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Valmanifest
Klimatet kan inte vänta. Nu är tiden när vi måste vidta de nödvändiga åtgärderna så att inte vårt sätt att leva idag
kommer påverka människor i generationer efter oss.
Miljöpartiets ser världen, och samhället, som en helhet – allt hänger ihop och är beroende av varandra.
Vår politik utgår från tre solidariteter:
• Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
• Solidaritet med världens alla människor
• Solidaritet med kommande generationer
Klimatet är globalt men besluten som ska ställa om till en ekologisk och socialt hållbar värld måste tas lokalt.
Det är nu. Det är här. Det är vi.

Klimat
Klimatomställningen måste ske nu. Den sker både genom stora omställningar och genom små detaljer.
Den sker i stan såväl som på landet. Klimatomställningen ger oss möjligheter att ställa om till ett mer
hållbart samhälle både för planeten och oss som lever här. Såväl idag som i framtiden.
Miljöpartiet har en vision om en stad och en landsbygd där människor trivs. Där det är lätt att leva, transportera sig
och kommunicera oavsett var man bor. Städer ska byggas för människorna som bor där och utbyggnaden ska vara
hållbar över tid.
Att minska utsläppen från fossila bränslen är centralt för att klara klimatmålen. Gång, cykel och kollektivtrafik ska
prioriteras. Omställning av bränslen och utbyggnad av spårburen trafik minskar utsläppen. Vår energi ska komma
från förnybara källor och våra pengar ska investeras på ett sätt som gör att de bidrar till en hållbar utveckling.
Uppsala växer snabbt och mycket men genom kloka beslut nu skapas förutsättningar för en hållbar framtid. Sverige
ska bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer och Uppsala ska vara fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050.
Genom att visa att vi i Uppsala kan leva fossilfria, hållbara, moderna och goda liv tar vi ansvar för och går före i att
skapa en hållbar framtid för vår planet.

Hållbara transporter

För arbete, skola, företagande och social samvaro behöver vi ofta transportera oss. Miljöpartiet arbetar för att
skapa bästa möjliga förutsättningar för att dessa transporter kan ske på enklast sätt för den enskilde och med
minsta möjliga påverkan på vårt klimat.
Stora delar av våra utsläpp kommer från transporter.
Det är därför centralt att prioritera utbyggnaden av
hållbara transporter. Gång, cykel och kollektivtrafik
ska vara enkelt, smidigt och lättillgängligt. Uppsala
ska behålla sin position som Sveriges bästa cykelstad.
Satsningar på säkra vägar till skola och fritidsaktiviteter
i hela kommunen, utökat antal cykelvägar i kransorterna,
fler supercykelvägar, säkra cykelparkering och bra
anslutningar till kollektivtrafik ska prioriteras.
Spårburen kollektivtrafik är kapacitetsstark och hållbar.
Miljöpartiet vill därför se en snabb utbyggnad av såväl
fyrspår på järnvägen till Stockholm som byggande av
spårväg i det så kallade Kunskapsstråket och Ultunalänken från city via Akademiska sjukhuset, Biomedicinskt
centrum, Ångström, Ulleråker och till Ultuna.

På landsbygden spelar bilen en större roll än i staden
och därför ska användandet av förnybara bränslen och
eldrift stimuleras. Miljöpartiet vill satsa på ett kraftigt
utökat antal laddstolpar, fler tankställen för biogas
samt pendlarparkeringar på landsbygden. I staden ska
initiativ för fler bil- och cykelpooler stimuleras.
Vi vill:
• bygga spårväg i Kunskapsstråket och Ultunalänken.
• underlätta övergången till förnybara bränslen
genom fler laddstolpar och tankställen för biogas.
• försvara titeln Sveriges bästa cykelstad och satsa
på att bli en av världens bästa cykelstäder.
• bygga cykelvägar till Fjällnora samt till
Ulva kvarn längs Fyrisån.

