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Om Medborgerlig Samling

Ideologisk hemvist
Medborgerlig	Samling	är	ett	liberalkonservativt	parti	vars	mål	är	ett	långsiktigt	hållbart	samhälle	
där	individens	frihet	och	framtida	generationer	sätts	i	fokus.	I	det	samhälle	vi	vill	bygga	fokuserar	
staten	på	kärnverksamhet	och	civilsamhället	har	en	framträdande	roll	för	samhällsbygget.	Vi	anser	att	
utvecklingen	av	samhället	ska	baseras	på	evidens	och	pragmatism	snarare	än	ideologiska	utopier.

Medborgerlig	Samling	lägger	stor	vikt	vid	din	frihet	och	vill	begränsa	statens	inflytande	över	dina	
livsval	–	men	betonar	att	vi	alla	har	både	rättigheter	och	skyldigheter.	Vi	har	en	konservativ	syn	på	
samhället	och	kulturen	förenad	med	en	liberal	syn	på	ekonomi.
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   • Undvik storskalig utbyggnad i Sydöstra staden och Blodstensskogen

   • Mindre byråkrati och färre hinder för den enskilde

   • Inför avgift för överklagande av bygglov

   • Hållbar traditionell stadsbyggnad

Undvik storskalig utbyggnad i Sydöstra staden och Blodstensskogen
Medborgerlig	Samling	Uppsala	är	emot	storskalig	förtätning	av	Uppsala.	Människors	levnadsvillkor	
måste	få	gå	före	yteffektivitet	och	sterila	gatumiljöer.	Det	gäller	framför	allt	sydöstra	staden	som	kan	
förväntas	förskjuta	Uppsalas	centrum	med	sina	mer	än	50	000	invånare.	Samtidigt	måste	vi	spara	på	
stadsnära	skogsområden.	Blodstensskogen	och	Lunsen	är	stadens	lungor	med	ett	aktivt	fritidsliv	och	
utrymme	för	avkoppling.

Behovet	av	bostäder	ska	tillgodoses	genom	försiktig	och	gradvis	utbyggnad	som	ger	möjlighet	till	
korrigeringar	av	stadsplaneringen.

Mindre byråkrati och färre hinder för den enskilde
En	fungerande	bostadsmarknad	är	en	förutsättning	för	ett	fungerande	samhälle.	Medborgerlig	
Samling	anser	att	lösningen	ligger	i	att	ta	bort	byråkratiska	hinder	och	minska	styrningen	av	
marknaden.

Därför	vill	vi	reformera	bostadspolitiken.	Existerande	regelverk	ska	i	största	möjliga	mån	tillämpas	
med	varsamhet	för	att	minska	negativa	effekter	på	bostadsmarknaden.	Vi	menar	också	att	Plan-	och	
bygglagen	(PBL)	behöver	reformeras	så	att	flera	former	av	byggstandard	tillåts.

Inför avgift för överklagande av bygglov
Planeringstiden	inom	byggsektorn	ska	halveras	genom	ändring	av	plan-	och	bygglagen	samt	genom	
begränsning	av	möjligheterna	att	överklaga	bygglov.	För	att	motverka	lättvindiga	överklaganden	ska	
överklagande	av	bygglov	därför	vara	förenat	med	en	avgift.	Avgiften	för	överklagande	bör	motsvara	
avgiften	för	ansökan	om	stämning	i	vanlig	domstol,	idag	2	800	kronor.	Därmed	torde	enbart	viktigare	
ärenden	komma	att	överklagas,	vilket	i	sin	tur	reducerar	antalet	fördröjda	bygglov.

Bostadspolitik
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Hållbar traditionell stadsbyggnad
De	flesta	svenska	städer	följer	idag	mallen	för	den	modernistiska	staden	med	sin	strikt	planerade	
uppdelning	i	bostadsområden,	affärskvarter	och	köpcentra.	Vi	anser	att	staden	i	första	hand	ska	
vara	en	god	miljö	för	folk	att	bo	och	vistas	i.	Traditionell	stadsplanering	utgår	ifrån	frihetlighet	runt	
självorganiserande	principer.	

Stadsplaneraren	skapar	möjligheter	och	affärer	dyker	upp	där	det	finns	kunder,	hus	byggs	där	folk	
vill	bo,	gator	och	vandringsstråk	planeras	efter	de	som	ska	leva	och	verka	där.	Den	goda	miljön	växer	
då	naturligt	fram	efterhand.	Medborgerlig	Samling	vill	därför	säkerställa	återgången	till	traditionell	
stadsplanering	med	blandstad,	hänsyn	och	anpassning	som	honnörsord.
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Åsikts- och yttrandefriheten måste försvaras
Åsiktsfriheten	är	helig.	Ingen	ska	behöva	vara	rädd	för	att	framföra	sina	åsikter.	Vår	demokrati	bygger	
på	en	ömsesidig	respekt	för	att	vår	nästa	kan	tycka	annorlunda	och	i	ett	demokratiskt	samhälle	
måste	medborgarna	få	tycka	vad	de	vill.	Yttrandefriheten	är	nämligen	inte	något	värd	om	den	endast	
omfattar	alla	som	delar	en	viss	värdegrund.	Medborgerlig	Samling	tar	därför	avstånd	från	alla	former	
av	åsiktskorridorer	och	”cancel	culture”.

Avskaffa partistödet
Politiker	i	Sverige	har	tappat	kontakten	med	medborgarnas	verklighet	och	värnar	numera	främst	
sig	själva	och	den	egna	maktpositionen.	Genom	partistödet,	medborgarnas	inbetalda	skattepengar,	
försvagas	den	så	viktiga	relationen	mellan	partierna	och	folket.	Den	offentliga	finansieringen	möjliggör	
för	partierna	att	i	större	utsträckning	avstå	från	att	lyssna	på	argument	från	väljargrupper.	Därför	
måste	stödet	tas	bort.	Partierna	måste	vara	beredda	att	gå	till	medborgarna	för	att	söka	deras	aktiva	
stöd.

Utnyttja möjligheten att genomföra fler lokala folkomröstningar
Större	beslut	med	långtgående	konsekvenser	måste	i	högre	utsträckning	förankras	med	kommunens	
invånare.	Exempelvis	för	översiktsplaner,	stora	ekonomiska	satsningar	och	annat	som	riskerar	att	
inkräkta	på	individens	liv	och	frihet	bör	medborgaren	få	möjlighet	att	påverka.

