Politiskt handlingsprogram
Upplands-Bro mandatperioden 2019–2022

”Vi moderater vill att Upplands-Bro ska vara den mest attraktiva kommunen i
Stockholms län att bo, vistas och arbeta i.
För att nå dit behöver vi skapa trygghet och valfrihet samtidigt som vi ökar kvalitén i
välfärden, en företagarvänlig miljö som får fler i arbete och ser till att varje
skattekrona används effektivt och till rätt saker.
Vi vill att du ska kunna välja det som passar dig bäst. Det gäller allt från förskola och
skola till äldreomsorg, oberoende av om det är kommunen eller fristående som
bedriver verksamheterna.
Din frihet ska inte begränsas av kriminella. Vi vill att du ska känna dig trygg att röra
dig i Upplands-Bro under alla tider på dygnet”

Fredrik Kjos (M) Oppositionsråd

Det finns mycket att vara stolt över som boende i Upplands-Bro. Vår vackra natur, en
levande landsbygd, stora kulturvärden och inte minst alla människor som bor och
verkar i Upplands-Bro. Samtidigt står Upplands-Bro inför ett antal utmaningar.
I denna skrift finner du Moderaternas förslag på hur vi tillsammans kan hantera
utmaningarna och utveckla Upplands-Bro till att bli starkare och tryggare de
kommande åren.
Kontakta oss gärna om du vill ha mer information:
Fredrik Kjos
Oppositionsråd
fredrik.kjos@upplands-bro.se
Tfn 072- 222 11 81
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1 Valfrihet
Du ska kunna välja det som passar dig och din familj bäst. Det gäller allt från förskola
och skola till äldreomsorg.
Valfriheten ska inte begränsas av kriminella och oroskapande grupper. Alla ska känna
sig trygga under alla tider på dygnet.
Genom kostnadseffektivisering med ökad kvalitet får du allt mer för varje
skattekrona. Sänkt skatt ger högre disponibel inkomst, vilket innebär ökat ekonomiskt
oberoende, större valfrihet och förbättrad livskvalitet.
Exempel på hur vi vill öka valfriheten:
•

Fria val av förskola och skola

•

Fria val i omsorgen

•

Kulturcheckar för skolelever, att användas även i andra kommuner

•

Ökad trygghet

•

Olika former av attraktiva boendemiljöer och upplåtelseformer. Exempelvis vill vi
ge fler möjlighet att bo strandnära.

•

Du ska kunna välja boende i villa, radhus, bostadsrätt eller hyresrätt utifrån vad
som passar dig och din livssituation.

•

Ett blomstrande lokalt näringsliv är en viktig del i valfriheten eftersom det ger
fler möjligheter att arbeta närmare bostaden och lättare få ihop sitt livspussel

•

Möjlighet att omvandla hyresrätter till bostadsrätter eller ägarlägenheter

•

Kvaliteten ska mätas regelbundet och tydligt redovisas så att det är enkelt att välja

För mer information om valfriheten inom respektive avsnitt följ länkarna; Kvalitet i

skolan, Kvalitet i omsorgen, Fritidsaktiviteter och Trygghet.

Du ska ha friheten att kunna välja det som passar dig
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2 Trygghet
Trygghet är grunden för ett fungerande samhälle och för livskvaliteten.
Du ska känna dig trygg oberoende av när på dygnet och var i kommunen du rör dig.
Kriminella ska inte begränsa din möjlighet att exempelvis träna i motionsspåret
kvällstid.
Det krävs snabba åtgärder såsom:
• Väktare som är på de allmänna platser där de behövs De ska stävja brott samt
arbeta långsiktigt förebyggande och förtroendeskapande
•

Flera dygnet-runt-väktare i de mest utsatta områdena

•

Fler personer som kvällar, helger och dagtid arbetar uppsökande och
förebyggande bland ungdomar på gator, torg, skolor, fritidsgårdar och på
internet

•

Bättre ljussättning och ökad belysning i viadukter och andra undanskymda

•

platser där människor rör sig och vistas.
Röjning av sly och buskar på undanskymda platser

•

Trygghetsövervakning med bland annat säkerhetskameror på offentliga platser

Därutöver krävs mer långsiktiga åtgärder:
•

Tidiga insatser för barn som är i utanförskap eller riskerar att hamna i
utanförskap

•

Satsningar på positiva förebilder för unga som är i riskgrupper. Förebilder som
kan visa på positiva vägar ut ur utanförskap och förmå unga att vilja studera
vidare eller börja arbeta.