100% förnybart

Att ställa om till förnybar energi innebär stora möjligheter. Utbyggnaden av biogasproduktion, vindkraft
och solenergi på landsbygden skapar både en bättre framtid, större självförsörjningsgrad och arbetstillfällen.
Miljöpartiets mål är 100% förnybar energi. Det innebär att fossil energin och kärnkraft med dess risker och
miljöpåverkan ska fasas ut.
Vattenkraft, vindkraft, solel och bioenergi bidrar alla
till att nå målet. Smarta elnät och lagring av el minskar
effektproblemen när fler hushåll skaffar elbil eller investerar i solel på taken. Energin från solen är mycket större
än världens totala energibehov. Nu lär vi oss snabbt att
allt mer effektivt ta till vara på solenergi.
Vid nybyggnation och renoveringar ska energieffektivitet och smarta energilösningar prioriteras. Vi vill att
Uppsalahem ska installera solceller där det är möjligt
och alla kommunens fastigheter ska ha solceller.
Den som vill installera solpaneler på sin fastighet ska
få stöd och hjälp genom t.ex. tjänster som solkartan
där man kan se hur mycket solen strålar på ett tak.

Vi vill:
• att alla inköp av energi ska komma från
förnybara energikällor.
• ställa krav på Uppsalahem att de ska
installera solceller där det är möjligt.
• att alla kommunens fastigheter ska
installera solceller.
• ställa krav på att solceller ska installeras
när kommunen säljer mark som ska bebyggas.

Grön Stadsbyggnad

En långsiktigt hållbar stadsutveckling kräver långsiktig planering och fokus på ekologisk och social hållbarhet.
Den kräver att också att barnperspektivet finns tydligt med i all planering. Stadsdelar och ny bebyggelse ska
vara blandad. Här ska finnas såväl bostadsrätter och hyresrätter som små och stora bostäder. Samhällsservice
och transporter måste planeras tidigt så att det blir lätt att leva klimatsmart och få ett enklare livspussel.
Grön infrastruktur i form av gröna stråk i staden,
naturreservat, skyddade naturområden och närnatur
som kompletterar parker behöver utvecklas och
värnas. Vid utbyggnad ska den biologiska mångfalden
alltid beaktas och strukturer som stimulerar den utvecklas.
Staden och landsbygden ska också utvecklas så att
tillgängligheten ökar för människor med olika behov.
Att bygga i trä har mindre klimatpåverkan och Miljöpartiet vill därför öka användandet av trä vid både
nybyggnationer och renoveringar.
Uppsala är en av Sveriges största studentstäder och
behovet av studentlägenheter är därför stort. Det
finns idag en brist på uppskattningsvis 1000 studentlägenheter. Miljöpartiet vill att den bristen ska byggas
bort under kommande mandatperiod.

Vi vill:
• att minst hälften av flerbostadshusen i kommunen
ska byggas med trästomme senast år 2025.
• införa ett “koj-index” – som visar hur långt det är
till närmsta skogsparti som är lämplig för spontan
skogslek, som att bygga kojor med mera.
• att nya bostadsområden ska vara blandade
avseende boendeformer och storlek.
• införa miljözon i centrum. Utreda vilka gaturum
som behöver skyddas från biltrafikens luftföroreningar.
• motverka ny externhandel, satsa på service och
handel i de mindre tätorterna i kommunen och i
Uppsalas olika stadsdelscentrum.
• skapa ett stadsnära bad i Fyrisån.

Bredband, gröna jobb och ny teknik

Den gröna omställningen skapar en marknad där nya företag sätter Sverige på kartan. Ny teknik utvecklas i
rekordfart och forskning, innovationer och entreprenörskap skapar exportmöjligheter och utveckling. I Uppsala
är samarbeten mellan universiteten, kommunen och regionen viktiga för att ta tillvara på och stötta uppkomsten
av nya, gröna, företag som bidrar till en hållbar framtid.
Utbyggnaden av bredband i hela länet är både en klimatfråga och en fråga om delaktighet och demokrati men
också en förutsättning för att kunna driva företag på
ett bra sätt i hela kommunen.
Miljöpartiet vill underlätta för människor i alla åldrar
att starta och driva företag och kooperativ i olika former.
Ökat samarbete mellan olika aktörer ökar möjligheten
till utveckling.

Vi vill:
• att kommunen främjar klimatsmart innovation
och stadsutveckling.
• att kommunen stärker samarbetet med
universiteten och STUNS.
• att kommunen ska gå före i att pröva
nya klimatsmart produkter och tjänster.

Miljö
Luft, vatten, jord, växter och djur – allt bidrar i en komplex samverkan till att skapa förutsättningar för vår existens.
Såväl våra tätorter som vår landsbygd måste utvecklas på ett sätt så att den biologiska mångfalden upprätthålls
samtidigt som det blir en trevlig miljö för människorna som lever där. Vår existens är beroende av frisk luft, rent
vatten och möjlighet att producera vår mat. Att värna vår natur är att värna vår existens.
Grön infrastruktur i form av gröna stråk, naturreservat, skyddade naturområden och närnatur som kompletterar
parkerna behöver utvecklas och bevaras. Miljöpartiet vill bevara och stärka den biologiska mångfalden och öka
kunskapen om artmångfalden.

Biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden måste skyddas. Djur och natur behöver ha ett långsiktigt skydd för att säkerställa
att balansen kvarstår. Djur som är i människors vård ska ha ett kraftfullt djurskydd och kunna leva fullgoda liv.
Skyddet av naturen handlar också om skyddet av vår hälsa. Naturen bidrar inte bara till vårt fysiska välmående.
Att naturen fortsatt blir en källa till psykiskt välmående är viktig. Här är möjligheterna till aktivt friluftsliv och
utvecklingen av grön turism centralt.
Genom att skapa fler naturreservat stärks den biologiska
mångfalden och fler människor får möjlighet att ta del av
naturen nära sin bostad. I takt med att staden växer ökar
behovet av fler miljöer också för fåglar, groddjur och
vattenlevande insekter. Miljöpartiet vill se fler system
av dammar och kedjor av insektshotell i Uppsalas
närområde.
Naturen har en hälsofrämjande funktion och Miljöpartiet
vill införa en naturgaranti för barn där alla barn i skolåldern ska garanteras naturupplevelser.
Fyrisån är viktigt för Uppsala på många sätt. Miljöpartiet
vill att det ska bli möjligt att bada i Fyrisån, uppströms
från reningsverket. Åns ekologiska status måste höjas
och den viktiga reningen av dagvatten öka.

Vi vill:
• inrätta nya natur- och friluftsreservat för att stärka
den biologiska mångfalden och rekreation.
• stärka den biologiska mångfalden genom moderna
naturvårdsinsatser
• införa naturgaranti för barn.
• komma till rätta med nedsmutsningen och skapa
en badbar Fyriså.
• utveckla besöksmålen Hammarskog, Ulva kvarn,
Sunnerstagropen, Fjällnora och Björklingebadet.
• öka satsningarna för att hålla Uppsala rent.

Mat, djurskydd och antibiotika

Naturen är grunden för vår mat. Hållbar matproduktion ska främjas och utvecklas. Matens klimatpåverkan är stor
och konsumenters val gör stor skillnad, såväl enskilda konsumenter som offentlig sektor. Miljöpartiet vill minska
matens klimatpåverkan genom minskat matsvinn, ökad andel vegetabilier och ökad andel ekologisk mat.
Hela kedjan från råvaruframställning till förädling av
livsmedel är central både för en hållbar natur, en god
folkhälsa och en ökad resiliens i samhället. Vatten är
vårt viktigaste livsmedel. Alla uppsalabor ska ha säkert,
rent och friskt dricksvatten, nu och i framtiden. Det
är en grundförutsättning för att Uppsala ska kunna
fortsätta utvecklas. För att möta den ökade risken för
brist på dricksvatten som förändringar i klimatet och den
växande staden medför vill Miljöpartiet att en plan för
dricksvattenförsörjningen tas fram.
Den livsviktiga antibiotikan måste användas med försiktighet och klokskap. Friska djur, och människor, behöver
inte antibiotika. Sjuka djur och människor har rätt till
antibiotika. Spridningen av antibiotikaresistens måste tas
på stort allvar och motverkas.

Vi vill:
• att vi i största möjligaste utsträckning ska bli självförsörjande av ekologisk mjölk och kött från Uppsala
yrkesgymnasium Jälla till kommunens skolor.
• utöka kommunens mål om 100 % ekologisk mat till
att även inkludera de upphandlade verksamheterna
till år 2023.
• ta fram en plan för långsiktig dricksvattenförsörjningen.
• ställa höga krav vid inköp av animaliska produkter
på god djurhållning med låg antibiotikaanvändning.

Människan
Ett gott liv, med förutsättningar för inre hållbarhet, god livskvalitet och nya livschanser är en del av en hållbar framtid.
Miljöpartiets mål är att människor är trygga och känner att de kan påverka sin framtid. Det är viktigt för att kunna
känna framtidstro och glädje i sin vardag. Det bidrar också till ökad hälsa och större välbefinnande.
Social hållbarhet är ett fundament i alla hållbara samhällsbyggen. Miljöpartiets vision och målsättning innebär att
Uppsala kommun fortsätter att arbeta aktivt med inkludering inom samhällets alla delar. Miljöpartiet vill utforma
socialpolitiken så att människors trygghet och oberoende stärks. Målet är ett öppet, rättvist och solidariskt samhälle.
Det sociala arbetet ska präglas av integritet och respekt för varje människa. Hjälp till självhjälp och möjligheter
för alla att forma sin egen framtid ska vara i fokus.