   • Åsikts- och yttrandefriheten måste försvaras

   • Avskaffa partistödet

   • Utnyttja möjligheten att genomföra fler lokala folkomröstningar

   • Inför möjlighet att lämna medborgarförslag

   • Förändra valsystemet

   • Respektera medborgarnas liv och frihet

Demokrati och medborgarmakt
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Inför möjlighet att lämna medborgarförslag
Medborgerlig	Samling	vill	stärka	medborgarnas	demokratiska	inflytande	genom	att	införa	rätten	att	
lämna	medborgarförslag	till	kommunfullmäktige.	En	bred	majoritet	av	Sveriges	kommuner	ger	idag	
sina	medborgare	rätten	att	lämna	medborgarförslag.

Förändra valsystemet
Genom	att	ha	alla	val	utom	EU-valet	på	samma	dag	försvinner	den	lokala	profileringen	och	väljarna	
blir	sämre	informerade.	Separata	valdagar	leder	till	att	politiker	tvingas	till	ett	tydligare	lokalt	
perspektiv	och	även	att	medierna	får	större	möjlighet	att	bevaka	kommun-	och	regionval.	Detta	leder	
till	bättre	informerade	medborgare	och	fler	möjligheter	till	ansvarsutkrävande.	Medborgerlig	Samling	
anser	därför	att	valdagarna	ska	skiljas	åt,	så	att	det	hålls	lokala	och	regionala	val	vid	ett	tillfälle	och	
riksdagsval	vid	ett	annat.

Etablerade	partier,	som	fått	mer	än	1	%	röster	i	val,	får	sina	valsedlar	både	betalda	och	levererade	till	
alla	mer	än	6	000	valdistrikt	i	landet.	Mindre	partier	får	stå	för	detta	själva.	Vi	vill	ändra	reglerna	så	att	
alla	partier	kan	delta	i	val	på	samma	villkor.	Alla	medborgare	måste	ges	möjlighet	att	rösta	på	det	parti	
de	vill.

Respektera medborgarnas liv och frihet
Statens,	regioners	och	kommuners	inblandning	i	medborgarnas	liv	bör	vara	minimal.	Individen	ska	
värnas	genom	att	staten	litar	på	och	ger	varje	medborgare	möjligheten	att	forma	sitt	eget	liv	med	den	
frihet	och	ansvar	det	innebär.
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   • MED-styrda kommuner ska ha landets lägsta skatter

   • Skattepolitiken ska vara enkel, överskådlig och långsiktigt förutsägbar

   • Minska kommunens skuldsättning

   • Ett återhållsamt skatteuttag för att endast finansiera det offentligas kärnverksamheter

Ekonomi och skatter

MED-styrda kommuner ska ha landets lägsta skatter
Medborgerlig	Samling	verkar	för	att	minska	skattetrycket	till	en	nivå	kring	30	%	av	BNP,	jämfört	med	
dagens	dryga	40	%.	Transparens	i	hur	skattemedel	inhämtas	och	hur	de	spenderas	bör	eftersträvas	i	
största	möjliga	mån.	Detta	motverkar	fusk,	slöseri	och	onödig	byråkrati	samt	ökar	förtroendet	mellan	
medborgare	och	det	offentliga.

Det	är	i	det	civila	samhället	som	kontaktytorna	skapas	och	det	är	på	de	fria	marknaderna	som	
effektiva	lösningar	uppstår.	Ekonomin	och	välfärden	utvecklas	bäst	genom	människors	fria	initiativ,	
sänkta	trösklar	och	genom	att	politikerna	i	största	möjliga	mån	avhåller	sig	från	planekonomisk	
och	centralstyrd	politik.	Medborgerlig	samling	förespråkar	att	det	offentliga	håller	sig	till	
kärnverksamheter,	inte	slösar	med	skattepengar	samt	har	ett	så	lågt	skatteuttag	som	möjligt.

Skattepolitiken ska vara enkel, överskådlig och långsiktigt förutsägbar
Höga	skatter	slår	som	allra	hårdast	mot	de	som	måste	vända	på	varje	krona	för	att	få	sin	ekonomi	
att	gå	ihop	och	har	allvarliga	negativa	effekter	på	en	samhällsekonomi	genom	långsiktigt	mindre	
arbetstillfällen	samt	lägre	produktion	av	varor	och	tjänster.	En	komplicerad	skattepolitik	kan	leda	till	
ett	skatteuttag	som	är	högre	än	avsett	både	för	privatpersoner	och	näringsidkare.	En	lågskattepolitik	
ska	därför	vara	överskådlig	och	långsiktigt	förutsägbar.

Minska kommunens skuldsättning
Kommunens	skuldsättning	är	av	stor	betydelse	då	kommande	återbetalningar	och	räntor	leder	till	
högre	offentliga	utgifter	som	kan	orsaka	ett	högre	skatteuttag	i	framtiden.	Vid	en	hög	skuldsättning	
är	det	våra	barns	framtid	som	politikerna	använder	för	att	finansiera	sitt	eget	slöseri	med	offentliga	
medel.
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Uppsala	kommuns	snabbt	ökande	skuldsättning	är	en	konstant	oroshärd	och	skattesänkningar	måste	
över	tid	kombineras	med	en	gradvis	reducering	av	nuvarande	skuld	och	överlag	en	mera	återhållsam	
syn	på	användningen	av	offentliga	medel.

Ett återhållsamt skatteuttag för att endast finansiera det offentligas 
kärnverksamheter
De	fria	marknaderna	är	viktiga	kulturella	fenomen	med	mängder	av	kontakter	samt	utbyten	av	
varor	och	tjänster.	Ett	högt	skatteuttag	försämrar	dessa	verksamheter.	Skatterna	skapar	även	
välfärdsförluster	då	utbud	och	efterfrågan	möts	vid	ett	högre	pris	och	lägre	kvantitet	så	att	det	skapas	
färre	jobb,	tjänster	och	produkter.	Denna	negativa	påverkan	drabbar	i	synnerhet	de	som	är,	eller	
riskerar	att	hamna,	i	utanförskap.

