Alla ska med
när Uppsala
ställer om.

Vi vill stoppa utsläppen, skydda naturen och
ge varje unge en framtid att längta till. Vi är
Uppsalas och Sveriges gröna parti och vi vill
ha din röst den 11:e september.
I det här valmanifestet hittar du våra tre prioriterade frågor: klimat, miljö och trygghet. Vi har
också med förslag på några andra områden.
Om du saknar något får du gärna titta i vårt
kommunpolitiska handlingsprogram, på
hemsidan eller fråga någon av oss. Vi finns
överallt.

I Uppsala vill vi:
Minska utsläppen i linje med vad vetenskapen kräver.
Uppsala ska vara ledande i Sveriges och världens
klimatarbete.
Skapa en modell för att mäta konsumtionsbaserade
utsläpp i Uppsala och inrätta en utsläppsbudget för
Uppsala kommun. Vi ska ta ansvar för våra utsläpp
oavsett var i världen de sker.
Satsa på spårväg. Spårväg är snabb, effektiv och pålitlig.
Vi vill bygga spårväg enligt planen i Sydöstra staden och
skapa en spårvägsplan för ännu mer spårväg i framtiden.
Bli en av världens främsta cykelstäder. Uppsala är sedan
länge Sveriges bästa cykelstad. Nu vill vi ta upp kampen
med städer som Köpenhamn, Amsterdam och Paris.
Kraftigt utöka kollektivtrafiken på landsbygden, både
genom fler busslinjer och fler tågstationer. Vänge och
Järlåsa ska få tågstationer.
Kraftigt minska utsläppen från nya hus. Nya hus ska
vara klimatsmarta och taken ska kunna användas för
solenergi eller stadsodling. Trähus ska vara norm och
byggandet ska vara cirkulärt.
Bygga en hållbar stad. En tät stad sparar natur, får mer
plats till parker och ger trygga och levande stadsmiljöer.
Vi vill bygga tätt, särskilt längs kollektivtrafikstråken.
Sydöstra staden ska ha mycket höga ambitioner för
hållbarhet och vara ett föredöme för andra som vill
minska byggandets klimatpåverkan.

I Uppsala vill vi:
Skydda naturen. Vi ska inrätta nya stadsnära naturreservat, både för att garantera natur nära staden och för
att skydda viktiga arter. Om vi ändå tar natur i anspråk
för att bygga så ska kompensationsåtgärder som ger
bättre förutsättningar än tidigare genomföras.
Värna strandskyddet. Strandskyddet är både en viktig del
av allemansrätten och viktigt för att värna den biologiska
mångfalden. Vi vill säkra strandskyddet både i bebyggda
områden och när vi bygger nytt.
Stärka hotade arter och motarbeta andra. Vi vill att alla
de hotade arter som finns i Uppsala ska etablera sig i
minst ett nytt område. Samtidigt ska vi öka arbetet mot
invasiva arter, med mål om minskning eller utrotning av
de invasiva arter som finns i kommunen.
Höja kraven på både luften, vattnet och marken. Luften i
Uppsala ska vara hälsosam och vi vill klara WHO:s hårda
riktlinjer. Vattenmiljön i alla vattendrag, sjöar och grundvatten ska vara god. Föroreningar i mark ska minska och
vi ska ställa högre krav på rening.
Ordna fler och finare badplatser. Vi vill ha en badplats i
centrala Uppsala och att alla barn ska ha nära till bad.
Stärka tillgängligheten till naturen. Vi vill kraftigt öka
antalet vandringsleder och vandringsstigar och göra fler
tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Vi
ska införa park- och kojindex, för att se till att det alltid
finns parker och skogar lämpliga att bygga en koja i
tillräckligt nära bostadsområden.

I Uppsala vill vi:
Skapa en kommun fri från våld. Vi vill se ett brett och
ambitiöst arbete, som både stärker familjer och håller
barn borta från kriminalitet, men som också säkerställer
våldsutsatta kvinnors rätt till trygghet.
Stoppa mäns våld mot kvinnor. Bostadsbristen drabbar
kvinnor som utsätts för våld från familj eller släkt
mycket hårt. Bostadsbrist ska aldrig innebära att en
kvinna tvingas leva tillsammans med en våldsam man.
Organisationer som arbetar mot mäns våld ska få
långsiktig finansiering.
Skapa fler familjecentraler. På familjecentralerna samlas
en rad sociala myndigheter som har kontakt med
familjer och föräldrar. På familjecentralen ska det finnas
möjlighet att läsa SFI för föräldralediga, och de ska
arbeta aktivt med att stärka mäns föräldraskap.
Att unga ska må bra. Den psykiska ohälsan ökar kraftigt,
i synnerhet bland unga hbtqi-personer och unga tjejer.
Alla vuxna som arbetar med barn ska få stöd i att främja
psykisk hälsa och elevhälsan ska ha ett särskilt fokus på
unga i riskzonen. Det ska alltid finnas någon att prata
med för den som mår dåligt.
Främja psykisk hälsa. Med fler lärare i skolan, fler
kuratorer i elevhälsan och bättre tillgång till kultur- och
idrottsaktiviteter på fritiden främjar vi att barn och unga
mår bra, och det ger oss massor på köpet.