•

Närmare samarbete mellan polis, väktare, skola, socialtjänst, bostadsbolag,
bostadsrättsföreningar, näringsliv samt föreningar och olika frivilliga
organisationer

•

Företagsklimat och trygghet ska gå hand i hand. Småföretagens närvaro i
utsatta områden skapar trygghet. Men för att kunna bedriva

•

näringsverksamhet så måste säkerhetssituationen i utsatta områden säkerställas
Avhopparverksamhet som fångar upp de som vill lämna ett kriminellt liv

•

Boende som vill ta ansvar för sitt bostadsområde ska ges möjlighet att äga sin
bostad, genom ombildning av hyresrätter till bostadsrätter eller ägarlägenheter

•

Förbättra förutsättningarna för fler unga att komma i arbete eller vidareutbilda
sig
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•

Föräldrars engagemang i sina egna barn och ungdomars fritid och skola ska
stimuleras och uppmuntras

•

Tryggheten ska öka på våra förskolor och skolor (Se Kvalitet i skolan)

•

Tryggheten ska öka i omsorgen (Se Kvalitet i omsorgen)

•

Ingen ska utsättas för hedersrelaterat våld eller förtryck. Kommunen ska på ett
mer professionellt sätt arbeta med att upptäcka och hjälpa drabbade människor
och arbeta förebyggande

•

Hjälpa och uppmärksamma om barn kommer hit som gifta och ge dem
ensamkommandestatus

•

Införa tiggeriförbud på allmänna platser i kommunen. Accepterar vi tiggeri
löser vi inte grundproblematiken för dem som tigger. Ett tiggeriförbud

•

motverkar att tiggare lockas hit för att fortsätta ett liv med tiggeri
Bonus till föreningar som jobbar aktivt i sin vardag med att motverka hot, våld,
kränkningar och förtryck

•

Öka tryggheten i offentliga lokaler och anläggningar, exempelvis simhall och
bibliotek
i.

Undersöka möjligheten att genom ombyggnad skapa tryggare miljöer i
duschrum, omklädningsrum, aktivitetslokaler och aktivitetsområden

ii.
iii.

Installera säkerhetskameror där så behövs och är möjligt
Arbeta trygghetsförebyggande med frilufts- och motionsområden så att
dessa görs så trygga som möjligt utefter respektive områdes
förutsättningar

•

Arbeta förebyggande mot och motverka radikalisering

•

Vidta trafiksäkerhetshöjande åtgärder

•

Skapa säkra skolvägar

•

Klotter och nedskräpning ska åtgärdas inom 24 timmar

•

Snabba åtgärder vid skadegörelse på allmänna platser

Öka tryggheten i hela kommunen - med särskilt fokus på utsatta områden
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3 Kvalitet i skolan
Alla barn och elever ska få möjlighet att utvecklas efter sina individuella förmågor.
Oberoende av vilken förskola eller skola man väljer, ska barn och elever behandlas
lika och mötas av hög kvalitet i en lärande och trygg miljö.
Upplands-Bro har en hög tillväxttakt och många barnfamiljer flyttar till vår kommun.
Det ställer höga krav på att tillse att det finns tillräckligt med förskolor och skolor och
att de är av god kvalitet. Duktiga lärare är avgörande för att kunna erbjuda skolor som
utvecklar alla våra elever.
Det är mycket viktigt med tidiga insatser i förskolan för att varje barn långsiktigt ska
kunna utvecklas efter sina individuella förmågor och möjligheter.
Kopplingen mellan studier och jobb ska stärkas. Studie- och yrkesvägledning bör vara
en naturlig del av skolgången.
Vi behöver tidigt se de ungdomar som riskerar att inte få behörighet till gymnasiet
eller behöver hjälp att slutföra sina gymnasiestudier och ge dem det stöd de behöver.
Exempelvis genom att erbjuda en individuellt anpassad utbildningsplan i samarbete
mellan elev, föräldrar, skola, SYV och Vuxenutbildningen, där eleven tydligt kan se
möjligheterna som fortsatt utbildning ger för deras framtid.
Exempel på vad mer vi vill genomföra:
• Trygghetsarbete ska förstärkas och samordnas så att skolor inte längre upplever sig
isolerade i sitt trygghetsarbete
• Vi vill öka samarbetet med gymnasieskolor i andra kommuner för att kunna
erbjuda bredare utbud av gymnasieprogram med hög kvalitet inom rimligt
pendlingsavstånd för våra gymnasieelever
• Kvaliteten på respektive förskola och skola behöver synliggöras och vara
lättöverskådlig för att förenkla skolvalet
• Uppmuntra skolor och förskolor att profilera sig utifrån de förutsättningar de har
• Stärka barn i behov av särskilt stöd och barn i utanförskap eller som riskerar att
hamna i utanförskap
• Stödja särskilt begåvade och högpresterande elever i sin individuella utveckling
• Uppmuntra föräldrar att engagera sig i förskola och skola, exempelvis genom att ge
bonus till de förskolor och skolor som ökar föräldrarnas deltagande på möten
Politiskt program 2019–2022