Uttaget	av	skatt	måste	präglas	av	återhållsamhet	och	vid	värderingen	av	politiska	projekt	ska	de	
negativa	effekterna	av	den	skattebaserade	finansieringen	tas	på	största	allvar.	Det	offentliga	ska	hålla	
sig	till	kärnverksamheter	och	inte	slösa	med	skattemedel	på	sådant	som	inte	är	direkt	nödvändigt.
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El och energi

Energi ska vara pålitlig, fossilfri och billig
Tillgången	på	el	och	annan	energi	är	en	grundpelare	i	ett	fungerande	samhälle	och	tillhör	statens	
kärnuppgifter	att	förvalta.	För	kommuner	är	det	inte	sällan	en	avgörande	faktor	när	företag	väljer	att	
etablera	sig	eller	expandera.	Kommunen	behöver	en	stabil,	billig	och	fossilfri	elförsörjning.

Utveckla de lokala elnäten
Dagens	elnät	uppfyller	inte	alltid	nuvarande	och	kommande	behov.	Det	gör	att	Uppsala	går	miste	
om	viktiga	jobbtillfällen	som	skulle	innebära	ökad	livskvalitet	för	dess	medborgare	och	ökade	
skatteintäkter	till	kommunen.	Kommunens	invånare	får	istället	betala	priset	genom	uteblivna	
arbetstillfällen	och	ett	onödigt	högt	elpris.	

Underlätta för småskalig energiproduktion
Småskalig	konsumentnära	elproduktion,	till	exempel	i	form	av	solceller	på	byggnader,	är	en	viktig	
komponent	i	ett	hållbart	samhälle.	Speciellt	i	kombination	med	elbilar,	lagring,	energistyrningssystem	
och	annan	ny	och	kommande	teknik.	Genom	elproduktion	nära	konsumenterna	uppnås	minskat	
beroende	av	elnät	och	mindre	risk	för	störningar.

Konkurrensutsätt fjärrvärmenätet 
Sedan	utförsäljningen	av	Uppsala	Energi	har	Vattenfall	som	privat	aktör	monopol	på	distributionen	av	
värme	till	kunder	i	Uppsala.	Det	nätet	bör	öppnas	så	att	andra	värmeproducenter	kan	konkurrera	om	
kunderna.	

   • Energi ska vara pålitlig, fossilfri och billig

   • Utveckla de lokala elnäten

   • Underlätta för småskalig energiproduktion

   • Konkurrensutsätt fjärrvärmenätet
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Hederskultur

   • Tillsätt en hederssamordnare i Uppsala kommun

   • Slöjförbud på för- och grundskolor i Uppsala kommun

   • Könssegregering i offentliga miljöer ska motarbetas

Tillsätt en hederssamordnare i Uppsala kommun
Hedersnormer	och	klanlojalitet	utgör	det	kanske	största	hindret	för	integration	och	de	måste	alltid	ge	
vika	för	svensk	rättsordning.	Medborgerlig	Samling	vill	därför	tillsätta	en	särskild	hederssamordnare	
med	uppdrag	att	förebygga	och	motverka	hedersrelaterat	våld	och	förtryck	i	Uppsala	kommun.

Slöjförbud på för- och grundskolor i Uppsala kommun
Skyddet	av	barns	rätt	till	ett	liv	utan	religiöst	eller	kulturellt	betingat	förtryck	är	centralt	för	
Medborgerlig	Samling.	Vi	anser	att	bruket	av	slöjan	huvudsakligen	måste	bekämpas	genom	att	vi	
vinner	värderingskampen	inom	vissa	religiöst-etniska	grupper.	En	del	åtgärder	ska	därför	införas	som	
ett	led	i	försvarandet	av	samhällets	värderingar.	

Skolan	har	en	central	roll	i	det	sekulära	och	upplysta	samhället	och	ska	fungera	som	en	frizon,	fritt	från	
förtryckande	hedersnormer	och	klankultur.	Vi	vill	att	grundskolan	i	Uppsala	kommun	ska	efterleva	
läroplanens	påbud	om	att	bidra	till	att	eleverna	lär	sig	att	kritiskt	granska	könsroller,	såsom	kulturella	
och	religiösa	krav	på	klädsel	och	beteende,	vilka	begränsar	människors	livsval	och	livsvillkor.	Vi	vill	
därför	se	ett	slöjförbud	på	för-	och	grundskolor	i	Uppsala	kommun.

Könssegregering i offentliga miljöer ska motarbetas
Könssegregering	i	offentliga	miljöer,	som	till	exempel	kaféer,	skolor	och	badhus,	ska	motarbetas	av	
samhället.	Moralpoliser	som	agerar	för	att	förhindra	andra	att	utnyttja	sina	fulla	rättigheter	att	klä	sig,	
röra	sig,	umgås	eller	engagera	sig	hur	de	vill	måste	ses	som	de	förövare	de	är.	Badhusen	är	en	av	flera	
offentliga	arenor	där	hedersnormer	omsätts	i	praktiken.	Medborgerlig	Samling	vill	därför	se	ett	stopp	
för	alla	former	av	könssegregerade	badtider	i	kommunala	anläggningar.
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Integration

   • Alla som lever i Sverige ska integrera sig i det svenska samhället

   • Språkintroduktionsklasser för barn och ungdomar

   • Elever i segregerade områden ska beredas plats i icke-konfessionella skolor

   • Öka incitamenten för människor att komma i arbete

Alla som lever i Sverige ska integrera sig i det svenska samhället
Medborgerlig	Samling	vill	att	samhället	ska	byggas	runt	en	kärna	av	värderingar	och	principer	som	
inte	omförhandlas	av	hänsyn	till	olika	kulturella	och	religiösa	intressen	eller	skilda	sedvänjor.	Dessa	
värderingar,	som	i	stort	är	gemensamma	för	det	västerländska	samhället	idag,	såsom	synen	på	
demokrati	och	yttrandefrihet,	den	sekulära	staten,	jämställdhet	och	barnens	ställning	ska	respekteras	
av	alla	som	kommer	till	Sverige	för	att	bo	och	leva	här.

