akademiska kunskaper och 
arbetslivserfarenheter från andra 
länder.

Vi ska säkra fortsatt öppenhet 
gentemot omvärlden, skapa fler 
jobb samt fortsätta förstärka 
drivkrafterna att arbeta.

Vilken är den 
viktigaste frågan för 
kommunen?

Att höja resultaten i skolan. Vår 
skolpolitik handlar om mindre 
klasser, tidiga insatser, att 
stärka professionen och ökad 
likvärdighet i skolan. 

Att skapa ett samhälle där vi kan lita 
på att välfärden fungerar med rätt till 
bra skola, jobb, trygghet och 
bostäder åt alla

Att ge barn och unga bättre villkor. 
Familjerna ska ges större valfrihet, 
förskolan ska ha mindre 
barngrupper och unga ska kunna 
få egen bostad och jobb.

Att Uppsala fortsätter att 
utvecklas. Vi tar ansvar för 
ekonomin och säger ja till jobb, 
bostäder och valfrihet i välfärden. 
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