6(19)

• Införa Kommunikationssamordnare för en smidig kommunikation mellan hem och
skola, inklusive kommunikation på sociala medier
• Erbjuda avlastning till rektorer, lärare, enhetschefer och förskolepedagoger
avseende arbetsuppgifter som inte är direkt knutna till kärnverksamheten
• Konkurrenskraftiga löner och god arbetsmiljö
• Kompetensutveckling av lärare, förskolepedagoger, rektorer, enhetschefer med
flera
• De som är utsatta för mobbing och ändå själva väljer att byta skola ska erhålla SLkort
• Det är viktigt att hantera dem som orsakar problem och inte skuldbelägga drabbade

• Tidiga insatser och stöd för dem som skolkar och riskerar att bli hemmasittare
• Nolltolerans mot kränkningar, övergrepp och mobbning
• Nolltolerans mot droger i skolan
• Inga obehöriga ska röra sig i förskolan och skolan
• Vi ska skapa tryggare miljöer i dusch- och omklädningsrum
• Installera larm och säkerhetskameror där så behövs
• Förstärka arbetet med ordning och reda i klassrummet
• Föräldrar som tidigt önskar testa sina barn avseende Neuropsykiatriska
funktionsvariationer (NPF) ska ges möjlighet till det
• Samarbetet mellan skola och näringsliv skall fortsätta utvecklas med praktikplatser,
lärlingsplatser och liknande
• Öka förskolornas och skolornas självbestämmande. Ge dem bättre möjligheter att
utveckla, förbättra och effektivisera sina verksamheter.
• Vi ska ligga i framkant av den digitala utvecklingen i och av skolan
• Tillagningskök i alla förskolor och skolor
• Förskolor och skolors inre och yttre miljö ska hålla hög kvalitet
• Skolgårdarna ska inbjuda till rörelse och fysiska aktiviteter

En trygg skola med fokus på varje elevs individuella lärande
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4 Kvalitet i omsorgen
Den som är i behov av omsorg ska mötas av hög kvalitet, valfrihet, professionalism,
god tillgänglighet och gott bemötande. Individens trygghet, behov och välmående ska
stå i fokus. Att kunna välja vem som ska utföra omsorgen är en viktig del i detta.
Det ska vara transparent och enkelt att jämföra kvaliteten när man väljer kommunal
eller fristående omsorg.
Här följer några exempel på åtgärder för att öka kvaliteten i omsorgen:
•

Skapa fler valmöjligheter och olika typer av boenden för äldre. Exempelvis
behöver Trygghetsbostäder för seniorboende byggas för att svara upp mot framtida
behov

•

Valfrihet. Det kan exempelvis för individen vara en trygg lösning att kunna bo
kvar hemma istället för på äldreboende

•

Möjlighet att erbjuda trygghetsboende eller särskilt boende med generösare
biståndsbedömning

•

Parboendegaranti

•

Kommunen ska erbjuda individuellt anpassat anhörigstöd

•

Boendes egna behov och önskemål ska ges stort inflytande på äldreomsorgen

•

Det behövs ett nytt äldreboende med heldygnsomsorg

•

Förstärka arbetet med att utveckla boenden enligt LSS för att bredda tillgången på
boendealternativ