Avgörande	för	en	lyckad	integration	eller	assimilering	är	att	nyanlända	redan	från	början	får	rätt	
verktyg	att	förstå	det	svenska	språket	och	samhället.	Ju	större	kulturell	skillnad	mellan	en	individ	
och	ett	samhälle,	desto	svårare	är	det	för	individen	att	integrera	sig.	Dagens	assimilations-	och	
integrationsproblematik	kommer	till	stor	del	ifrån	oviljan	hos	svenska	politiker	att	se	och	erkänna	
dessa	svårigheter.	En	förståelse	för,	och	ärligt	erkännande	av	de	kulturella	skillnader	och	de	problem	
dessa	kan	ge	upphov	till	är	första	steget	till	att	lösa	de	problem	vi	har	idag.	

Språkintroduktionsklasser för barn och ungdomar
Barn	som	invandrar	till	Sverige	ska	under	sina	första	år	i	svensk	skola,	eller	om	de	inte	presterat,	ges	
särskild	och	utökad	undervisning	i	så	kallad	språkintroduktionsklass	med	syftet	att	så	snabbt	som	
möjligt	ges	reell	förmåga	att	delta	i	den	reguljära	undervisningen.	Undervisningen	ska	ledas	av	lärare	
med	goda	kunskaper	i	svenska	och	innehålla	element	som	stärker	anpassningen	till	det	svenska	
sekulära	samhället,	såsom	undervisning	rörande	västerländska	kärnvärden,	svenska	lagstiftning	och	
svensk	samhällsstruktur.
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Elever i segregerade områden ska beredas plats i icke-konfessionella 
skolor
Medborgerlig	Samling	anser	att	religiös	och	kulturell	extremism	som	till	exempel	hederskultur	är	det	
största	hindret	för	integration.	Invandrade	barn	eller	ungdomar	i	segregerade	områden	med	dåligt	
integrerade	föräldrar	kan	därför	inte	komma	ifråga	för	religiösa	friskolor	utan	ska	beredas	plats	i	icke-
konfessionella	skolor.

Öka incitamenten för människor att komma i arbete
Integration	och	assimilering	i	det	svenska	samhället	främjas	av	att	människor	går	från	en	tillvaro	med	
hög	grad	av	bidragsberoende	till	ett	mer	självständigt	liv	med	egen	försörjning.	För	att	öka	incitament	
att	söka	arbete	och	leva	på	eget	arbete	så	ska	bidragspolitiken	vara	återhållsam.	Den	som	lever	på	
bidrag	är	inte	fri.
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Jordbruk

Öka självförsörjningsgraden
Svensk	självförsörjningsförmåga	är	idag	reducerad	till	ungefär	50	%.	Det	betyder	att	vi	i	kris	eller	
konflikt	inte	kan	klara	mer	än	hälften	av	dagsbehovet.	I	verkligheten	ligger	vi	praktiskt	sett	ännu	
sämre	till	eftersom	det	saknas	lager	för	sådant	som	gör	att	det	går	att	bedriva	livsmedelsproduktion	
självständigt	i	landet.	Efter	en	vecka	med	avskurna	importvägar	svälter	Sverige.

Sverige	behöver	lager,	ökad	produktion,	en	normal	balans	mellan	import	och	egen	produktion	samt	en	
förståelse	för	det.	Idag	saknas	såväl	förståelse	som	politisk	vilja.	Det	är	unikt	i	världen	att	sakna	den	
insikten.

Reducera kostnader och förenkla regelverk för svensk 
livsmedelsproduktion
Svenskt	jordbruk	konkurrerar	inte	främst	nationellt	utan	internationellt.	EU-länderna	har	en	
gemensam	jordbrukspolitik	där	subventioner	ges	för	att	bland	annat	hålla	nere	priset	på	mat	och	
för	att	behålla	kontrollen	över	innehållet.	Sverige	står	ut	i	konkurrensen	i	form	av	högre	skatter,	
högre	kostnader	och	fler	regler	att	nå	upp	till.	Utvecklingen	är	negativ,	på	vissa	områden	till	och	med	
krisartad,	trots	att	svenska	bönder	egentligen	är	konkurrenskraftiga.	

Det	behöver	bli	enklare	att	bedriva	lönsamt	jordbruk	än	vad	det	är	idag.	De	krav	som	ställs	på	
produktion	måste	harmoniera	med	de	krav	som	ställs	på	upphandlingar	för	att	inte	missgynna	den	
inhemska	produktionen.

   • Öka självförsörjningsgraden

   • Reducera kostnader och förenkla regelverk för svensk livsmedelsproduktion

   • Uppvärdera svenskt jordbruk och djurhållning

   • Närproducerat framför ekologiskt

   • Uppmuntra småskalig livsmedelsproduktion   

   • Bönder och jägare måste få skydda sina djur
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Uppvärdera svenskt jordbruk och djurhållning
Sverige	kan	utan	problem	producera	bra	mat	utan	överanvändning	av	antibiotika	och	stora	mängder	
skadliga	kemikalier.	Landets	höga	nivå	av	djurskydd	och	livsmedelskontroll	ger	mervärde,	men	det	
saknar	betydelse	om	kostnaderna	och	marknadspriserna	blir	så	höga	att	vi	konkurrerar	ut	oss	själva.	
Om	vi	vill	ha	bra	mat	som	kostar	mer	så	måste	vi	antingen	kompensera	bönderna	eller	reducera	de	
kostnader	som	politikerna	påtvingat	dem.	Medborgerlig	Samling	riktar	in	sig	på	det	senare.

Svenskt	jordbruk	och	djurhållning	är	vidare	en	viktig	del	av	Sverige	och	bidrar	till	biologisk	mångfald,	
öppna	landskap	och	en	levande	landsbygd.	Det	är	viktigt	att	landets	kommuner	uppvärderar	jordbruk	
och	djurhållning	som	de	samhällsbärande	näringar	de	är.

Närproducerat framför ekologiskt
Sverige	ligger	i	absolut	toppklass	på	att	producera	mat	vad	avser	lågt	klimatavtryck	och	hög	
livsmedelssäkerhet.	Medborgerlig	Samling	anser	förvisso	att	såväl	konventionell	som	ekologisk	
matproduktion	har	viktiga	roller	att	fylla,	men	vi	vill	se	mer	närproducerade	livsmedel	på	till	exempel	
skolor,	förskolor	och	äldreboenden	i	Uppsala	kommun;	något	som,	utöver	minskat	klimatavtryck,	
bland	annat	skulle	bidra	till	att	skatter	och	arbetstillfällen	i	större	utsträckning	stannar	i	kommunen.	
Vi	vill	därför	riva	upp	Uppsala	kommuns	beslut	att	nå	100	%	ekologiska	inköp	till	all	offentlig	
verksamhet	år	2023.