Unga psykiska hälsa

I ett socialt hållbart samhälle är den psykiska hälsan central. En god psykisk hälsa är väsentlig för alla aspekter
av livet; skolprestation, fritid, familje- och kompisrelationer såväl som för den fysiska hälsan. Idag ser vi att allt
fler unga drabbas av psykisk ohälsa. Att så många idag mår psykiskt dåligt är ett stort misslyckande för vår tid
och fokus måste läggas på att vända den trenden. Unga ska känna framtidstro och trygghet i att när det behövs
hjälp ska hjälp finnas.
Orsakerna till den ökande ohälsan hos unga är komplexa
och kräver nya lösningar. Alla aktörer behöver arbeta
tillsammans för att utveckla insatser som både förebygger ohälsa och innebär ett bra stöd till de barn och
unga som behöver det. Miljöpartiet vill se ett närmare
samarbete mellan kommunen och region Uppsala för att
åstadkomma en god och jämlik vård. Det förebyggande
arbetet är centralt och små barngrupper i förskolan,
tidiga insatser, föräldrautbildningar och familjecentraler
är alla satsningar som Miljöpartiet vill se för att öka
ungas psykiska hälsa.
Att röra på sig och vara kulturellt och fysiskt aktiv är
också faktorer som ökar den psykiska hälsan. Därför
vill Miljöpartiet se såväl fler mötesplatser för kultur
som mer rörelse och pulshöjande aktiviteter i skolan.

Att känna att man själv har möjlighet att påverka är
en central faktor när det kommer till psykisk hälsa.
Miljöpartiet vill därför öka ungas egna möjligheter till
inflytande.
Vi vill:
• öka det förebyggande arbetet.
• ha fokus på tidiga insatser.
• öka ungas inflytande.
• bygga ut elevhälsan.
• skapa fler kulturmötesplatser.
• satsa på rörelse och pulshöjande aktivitet i skolan.

Förskola och skola

Miljöpartiets mål är en förskola och skola där barn och ungdomar får viljan och redskapen att utvecklas genom
livet. Skolan är en central mötesplats för unga människor i början av sina liv. Mötet mellan olika människor bygger
en respekt och tilltro gentemot varandra som sprids ut i samhället. Skolan ska vara en arbetsplats som är trygg och
säker, både för elever och för de som arbetar där
Skolan ska ge varje barn möjlighet att vara sig själv och
växa till den som hen vill bli. Där ska barn och ungdomar
ges möjlighet att ta till sig kunskap, lära sig att samarbeta
med andra och ges möjlighet att påverka sin framtida livssituation. Förskolan är viktig för barnens start på sin
utbildningsresa. Förskolan ska hålla hög kvalitet och nå
upp till skolverkets riktmärken för barngruppers storlekar.
Uppsala kommun måste därför fortsätta det påbörjade
arbetet med att minska barngrupperna.
Den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön är central
för att nå goda resultat. Miljöpartiet vill satsa på att förbättra miljön för såväl elever som personal. Arbetet ska ske
i nära samarbete med elevkårer och elevråd. Arbete mot
kränkningar, mobbning och diskriminering måste öka.
Skolbiblioteken har en viktig roll i elevernas skolgång
och Miljöpartiet vill anställa fler skolbibliotekarier.

Vi vill:
• öka tillitsstyrningen av förskolan och skolan.
• att lärare avlastas från administrativa uppgifter så
att de kan ägna sin tid till det de är utbildade för.
• fortsätta minska barngrupperna i förskolan tills vi
lever upp till skolverkets riktmärken.
• möjliggöra för fler anställda i förskolan att vidare
utbilda sig till barnskötare och förskollärare.
• utöka satsningen på lärarassistenter.
• anställa fler skolbibliotekarier.
• att Rosendals nya skola blir en modellskola
för hållbar utveckling.