•

Vi vill stärka den förebyggande verksamheten i form av stöd till anhöriga och
frivilligorganisationer

•

Måltider i samvaro för äldre som bor i eget boende på tider som passar deras
önskemål

•

Maten ska vara näringsriktig, se god ut, dofta gott och smaka gott

•

Upplands-Brobor i behov av försörjningsstöd ska stärkas till egen försörjning och
ett självständigt liv

•

Förbättra samverkan med socialtjänst, skola, kultur- och fritidsverksamhet, polis,
landsting och andra aktörer för att förebygga att barn, ungdomar och
familjer hamnar i utanförskap
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•

Trygg hemgång ska säkerställas. Det gäller allt från transporten hem från sjukhuset
till att man ska tas emot och få ett individuellt anpassat fungerande liv i bostaden
från start

•

Vi vill öka digitaliseringen och ny teknik för att möjliggöra ökad säkerhet och
service för de människor som vill ha det i sina hem, och för att underlätta
kontakten mellan de som är i behov av omsorg och de som utför den

•

De som får omsorg ska möta en och samma person så långt som det är möjligt

•

Vi ska verka för att personer som får omsorg som vill bo kvar i Upplands-Bro ska
ges möjlighet till det och inte utplaceras i andra kommuner

•

Förbättrad uppföljning av kvaliteten i omsorgen

•

Kvaliteten ska synliggöras och vara lättöverskådlig för att förenkla val av utförare i
omsorgen

En omsorg med fokus på människors individuella behov och önskemål
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5 Fler i arbete
Att fler boende i Upplands-Bro får ett riktigt jobb är en av våra stora utmaningar.
Det är genom jobb som möjligheter, utveckling och valfrihet skapas. Vår politik syftar
till att stärka drivkrafterna för arbete och företagande, sänka trösklarna till
arbetsmarknaden och skapa ett starkare samband mellan studier och jobb.
Idag skapas de flesta nya jobben i mindre och medelstora företag. Vi ska göra mer för
att just de företagen vill etablera sig i kommunen och att de vill stanna. Ett aktivt
näringslivsarbete är oerhört viktigt.
Upplands-Bro kommun ska vara en attraktiv plats att starta och utveckla företag. Det
ger fler arbetstillfällen i kommunen.
Exempel på hur vi ska få fler i arbete:
• Vi ska minimera regelverken, maximera servicenivån och främja samverkan med
företagare
• Stödja människor att komma i arbete
• Tiggeri är ingen väg ut ur fattigdom. Vi måste införa tiggeriförbud så att inte fler
människor luras hit till ett fortsatt liv med tiggeri och utanförskap
• Ge likvärdiga och förbättrade möjligheter för alla att starta och bedriva företag,
oavsett exempelvis bakgrund, etnicitet och kön
• Öka andelen Upplands-Brobor som inom vuxenutbildningen slutför sina studier
med godkända betyg
• Rättigheter och bidrag ges, men med dem kommer krav på motprestation
• Hembesök hos bidragssökande för att bedöma behov
• Säkerställa att bidrag bara går till dem som har rätt till det. Återbetalningskrav om
utbetalningar gjorts mot osanna uppgifter
• Bryta sociala mönster hos barn som växer upp i ”problemfamiljer” genom
samverkan mellan kommun, föreningsliv, anhöriga och volontärverksamhet.
Exempelvis för att ge barn goda vuxna förebilder

Jobb skapar möjligheter för individen och bryter utanförskap
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6 Integration
Trösklarna in på arbetsmarknaden har blivit allt högre de senaste åren. Många unga
och utlandsfödda har svårt att komma in i yrkeslivet. Många unga och nya invånare
har nya idéer, drömmar och förväntningar på ett bättre liv. Drömmar som kan bli
verklighet genom att vi uppmuntrar entreprenörskap, skapar yrkesinriktad
svenskundervisning, utvecklar praktikplatser, arbetsplatslärande, och andra satsningar
som syftar till egen försörjning. Samtidigt ska vi bli mycket tydligare i samhällets krav
och förväntningar på våra nya medborgare.
Prioriteringen för nyanlända ska vara att de kommer i egen försörjning. De ska aktivt
efter sin förmåga verka för att komma i arbete, lära sig svenska språket samt svenska
lagar och värderingar. Föräldrar ska aktivt skapa förutsättningar så att deras barn
kommer in i det svenska samhället, förberedda för yrkeslivet.
För att skapa rätt förutsättningar behövs exempelvis:
•