Uppmuntra småskalig livsmedelsproduktion
Sverige	är	ett	land	som	premierat	centralplanering	och	storskalighet	på	bekostnad	av	det	småskaliga.	
Komplicerade	regleringar	och	omfattande	krav	har	slagit	ut	både	deltidsbönder	och	de	som	har	
matproduktion	som	sidoprojekt.	Det	vill	vi	ändra	på.	Vi	vill	underlätta	för	småföretagare	och	göra	
det	enklare	att	sälja	närproducerade	varor	på	gårdar	och	torg.	Till	exempel	ska	jägare	och	fiskare	
enklare	kunna	sälja	sina	varor.	Med	detta	får	vi	en	levande	landsbygd,	bättre	miljö,	ökad	turism	och	ett	
starkare	lokalt	näringsliv.

Bönder och jägare måste få skydda sina djur
Jägarnas	insatser	är	av	stor	vikt	för	den	svenska	viltvården.	De	bidrar	med	allt	från	att	rapportera	vilt	
till	att	stödutfodra	viltet	vintertid.	En	annan	viktig	insats	är	att	jägarna	genom	jakt	hindrar	invasiva	
viltarters	framfart.		

Bristen	på	fungerande	rovdjursförvaltning	orsakar	stora	problem	på	allt	fler	platser,	särskilt	för	
djuruppfödare.	Bönder	och	jägare	måste	få	skydda	sina	djur	från	bland	annat	“problemvargar”.	I	stort	
måste	vargstammen	också	förvaltas	i	balans	med	det	som	krävs	för	en	levande	landsbygd.
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Jämställdhet

Lika möjligheter, inte lika utfall
Det	offentliga	ska	behandla	alla	medborgare	lika	oavsett	identitetspolitisk	grupptillhörighet,	
baserat	på	upplysningsideal	där	individen	och	dess	handlingar	är	primära.	Vi	står	för	jämlikhet,	lika	
rättigheter,	likhet	inför	lagen	och	meritokrati.

Medborgerlig	Samling	är	motståndare	till	att	dela	in	människor	baserat	på	grupper	som	till	exempel	
hudfärg,	kön	och	sexuell	läggning.	Kvoteringar	till	utbildningar	och	tjänster	inom	offentlig	verksamhet	
ska	inte	förekomma.	Vi	förespråkar	lika	möjligheter,	inte	lika	utfall.

Respektera skillnaderna mellan könen
Alla	ska	ha	möjlighet	att	få	hitta	sina	egna	vägar	i	livet,	utifrån	fallenhet	och	intresse.	Förskolor,	skolor	
och	offentliga	företrädare	ska	inte	experimentera	med	barns	och	ungdomars	könsidentitet	utan	istället	
lära	eleverna	att	respektera	människors	olikheter.	Genusvetenskap,	intersektionalitet	och	liknande	
politiska	ideologier	har	fått	negativt	inflytande	över	offentlig	verksamhet.	Genusteorier	och	social	
ingenjörskonst	måste	ifrågasättas.

Nej till HBTQ-certifieringar
Uppsala	kommun	direktupphandlar	idag	HBTQ-certifieringar	från	RFSL	och	man	har	explicit	begärt	
att	utbildning	och	certifieringar	ska	utgå	från	ett	normkritiskt	perspektiv.	Tillämpad	intersektionalitet	
av	detta	slag	leder	ofta	till	att	människor	kategoriseras	och	beskrivs	med	värderande	ordval.

De	mänskliga	rättigheterna	utgår	inte	från	grupper	utan	från	den	enskilda	individen	och	
kategorisering	av	människor	har	inte	i	offentlig	verksamhet	att	göra.	Medborgerlig	Samling	vill	därför	
att	HBTQ-certifieringar	av	offentlig	verksamhet	ska	upphöra.

   • Lika möjligheter, inte lika utfall

   • Respektera skillnaderna mellan könen

   • Nej till HBTQ-certifieringar
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Kultur, fritid och föreningar

Kärnverksamheten främst - låt medborgarna finansiera kultur- och 
föreningslivet istället för staten
Medborgerlig	Samling	anser	att	kultur,	fritidsaktiviteter	och	föreningsverksamhet	ligger	utanför	
det	offentligas	kärnverksamhet.	När	stat,	region	och	kommun	anslår	stora	medel	till	den	ideella	
sektorn	uppstår	ett	osunt	beroendeförhållande	till	statsmakten.	På	detta	sätt	har	delar	av	det	svenska	
civilsamhället	korrumperats	ideologiskt	och	blivit	något	av	en	förlängd	arm	till	statsmakten.

Medborgerlig	Samling	avser	att	genomföra	omfattande	skattesänkningar	som	lägger	pengarna	och	
makten	som	krävs	för	att	driva	kultur-	och	föreningslivet	i	medborgarnas	händer	istället	för	statens.	
Undantag	ska	göras	för	barn-	och	ungdomsverksamhet	samt	idrottsrörelsen	där	det	finns	särskilda	
skäl	för	offentligt	stöd.	Anläggningar	vars	användning	riktar	sig	till	skolor	och	allmänheten,	utan	krav	
på	delaktighet	i	föreningar,	kan	finansieras	på	kommunal	eller	regional	nivå.

I	huvudsak	bör	offentliga	bidrag	ersättas	med	skatteavdrag	för	donationer	av	privatpersoner	och	
företag.	På	så	vis	kan	medborgarna	själva	avgöra	vilka	organisationer	och	föreningar	de	vill	stödja,	
istället	för	att	det	beslutet	tas	av	staten.

Inga bidrag till etniska eller religiösa föreningar
När	det	gäller	till	exempel	trossamfund	och	etniska	föreningar	innebär	dessa	bidrag	att	krafter	
som	är	extrema	och	separatistiska	i	förhållande	till	samhället	i	stort	får	en	dominans	och	blir	
legitima	företrädare	för	grupperna	ifråga.	Bidrag	till	etniska-	och	religiösa	föreningar	ska	därför	inte	
förekomma.