Landsbygd
Uppsala har fler landsbygdsbor än någon annan svensk
kommun. Det ska vara enkelt att bo, studera och arbeta på
landsbygden.
Vi vill:
Stärka föreningsstödet. Det ska inte vara svårare att
driva förening på landsbygden jämfört med stan.
Skapa gemensamma distansarbetsplatser på
landsbygden. Kontor som folk som jobbar med olika
saker kan dela på skapar gemenskap.
Prioritera små vägar vid vägunderhåll. Ofta är det de
minsta vägarna som får vänta längst på underhåll - och
det är oftast de vägar där det saknas alternativ till bilen.

Jord- och skogsbruk
Hur vi brukar marken har en stor betydelse för vår
miljöpåverkan. Uppsala ska vara ett föredöme.
Vi vill:
Leda utvecklingen mot ett hållbart jordbruk. Vi vill äta
mer lokal, ekologisk och växtbaserad mat - det ger både
fler jobb i Uppsala och en bättre miljö.
Öka stadsodlingen och den stadsnära odlingen. Vi vill
planera för både stadsodling och koloniområden.
Samarbeta med andra markägare i kommunen för ett
hållbart skogsbruk. Ett hållbart skogsbruk, utan
kalhyggen och monokultur, är bättre för alla.

Bostäder
Uppsala har fortfarande bostadsbrist. Men det är inte det
enda problemet. Hyreshöjningar efter renoveringar gör det
svårt att bo kvar och segregationen är påtaglig.
Vi vill:
Motverka segregation redan på ritbordet. Bebyggelse ska
vara blandad.
Värna hyresrätten. Vi vill ha fler hyresrätter i Uppsala och
se till att hyresgästerna har inflytande över renoveringar.
Uppsala ska ha många hyresrätter med rimliga priser.
Fortsätta bygga många nya bostäder i Uppsala. Vi ska se
till att de byggs med ordentlig hänsyn till miljön.

Skola och utbildning
Skolan är grunden för ett jämlikt och rättvist samhälle.
Skolan ska ge alla elever goda livschanser och vara en plats
för kunskap och lärande, inte för betyg och riskkapital.
Vi vill:
Ha Sveriges bästa förskola. För att nå dit behöver vi fler
pedagoger, med stor frihet att utveckla undervisningen.
Stärka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten i
skolan. Vi vill ha fler förskollärare, lärare i fritidshem och
lärare, särskilt på skolor i utsatta områden.
Säkra tidigt stöd till den som behöver det. Det kräver
utrymme för både lärare, förskollärare och
specialpedagoger att upptäcka behov och sätta in extra
insatser så tidigt som möjligt.

Arbetsmarknad & integration
Människor är samhällets viktigaste resurs. Oavsett om man
vill starta eget, haft svårt att klara skolan eller precis flytt hit
ska Uppsala vara en stad där drömmar blir verklighet.
Vi vill:
Stötta företagandet. Det ska vara lätt att få rätt hjälp som
företagare i Uppsala. Vi vill underlätta för unga att starta
eget, och för kooperativa och sociala företagsformer.
Att fler ska få ett jobb. Särskilt personer med
funktionsnedsättning och andra som står långt från
arbetsmarknaden ska lättare få jobb.
Att nyanlända ska ha en tydlig väg till arbete.
Språkutbildning ska ha en klar koppling till arbete, och
varvas med praktik och yrkesutbildning.

Kultur & idrott
Kulturen och idrotten ska vara jämlik och jämställd, och
särskilt viktigt är det att vi når barn och unga.
Vi vill:
Satsa på kulturen. Vi vill bli Europas kulturhuvudstad
2029, bygga ett nytt konstmuseum och höja stödet till
det fria kulturlivet. Vi vill säkra kulturens ekosystem:
lokaler, scener och verksamheter.
Prioritera ungas kultur och idrott. Fler ska ägna sig åt
både kultur och idrott, såväl spontant som organiserat.
Stöden till kultur och idrott ska bli jämställda.
Skapa en vinteranläggning med nationell standard i
Storvreta. Fokuset ska ligga på skidåkning och
skidskytte.

Äldre
Livet som äldre ska vara mer än okej – det ska vara bra och
roligt.
Vi vill:
Stärka personalkontinuiteten i äldreomsorgen. Den som
får hjälp ska träffa samma personer, så att man kan
bygga en relation. Fler ska få hjälp på sitt eget språk.
Att äldre ska ha roligt och röra på sig. Vi vill se fler
kulturevenemang för äldre. Man ska få bestämma själv
vad man vill äta och dricka, och det ska smaka gott.
Förbereda oss på klimatförändringarna. Värmeböljor kan
bli riktigt otäcka. Vi vill bygga en stad och en omsorg
som tar höjd för att det extrema vädret blir norm.

Lika rättigheter och möjligheter
Uppsala är en stad för alla. Oavsett vem du är, var du
kommer från eller din funktion - allas rätt är lika rätt.
Vi vill:
Ha mer feminism. Vi vill sluta lönegapet, hbtq-diplomera
kommunen och hjälpa föreningar att välkomna alla,
oavsett kön eller könsuttryck.
Värna funktionsrätten. Tillgänglighet till kultur- och
fritidsaktiviteter ska öka, liksom tillgången till
gruppbostad. Stöd i assistansliknande form ska värnas.
Ge barn mer makt. Även om barn inte får rösta ska de ha
inflytande över hur samhället utvecklas. När staden är
bättre för barn så blir den tryggare, trevligare och bättre
för oss alla.

Vi vill stoppa utsläppen, skydda
naturen och ge varje unge en
framtid att längta till.
Vi är Uppsalas och Sveriges
gröna parti och vi vill ha din röst
den 11:e september.
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