Nyanländas ska uppmanas att omgående ställa sig i bostadskö

•

Skapa fler yrkesinriktade svenskundervisningsprogram (SFI)

•

Att kommunen tillsammans med näringslivet utvecklar praktikplatser,
arbetsplatslärande och andra satsningar som syftar till egen försörjning

•

Dubbla studietiden på SFI eftersom språket är nyckeln till jobb och
självförsörjande

•

Nyanlända ska snabbt komma på svenskundervisning där de även får lära sig
svenska lagar, värderingar och svensk kultur

•

Verka för rätten till SFI över kommungränser inom Stockholms län så att det
fungerar på samma sätt som det fria gymnasievalet

•

Närvarokrav på svenskundervisning och obligatorisk samhällsundervisning

•

Upplands-Bro bör vid behov ansöka om dispens avseende utplacering av
nyanlända enligt Bosättningslagen. Vi behöver tid för att kunna hantera
integrationen värdigt och humant

•

Värna grundläggande demokratiska värden. Exempelvis kvinnors och mäns lika
rättigheter och möjligheter
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•

Förebygga och motverka hedersrelaterat våld, hot och förtryck, diskriminering,
främlingsfientlighet, rasism och radikalisering

•

Ha en utökad samhällsorientering med fokusering på alla människors lika värde
oavsett religion, sexuell läggning, etnicitet eller kön

•

Kontroll av att bidrag går till rätt personer och av rätt skäl. Bidragsfusk ska
motverkas. Kommunen ska göra hembesök innan bidrag betalas ut, så att
kommunen har vetskap om den nyanländes levnadsvillkor

•

Bonus till föreningar som arbetar aktivt med integration av nyanlända

•

Underlätta för olika frivilliginsatser, exempelvis fadderfamiljer, vilka spelar en
viktig roll för nyanlända att snabbare komma in i det svenska samhället

•

Att personal på gruppboenden/hvb-hem/familjehem arbetar med ett hbtqperspektiv

•

Kommunen tillhandahåller andrahandskontrakt till särskilt behövande, oberoende
av vilka dessa är, tidsbegränsade till max 2 år

•

Inför etableringslån som är en viktig byggsten för att nyanlända inte ska slussas in
i bidragsberoende

Snabbare egenförsörjning och fler vägar in i svenska samhället
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7 Fritidsaktiviteter
Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter ges fler möjligheter att hitta den sport eller
fritidssysselsättning som passar var och en bäst.
En aktiv fritid är bra för hälsan och kan bryta utanförskap.
Vi vill tillsammans med förenings- och näringslivet skapa en upplevelseanläggning
som har så rikt utbud och är så attraktiv att den lockar människor från hela
Mälardalen, placerar Upplands-Bro på kartan och långsiktigt bidrar till att kommunen
växer sig starkare med fler arbetsplatser och företag. Man ska enkelt kunna ta sig till
närbelägna anläggningar för att exempelvis spela handboll, fotboll, ishockey, golf och
e-sporter, styrke- och löpträna, vandra i vacker natur, paddla kanot, rida, träna i
mountainbike eller utöva många andra sporter och fritidsaktiviteter. Det ska finnas
hotell, restauranger, caféer och showrooms för internethandel. En
upplevelseanläggning som lockar alla åldrar att prova nya sporter och fritidsaktivitet,
och som det är lätt och säkert att ta sig till från våra pendeltågsstationer för de som
inte har bil.

Här följer fler konkreta förslag på vad vi vill:
•

Införa Kulturpeng, en valfrihetscheck så att elever kan välja var de ska utöva sina
musikinstrumentaktiviteter och därigenom ta bort kön till Kulturskolan

•

Genomföra en undersökning för att se hur vi kan utveckla fritidsaktiviteter och
tryggheten

•

Ökat utbud, tillgänglighet och service inom kultur- och fritidsverksamheterna.
Exempelvis tillgänglighet till bokutlåning under dygnets alla timmar via e-tjänster
och ökad tillgång till idrottshallar för föreningsverksamhet och spontanidrott