   • Kärnverksamheten främst - låt medborgarna finansiera kultur- och föreningslivet  
      istället för staten

   • Inga bidrag till etniska eller religiösa föreningar
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Miljö och hållbarhet

   • Ekonomisk tillväxt ska förenas med ansvar för miljön

   • Kretsloppstänkande ska vara en viktig del av lokalpolitiken

   • Miljöarbete baserat på konsekvensanalys och inte på symbolpolitik

Ekonomisk tillväxt ska förenas med ansvar för miljön
Värnandet	av	miljön	har	en	framskjuten	plats	i	den	konservativa	idétraditionen.	Människan	har,	
genom	sin	särställning,	ett	ansvar	att	förvalta	vår	planet	med	dess	rika	naturresurser	på	ett	långsiktigt	
hållbart	sätt.	

Tillväxt	är	nödvändig	för	att	kunna	upprätthålla	välfärden,	samtidigt	som	den	inte	får	ske	på	framtida	
generationers	bekostnad.	Medborgerlig	Samling	menar	att	tillväxt	i	förening	med	forskning	och	
teknologiska	framsteg	är	den	bästa	lösningen	för	att	skapa	ett	hållbart	och	välmående	samhälle.	

Kretsloppstänkande ska vara en viktig del av lokalpolitiken
Kretsloppsprincipen	är	en	central	del	av	ett	hållbart	samhälle.	Genom	återvinning	och	återanvändning	
skapas	villkor	för	en	hållbar	produktion	och	konsumtion.	Detta	stimulerar	också	teknik-	och	
materialutveckling.	

Miljöarbete baserat på konsekvensanalys och inte på symbolpolitik
Medborgerlig	Samling	anser	att	miljöfrågor	ska	drivas	utifrån	fakta	och	evidens,	där	helhetssyn	
går	före	ineffektiv	symbolpolitik.	Det	är	viktigt	att	säkerställa	att	åtgärder	för	miljön	får	reella	
effekter.	Kostnader	för	åtgärd	måste	alltid	ställas	mot	nyttan.	Vägbulor,	avsmalningar	och	utflyttade	
busshållplatser	är	exempel	på	kostsamma	åtgärder	med	tveksam	miljönytta.
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Näringsliv

Minskad byråkrati för företagare
Fritt	företagande	är	grunden	för	tillväxt	och	sysselsättning	i	samhället.	Med	hög	och	växande	
sysselsättning	byggs	ett	långsiktigt	välmående	samhälle	upp	som	genererar	skatteintäkter	till	
offentligheten.	Medborgerlig	Samlings	näringslivspolitik	fokuserar	på	att	skapa	enklare	regelverk,	
mindre	administration	och	lägre	kostnader	för	näringslivet.	Det	ska	vara	enkelt	att	driva	företag.

Kommunen ska inte bedriva konkurrerande verksamhet
Medborgerlig	Samling	är	principiellt	emot	kommunalt	drivna	bolag	och	menar	att	varken	stat	eller	
kommun	ska	bedriva	näringsverksamhet	där	privata	företag	i	konkurrens	kan	leverera	samma	varor	
och	tjänster.	Subventionerad	offentlig	verksamhet	ska	inte	konkurrera	med	privat	verksamhet.	Det	
offentliga	och	dess	företrädare	saknar	både	de	incitament	och	de	risker	som	privata	företagare	har.

   • Minskad byråkrati för företagare

   • Kommunen ska inte bedriva konkurrerande verksamhet
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Skola

Förstatliga skolan
Medborgerlig	Samling	anser	att	den	offentligt	drivna	skolan	bör	ha	staten	som	huvudman.	Detta	skulle	
möjliggöra	nationell	likvärdighet	för	både	skolans	personal	och	elever.

Värna det fria skolvalet
Genom	systemet	med	skolpeng	så	möjliggörs	mångfald	med	avseende	på	pedagogik	och	utformningen	
av	skolors	verksamhet.	Så	länge	som	skolor	följer	läroplanen	och	inte	brister	med	avseende	på	
vetenskaplighet	eller	allsidighet	så	ska	kommunens	politik,	så	långt	det	är	möjligt,	inte	begränsa	
etableringen	av	friskolor.

Prioritera kunskapsöverföring och nivågruppering
Skolans	allt	överskuggande	uppgift	bör	vara	kunskapsöverföring	vilken	underlättas	av	att	studieron	
förbättras	och	av	införande	av	nivågruppering.	Nivågruppering	innebär	att	eleverna	indelas	så	att	
undervisningsgrupperna	blir	mer	homogena	med	avseende	på	studieförmåga.	Den	svenska	skolans	
hopplösa	kamp	för	mer	jämlikhet	i	utfall	måste	upphöra.

Ge lärarna möjlighet att upprätthålla ordning i klassrummet
Störningar	av	studieron	är	en	överträdelse	av	elevernas	rätt	till	inlärning	och	något	som	måste	
beivras.	Vi	vill	att	lärare	och	rektorer	ska	få	en	utbildning	och	rättslig	ställning	som	motsvarar	
ordningsvaktsförordnande.	Skolpersonal	måste	kunna	ingripa	när	ordningen	störs.

   • Förstatliga skolan

   • Värna det fria skolvalet

   • Prioritera kunskapsöverföring och nivågruppering

   • Ge lärarna möjlighet att upprätthålla ordning i klassrummet

   • Nej till bussning

   • Mer idrott på skolschemat



MB

MEDBORGERLIG
SAMLING
UPPSALA

21	

Prioritera specialpedagoger
Skolan	ska	tillse	att	elever	i	grundskolan	inte	tappar	intresset	för	lärandet.	Därför	behöver	vissa	barn	
extra	stöd	för	att	uppnå	fullgoda	studieresultat	och	utvecklas	i	takt	med	övriga	elever.	Ett	bevisat	
bra	sätt	är	att	använda	speciallärare	och	specialpedagoger	för	att	identifiera	elevers	svagheter	och	
sätta	in	rätt	åtgärder.	Dessa	åtgärder	bör	sättas	in	så	tidigt	som	möjligt;	med	fördel	redan	i	lågstadiet.	
Prioriteringen	ska	i	första	hand	vara	personalen	som	jobbar	nära	eleverna	snarare	än	ökad	byråkrati	
med	tjänstemän	utan	verklighetsförankring	och	vi	anser	att	antalet	speciallärare	och	-pedagoger	ska	
utökas	i	tillräckligt	antal	så	att	behovet	bland	elever	kan	tillgodoses	i	Uppsala.