Jämställdhet och lika rätt

Ett mer jämställt och jämlikt samhälle ökar allas frihet. Det gäller trygghet, rättigheter, möjlighet att
delta och möjligheter att ta del av samhällets olika delar. Miljöpartiet vill främja arbete för bättre
jämställdhet och jämlikhet.
Alla ska kunna känna sig trygga och bli rättvist behandlade. Ingen ska diskrimineras eller begränsas
på grund av kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning
eller ålder.
Alla typer av hedersrelaterat våld och förtryck ska
motverkas. Kunskapen om detta hos personal inom
kommun och region behöver stärkas för att bättre
stödja personer som är utsatta.

Vi vill:
• höja HBTQ-kompetensen stärka skolornas
möjligheter att göra sex- och samlevnadsundervisningen normkritisk och inkluderande.
• att alla som har rätt till LSS-boende ska få bostad.
• arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck
ska stärkas.

Transpersoners situation behöver uppmärksammas.
Den psykiska ohälsan bland transpersoner är hög
jämfört med övriga invånare. HBTQ kompetensen
behöver höjas inom kommunens verksamheter.

Nya livschanser

Inget livsöde är en rak väg. I Miljöpartiets samhälle ska människor ges möjlighet att byta karriär eller
starta om i livet. Att ta sig ur svåra situationer som långa sjukskrivningar, missbruk, hemlöshet
eller en destruktiv relation. Vi kallar det att få nya livschanser.
Nya livschanser kan vara bra vuxenutbildning som
gör det möjligt att göra nya studieval. Skoltrötthet
under de tidiga studieåren ska inte förhindra vidareutbildning senare i livet. Att kunna byta spår eller
skaffa sig ny kunskap och bildning är nyckeln till
personlig utveckling men också något som samhället
behöver.
Att möjliggöra nya livschanser är det främsta verktyg
vi kan ge individen – att kunna påverka sitt liv och
få nya chanser. God privatekonomi ska inte vara den
enda förutsättning för att få nya livschanser genom
livet, samhället ska erbjuda stöd och nya språngbrädor.

Vi vill:
• öka samverkan med Arbetsförmedlingen för att nå
ut till grupper som står långt från arbetsmarknaden
med fokus på att unga i utsatta områden.
• satsa på extratjänster och särskilda resurser för att
få kvinnor i arbete för en mer jämställd etablering.
• utöka SFI-undervisning på fler Öppna förskolor.
• utöka utbildningar för att få fler i arbete genom att
matcha arbetsmarknadens behov.
• fortsätta satsa på “Bostad först” och ge stöd till
långvarigt hemlösa att få en egen bostad.

Aktiv fritid

En aktiv fritid med fysisk aktivitet, mental stimulans och möjlighet att ta aktiv del av samhället bygger friska
individer. Att fler mår bättre och är friskare är viktigt så att de som verkligen behöver vård kan få den, nära
och i rätt tid. Förebyggande arbete som underlättar för människor att leva hälsosamma liv är i fokus.
Den viktigaste hälsoförebyggande åtgärd som finns är
att röra på sig fysiskt. Det är därför viktigt att många
idrottar och rör på sig - detta är inte minst viktigt högre
upp i åldrarna. Att fler äldre håller sig fysiskt aktiva
är prioriterat och möjligheterna för äldres idrottande
bör utvecklas i samverkan med föreningar och andra
aktörer. Breddidrott ska prioriteras samt möjligheterna
att pröva olika idrotter och att spontant idrotta runt
om i länet. Det ska vara en självklarhet att både tjejer
och killar, män och kvinnor har god tillgång till idrott
Arbetet med att utjämna skillnaderna mellan dessa
grupper ska fortsätta. Föreningslivet är en viktig del
i en aktiv fritid och är en demokratiskola. Föreningsstödet bör öka men också åtföljas av krav på att
verksamheten är öppen för alla.

Vi vill:
• skapa fler mötesplatser för ungdomar.
• skapa fler fritidsaktiviteter för alla ungdomar
i samverkan med civilsamhället.
• utveckla kulturskolan.
• i samarbete med civilsamhället skapa träffpunkter
för äldre med inriktning på fysisk aktivitet.
• fortsätta öka föreningsstödet och fördela
det mer rättvist.
• stärka föreningarnas förutsättningar att driva
egna anläggningar.

Kontakta oss:

Rickard Malmström
rickard.malmstrom@uppsala.se
018 727 13 15

Linda Eskilsson
linda.eskilsson@mp.se
072 222 73 31

Miljöpartiet i Uppsala
uppsala@mp.se
018 727 13 16
mp.se/uppsala
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