•

Utveckla Kvistaberg

•

Verka aktivt för ett Aktivitetshus i Bro för barn och unga

•

Ungdomens hus skapas

•

Öka aktivitetsgraden för tjejer genom att fokusera på deras önskemål och behov inom
idrott, fritids- och kulturområden

•

Utveckla fritids- och biblioteksaktiviteter för barn och ungdomar i nära samverkan
med skolan med fokus på att stimulera barns och ungdomars läslust och läsförståelse
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•

Säkerställa att lokaler och anläggningar för idrott, fritid och kultur används effektivt
och utvecklas utifrån ett kommunövergripande tillväxtperspektiv. Görs i nära
samarbete med Upplands-Bro kommuns kultur-, idrotts- och föreningsliv

•

Inriktning för framtida planering av sporthallar är att skapa samordningsvinster och
förutsättningar för gemensamt kansli för föreningarna

• Bonus till föreningar som arbetar aktivt med integration av nyanlända
• Föreningar ska motverka våld, hot, kränkningar och förtryck.

Ett utbud av fritidsaktiviteter som gör att fler vill bo i Upplands-Bro
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8 Hållbar samhällsbyggnad
Vi ska värna om de kvaliteter som Upplands-Bro kommun har och som gjort att
många väljer att flytta hit och bor kvar: Vår vackra natur med skogar, ängar och
vattendrag, vilka erbjuder goda rekreationsmöjligheter, en levande landsbygd, stora
kulturvärden och olika positiva boendemiljöer, från enstaka hus på landet och byar
till tätorternas småhus- och flerbostadshusområden. I arbetet ingår samtidigt att ge
fler möjlighet att bo strandnära och på andra attraktiva lägen och skapa ett rikt utbud
av fritidsaktiviteter.
Vi värnar om och arbetar för stärkt miljöhänsyn på ett sätt som samtidigt stärker
konkurrenskraften och ger fler arbetstillfällen. Äganderätten är en viktig del eftersom
man vårdar det man äger till nytta även för kommande generationer.
Exempel på miljösatsningar:
• Upprätta miljöfond för:
o Att stimulera Upplands-Bros näringslivs utvecklingsarbete av
miljösmarta produkter eller tjänster
o Stipendier till miljösmart forskning eller arbete som värnar miljön i
Uppland-Bro
• Laddstolpar för el- och hybridbilar på kommunala parkeringsytor
• Utreda införande av differentierade parkeringsavgifter utifrån fordons
miljöklassning
• Främja ekologisk och närproducerad mat i förskolor, skolor och inom omsorgen
• Eftersträva klimat- och miljösmarta samt långsiktigt hållbara materialval vid
renovering och byggnation av kommunala byggnader
• Arbeta aktivt med energieffektivisering av kommunala fastigheter och förbättring
av deras inomhusmiljö
• Människors möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ska öka
• Bulleråtgärder vid bullerutsatta bostadsområden
Att äga sin bostad är en viktig del i samhällsbyggandet eftersom det leder till mer
ansvar för boendemiljön. Det är även en viktig del i att bryta utanförskap i
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miljonprogramsområden.
Det behövs en variation i upplåtelseformer för att öka valfriheten i livets olika
skeenden och underlätta kompetensförsörjningen till det lokala och regionala
näringslivet.
Vi är positiva till förtätning men anser att nya byggnader ska smälta in i den befintliga
bebyggelsen. Boende i Upplands-Bro ska kunna lita på kommunen och inte känna en
risk för att man plötsligt får ett höghus till granne eller att kommunen exproprierar
ens mark utan synnerliga skäl.
Tryggheten ska alltid vägas in i alla byggnationsplaner, med fokus på hur man kan öka
tryggheten i det aktuella området och dess närmiljö.
Upplands-Bro behöver en fördjupad långsiktig planering för hur man vill utveckla
hela kommunen och klara infrastrukturen. Inte minst behovet av förskolor, skolor,
parkeringsplatser, vägnät och allmänna kommunikationer i en växande kommun.
Vi vill ha en långsikt hållbar samhällsbyggnad som motverkar utanförskap, löser
parkeringskaoset, har god trafiksäkerhet, och en trygghet för alla som bor och vistas i
kommunen.
Exempel:
•