Nej till bussning
Allt	fler	röster	höjs	idag	för	att	elever	från	skolor	med	dåliga	skolresultat	ska	skjutsas	med	buss	till	
andra,	välfungerande,	skolor.	Vi	anser	att	vänsterexperimenterandet	med	svensk	skola	av	detta	slag	är	
fel.	Barn	i	bra	skolor	ska	inte	bli	lidande	för	politikers	misslyckanden.	Man	bör	istället	sträva	efter	att	
höja	nivån	på	de	skolor	som	är	lågpresterande.

Mer idrott på skolschemat
Idrott	är	viktigt	för	barns	motoriska	utveckling.	Likaså	kan	idrott	skapa	ett	intresse	för	fysisk	aktivitet	
under	resten	av	livet,	vilket	är	viktigt	ur	ett	folkhälsoperspektiv.	Idrottslektioner	ska	möjliggöra	
att	eleven	får	pröva	olika	sporter	och	idrotter.	Mängden	idrott	på	veckoschemat	måste	motsvara	
nödvändig	volym	som	behövs	för	att	upprätthålla	eller	förbättra	elevens	hälsotillstånd.	Dagens	
idrottstimmar	på	schemat	är	för	få	och	bör	utökas.
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Social omsorg och försörjningsstöd

Prioritera dem som verkligen behöver omsorg
Friska,	arbetsföra	människor	ska	inte	tillåtas	vara	permanenta	bidragstagare.	De	som	bör	prioriteras	
är	gamla,	sjuka	och	de	med	funktionsnedsättningar.	Stöd	ska	endast	finnas	tillgängligt	till	de	som	
verkligen	är	i	behov	av	det	och	som	befinner	sig	legalt	landet.

Hembesök och säkerställande av identitet
Medborgerlig	Samling	förespråkar	biometriskt	säkrad	folkräkning	samtidigt	som	
samordningsnummer	tas	bort.	Bidragsbrott	och	folkbokföringsbrott	är	vanliga	i	Sverige	idag	på	grund	
av	den	globala	rörligheten	och	de	generösa	asylreglerna.	Det	förekommer	frekvent	att	individer	som	
inte	bor	här	i	Sverige	mottar	bidrag	av	olika	slag	från	det	allmänna.	

Vi	vill	att	Uppsala	kommun	ska	arbeta	mer	aktivt	för	att	beivra	bidragsbrott.	Detta	kan	ske	genom	
oanmälda	hembesök	hos	bidragstagare.	Sådana	hembesök	innebär	också	att	tecken	på	brottslig	
verksamhet	eller	andra	missförhållanden	kan	upptäckas.

Stärk äldreomsorg och hemtjänst
Äldrevården	har	blivit	alltmer	eftersatt	under	de	senaste	åren.	Minskad	personaltäthet,	lägre	
kompetens	och	stor	andel	timanställda	är	några	exempel	på	försämringar	som	skett.	Det	behövs	en	
rad	åtgärder	för	att	återställa	den	nivå	av	värdighet	som	ska	finnas	för	våra	äldre.	Personalen	behöver	
utbildas	för	att	kunna	ge	bästa	möjliga	vård	och	krav	på	goda	kunskaper	i	svenska	språket	ska	vara	
ett	krav	för	att	de	äldre	ska	känna	sig	trygga	och	kunna	kommunicera	sina	behov	på	ett	enkelt	och	
naturligt	sätt.

   • Prioritera dem som verkligen behöver omsorg

   • Hembesök och säkerställande av identitet

   • Stärk äldreomsorg och hemtjänst
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Trafik

   • Nej till spårväg

   • Låt invånarna välja det transportsätt som passar bäst

   • Effektiva transportleder för personer och gods

   • Nej till dubbdäcksförbud

Nej till spårväg
Spårväg	har	hög	kapacitet,	men	är	varken	framtidssäkert	eller	flexibelt.	Uppsalas	stadsplanering	
och	geologiska	förutsättningar	är	inte	lämpade	för	denna	typ	av	kollektivtrafik.	Det	finns	andra	mer	
flexibla	och	intressanta	lösningar	som	den	snabba	teknikutvecklingen	för	med	sig.	Den	i	Uppsala	
föreslagna	dragningen	av	spårvägen	kommer	även	att	korsa	Fyrisån	i	ett	område	med	högt	naturvärde;	
något	vi	motsätter	oss.

Medborgerlig	Samling	Uppsala	menar	att	staten	ska	utföra	sina	infrastrukturprojekt	utan	att	använda	
sina	egna	tillkortakommanden	som	påtryckningsmedel.	Uppsala	kommun	ska	inte	behöva	tvingas	
till	oönskad	stadsplanering	för	att	en	utbyggnad	av	järnvägen	mellan	Uppsala	och	Stockholm	ska	
genomföras.	Om	kommunstyrelsen	fortsatt	försöker	driva	igenom	bygget	av	spårväg	så	kommer	
Medborgerlig	Samling	att	verka	för	att	en	lokal	folkomröstning	gällande	spårväg	i	Uppsala	genomförs.

Låt invånarna välja det transportsätt som passar bäst
De	flesta	är	beroende	av	bilen	för	att	få	vardagen	att	gå	ihop.	Människors	transportbehov	bestäms	
efter	de	förutsättningar	de	har	där	de	bor	och	verkar.	Kommunen	ska	skapa	förutsättningar	för	
invånarna	att	själva	välja	vad	som	passar	dem	bäst	och	sen	respektera	de	besluten.
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Effektiva transportleder för personer och gods
En	god	livskvalitet	i	samhället	är	beroende	av	väl	fungerade	transportmöjligheter.	Både	personer	och	
gods	behöver	kunna	ta	sig	fram	på	ett	smidigt,	prisvärt	och	ändamålsenligt	sätt.	Medborgerlig	Samling	
jobbar	för	att	kommunala	transportleder	och	kollektivtrafik	ska	planeras	och	byggas	ut	så	att	de	
tillgodoser	medborgarnas	behov.	