Man ska kunna välja boendeform utifrån vad som passar en själv. Eftersom
undersökningar visar att 60–70% vill bo i villa eller radhus ska vi verka för att
andelen villor och radhus ökar till över 60%

•

Genom en varierad bebyggelse och blandade upplåtelseformer skapar vi hållbara
flerbostadshusområden med social sammanhållning

•

Vi ser gärna småskalig bebyggelse när man bygger flerbostadshus

•

Vi ska verka för att mer av Upplands-Bro kommuns strandlinje används för att
skapa strandnära boenden för fler

•

Markägare ska ges större valfrihet vid placering av byggnader på sina marker

•

Vi ska utveckla de möjligheter som ges genom att Upplands-Bro ligger som ett nav
mellan Stockholm, Arlanda, Uppsala, Västerås och Enköping

•

Vi ska verka för att det byggs fler äldre- och trygghetsboenden samt
ungdomsbostäder
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•

Utreda hur vi kan förbättra för fastighetsägare som enlig vattentjänstlagen tvingas
att anslutas till kommunalt VA i Upplands-Bro trots att deras enskilda
avloppsanläggning dessförinnan godkänts av kommunen

•

Utreda förutsättningarna för en vinkbusslinje

•

Kommunen ansluter sig till "Ett rökfritt Sverige 2025"

•

Förbättra dialogen med boende i Upplands-Bro och andra intressenter med
inriktningen att skapa en öppen och inkluderande planprocess för byggandet

•

Stadsbyggnadsservice startas som en del av Kontaktcenter för att förbättra
kommunens service till invånarna vid exempelvis bygglovsansökan

•

Utveckla Bros och Kungsängens centrala delar i dialog med Upplands-Broborna

•

Fler parkeringsplatser i Kungsängens och Bros centra och generösare
parkeringsvillkor

•

Fler rid- och körvägar

•

Fortsatt digitalisering av kommunala tjänster för högre servicenivå samt
kostnadseffektivisering

•

Utveckla blomsterprogrammet för allmänna ytor för att skapa välkomnande
miljöer

Värna och utveckla alla positiva värden som finns i Upplands-Bro
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9 Ekonomi
Ordning och reda i ekonomin är en grundpelare för trygghet, valfrihet och
kvalitet i skola och omsorg. En god ekonomi bygger i sin tur på att alla i arbetsför
ålder och som kan arbeta har ett jobb att gå till. Vi vill underlätta för människor
att vara självförsörjande.
Här följer några exempel på vad vi vill:
•

Det ska alltid löna sig att arbeta. En viktig del i detta är införande av ett
bidragstak som gör att den arbetsföre alltid tjänar på att arbeta

•

Sänk kommunalskatten. Det ger invånarna en högre disponibel inkomst, vilket
innebär ökat ekonomiskt oberoende, mer frihet och förbättrad livskvalitet

•

Upplands-Bro behöver även en behovsstyrd administration för högre
kostnadseffektivitet och konkurrensneutralitet

•

För att kommunen ska kunna prioritera mellan olika projekt, ska kostnaderna
ställas mot nyttan i varje projekt, inklusive intern arbetstid

•

För att öka kvaliteten och kostnadseffektiviteten behöver
verksamhetsstyrningen förbättras.
o Översyn av hur kommunen bäst organiserar sin verksamhet
o Samordning av liknande projekt och arbeten både inom kommunen och
vid externa samarbeten
o Kommunens styrledningssystem ska stärkas för bättre uppföljning och
rapportering av verksamheternas resultat; både ekonomiskt och
kvalitetsmässigt

•

Skapa förutsättningar för att hitta nya arbetssätt, för att möta nya önskemål
från människor i Upplands-Bro

•

De enheter som finner vägar att effektivisera, med bibehållen eller höjd
kvalitet, ges möjlighet att använda del av överskottet till nya kvalitetshöjande
satsningar. Enheter ska kunna föra del av överskottet vidare till påföljande år

•

Införa ordning och reda i hantering av statsbidrag och externa fondmedel så att
det säkerställs att de går till de ändamål de avser

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för välfärden
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”Jag hoppas att du vill vara med och bygga ett starkare och
tryggare Upplands-Bro tillsammans med oss.
Rösta på Moderaterna i Upplands-Bro för ett starkare och
tryggare Upplands-Bro.”

Fredrik Kjos (M) Oppositionsråd
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