Nej till dubbdäcksförbud
Mätningar	av	luftförorening	och	partikelhalter	visar	att	Uppsalas	luft	överlag	är	bra.	Att	Kungsgatan	
visar	högre	värden	för	partiklar	beror	främst	på	tung	trafik.	Det	finns	idag	inget	övertygande	stöd	
för	att	förbud	av	dubbdäck	på	personbilar	kommer	att	minska	hälsofaror	från	partiklar	om	fordonen	
framförs	i	lägre	hastigheter.	Däremot	innebär	en	minskad	användning	av	dubbdäck	ökade	risker	i	
trafiken	och	om	personbilar	med	dubbdäck	istället	väljer	andra	vägar	så	kan	det	skapa	miljöproblem	
på	andra	platser.

Trafiken	ska	inte	begränsas	om	det	inte	finns	några	relevanta	anledningar.	Dubbdäcksförbudet	på	
Kungsgatan	bör	tas	bort	och	det	saknas	idag	starka	skäl	att	leda	om	personbilstrafiken	från	någon	av	
de	större	gatorna	i	Uppsala.
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Trygghet och ordning

Öka antalet kommunalt anställda ordningsvakter
Polis	och	rättsväsende	har	det	övergripande	ansvaret	för	trygghet	och	ordning	i	samhället.	
Deras	resurser	är	dock	begränsade	och	fler	aktörer	behöver	aktiveras	för	att	vända	den	negativa	
utvecklingen.	Medborgerlig	Samling	jobbar	för	att	fler	aktörer	ska	kunna	bidra	till	ett	säkrare	
samhälle.	Ordningsvakter,	väktare	och	frivilligorganisationer	ska	därför	ges	möjlighet	att	på	ett	
enklare	sätt	än	idag	samverka	med	polisen	för	att	kunna	minska	otryggheten.	Vi	vill	även	att	Uppsala	
kommun	ska	öka	antalet	kommunalt	anställda	ordningsvakter.	

Tryggare miljöer genom bättre belysning och fler 
övervakningskameror
För	att	minska	risken	för	att	utsättas	för	brott	samt	att	minska	känslan	av	otrygghet	bör	offentliga	
miljöer	byggas	om.	Övervakningskameror	kan	hjälpa	till	att	lösa	brott	och	ökad	belysning	kan	ha	en	
preventiv	effekt	på	benägenheten	att	begå	brott.

Inrätta närpolisstationer i utsatta stadsdelar
Medborgerlig	Samling	anser	att	polisiär	närvaro	är	viktig	för	att	förebygga	och	bekämpa	brott	
samt	för	att	skapa	trygghet.	Poliser	behöver	lära	känna	medborgarna	och	samverka	med	lokal-	och	
civilsamhället.	Vi	vill	därför	se	närpolisstationer	i	samtliga	utsatta	stadsdelar	i	Uppsala.

   • Öka antalet kommunalt anställda ordningsvakter

   • Tryggare miljöer genom bättre belysning och fler övervakningskameror

   • Inrätta närpolisstationer i utsatta stadsdelar

   • Agera preventivt mot ungdomsbrottslighet

   • Inför lokalt tiggeriförbud

   • Anställ kommunala poliser
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Agera preventivt mot ungdomsbrottslighet
All	brottslighet	i	skolor	måste	tas	på	samma	allvar	som	i	övriga	samhället.	Att	agera	tidigt	och	kraftfullt	
kan	förhindra	framtida	lidande.

De	som	begår	brott	gör	det	därför	att	de	ser	brott	som	ett	acceptabelt	handlingsalternativ	och	det	
hänger	samman	med	de	moraliska	sammanhang	människor	lever	i.	Skola,	familj	och	umgängeskrets	
är	ofta	avgörande	för	om	en	människa	hamnar	i	en	brottslig	bana	eller	inte.	Kommunal	politik	måste	
adressera	detta.	Personal	i	offentlig	verksamhet	ska	få	mandat	och	moraliskt	stöd	för	att	tillrättavisa	
och	hjälpa	barn,	ungdomar	och	familjer.	Framtida	kriminellt	beteende	kan	stävjas	om	åtgärder	sätts	in	
tidigt.

Inför lokalt tiggeriförbud
Gatutiggeriet	i	Sverige	har	blivit	ett	permanent	problem	som	för	med	sig	människohandel,	olovliga	
bosättningar,	nedskräpning	och	allmän	otrygghet.	Därutöver	är	inte	tiggeri	en	väg	ur	fattigdom	och	
därför	inte	ett	lämpligt	sätt	att	försörja	sig	på	i	Sverige.

Tiggeri	som	företeelse	medverkar	i	hög	grad	till	att	bevara	de	strukturer	och	destruktiva	mönster	
som	måste	brytas	inom	gruppen	och	i	hemländerna	för	att	åstadkomma	en	nödvändig	förändring	mot	
förbättrade	levnadsvillkor.

Tills	dess	ett	nationellt	förbud	är	på	plats	vill	vi	ha	lokalt	förbud	i	Uppsala.

Anställ kommunala poliser
Alla	verkar	idag	vara	överens	om	att	Sverige	behöver	fler	poliser,	men	kommunerna	måste	också	få	de	
verktyg	som	krävs	för	att	kunna	garantera	sina	medborgares	säkerhet.	I	dagsläget	är	kommunens	enda	
möjlighet	att	anlita	ordningsvakter	som	kan	utföra	vissa	trygghetsskapande	insatser.	Vi	anser	därför	
att	kommuner	ska	ges	möjlighet	att	anställa	ordningspoliser	med	befogenheter	som	liknar	vanliga	
polisers.



MB

MEDBORGERLIG
SAMLING
UPPSALA

27	

Ansök om medlemskap genom att swisha din e-post, kommun och 
postnummer i meddelandefältet till 123 40 29 088. 

Medlemskapet kostar 250 kr per kalenderår.

Blir du medlem mellan oktober-december så ingår 
medlemskap även för nästa kalenderår.

Använd nedanstående QR-kod för enklare betalning.

BLI MEDLEM

Engagera dig i MED. Dina erfarenheter och ditt engagemang behövs för att vitalisera vår demokrati.



Medborgerlig Samling Uppsala
E-post:	uppsala@medborgerligsamling.se


