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Allians är för de flesta människor ett positivt laddat begrepp. Förknippat med en 

sammanslutning av människor som har goda syften. Men i Uppsala har begrep-

pet allians fått en helt annan innebörd. Här står det för avveckla, privatisera, 

försämra och sälja ut. Tar man del av högerpartiernas förslag till IVE ser vi 

många exempel på att så är fallet.  

 

De kommunala bolagen ska säljas ut och hyresrätter omvandlas till bostadsrät-

ter. Bostadsminister Odell bryr sig inte om hur människor ska få tak över huvu-

det – varför ska finanskommunalrådet Hedberg göra det? Väl fungerande verk-

samhet ska konkurrensutsättas. Biltrafiken tillåts öka med ökade utsläpp och 

sämre livsmiljö som följd. Resurser till arbetsmarknadsinsatser skärs ned – med 

en uppenbar risk att fler människor blir arbetslösa. Utmanarrätt ska införas och 

de privata utförarna bli fler. Ett ofinansierat vårdnadsbidrag och förskolepeng 

ska införas med kvalitetsförsämringar i förskolan som följd. Villkoren på ar-

betsmarknaden försämras genom bl a sänkt a-kassa – vilken kan resultera i att 

kommunens kostnader för försörjningsstöd ökar. Miljömålen sänks till ett mini-

mum. Verksamheterna ska slippa kommunala mål och uppdrag och den – enligt 

högern – så förhatliga styrningen från fullmäktige. Medarbetare ska uppmanas 

att ta över för att ”slippa chefer och den kommunala lunken” som Gunnar Hed-

berg uttryckte det i en tidningsintervju för lite sedan. Ett uttalande som tydligt 

avslöjar hans syn på kommunens chefer, medarbetare och verksamhet! Uppsala 

kommun ska bli en experimentverkstad för den politik högerpartierna vill 

genomföra. 

 

Socialdemokraterna har suttit för länge vid makten – nu krävs något nytt - kunde 

vi höra i valrörelsen. Många människor lät sig förföras av Reinfeldts bruna ögon 

och löften från det nya arbetarpartiet eller de nya moderaterna som de fräckt kal-

lade sig i valrörelsen. Men nu upptäcker fler och fler att det är samma gamla hö-
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gerparti som alltid. Det tog bara två månader – i de första opinionsundersök-

ningarna efter valet – så hade svenska folket genomskådat politiken. Många ång-

rar säkert bittert att de gick på det fagra talet. Inte minst småföretagarna som nu 

får högre arbetsgivareavgifter i stället för lägre som utlovades.  

 

Nu visar högern sitt rätta jag – och det med stöd av ytterligare tre högerpartier – 

gömda bakom partibeteckningarna folkpartiet, centerpartiet och kristdemokra-

terna. Nu när leendena slocknat och kaffet är urdrucket – så ska systemskiftet 

genomföras. Fyra år med Reinfeldt och Hedberg och den svenska välfärdsmo-

dellen är ett minne blott! 

 

Gunnar Hedberg skriver i förordet till IVE att den nya majoriteten mötts av 

mycket starka förhoppningar och att framtidstron åter spirar i Uppsala. Att ut-

trycka sig så kan ju bara tyda på att Gunnar Hedberg och hans borgerliga bröder 

och systrar lever i en annan värld än övriga medborgare. Manifestationer och 

prostester från de fackliga organisationerna talar ett annat språk.  

 

Miljörörelsens oro – ja t o m moderata Uppsalapolitikers oro - för bristen på en 

framsynt miljöpolitik tyder inte på vare sig framtidstro eller förhoppningar om 

förändringar till det bättre. Inte ens näringslivet verkar ha tilltro till den mode-

ratstyrda miljöpolitiken. Lokala företagare är mer miljömedvetna än de fyra hö-

gerpartierna tillsammans. Är man inte miljömedveten - säger en företagare - 

tappar man trovärdighet hos kunderna. Kanske vore det på sin plats att miljö-

kommunalrådet Cecilia Forss lyssnade på kompisarna inom Svensk Näringsliv – 

det gör hon ju i andra sammanhang. Cecilia Forss - är besvärande okunnig i sina 

uttalande om konsekvenserna för miljön när hon propagerar för fler bilar i Upp-

salas stadskärna. Genom förslaget att öppna Bävernsgränd och andra stadsgator 

för mer biltrafik torgför Cecilia Forss uppfattningen att det minskar koldioxidut-
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släppen. Genom att öppna Bävernsgränd för biltrafik omöjliggörs också införan-

det av en snabb och framkomlig stomlinje för kollektivtrafiken från stadskärnan 

till de västra stadsdelarna. Genom en dialog med miljörörelsen och forskningen 

vill Cecilia Forss få uppslag om vilka åtgärder som behövs för att förbättra mil-

jön i Uppsala. Det är bra med en dialog – men om Cecilia Forss lyssnat –skulle 

hon redan ha känt till att bilismen är den största miljöboven.  

 

Kvinnor har inte heller någon plats i den moderatstyrda Uppsalapolitiken. På 

förslag av socialdemokraterna har kontoret för vuxna med funktionshinder fått i 

uppdrag att utarbeta ett program för kvinnofrid. I Uppsala precis som i övriga 

landet utsetts tusentals kvinnor varje dag för misshandel, våld och övergrepp 

inom familjen av män som de har eller haft en nära relation till. Flera tusen barn 

blir själva slagna eller bevittnar dagligen hur deras mammor blir slagna - med 

allvarliga konsekvenser för deras framtida liv som följd. Vi avsätter drygt 19 

mnkr för de kommande fyra åren för att förstärka arbetet med kvinnofrid. Någon 

motsvarande satsning finns inte i högerpartiernas förslag. Vi kan konstatera att 

kvinnors och barns trygghet och säkerhet inte är någon prioriterad fråga för den 

moderatstyrda kommunledningen.  

 

Inte heller kvinnliga medarbetare i kommunen står högt i kurs hos högerpartier-

na. För att överhuvudtaget kunna rekrytera medarbetare i framtiden – främst 

inom vård och omsorgsområdet – krävs en rejäl satsning på dessa yrkesgrupper 

och vi måste göra det nu. Till skillnad mot högerpartierna inser socialdemokra-

terna vikten av att höja statusen och förbättra löneutvecklingen för lågavlönade 

kvinnodominerade yrkesgrupper. För kommande fyra år avsätter vi 40 mnkr. 

Men precis som redan skett i landstinget förstår vi att moderaterna med stödpar-

tier kommer att säga nej! 
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De borgerliga partierna ger sken av att deras politik är mycket bättre, mer fram-

synt, mer offensiv, mer satsande än vår. Allt ska bli så mycket bättre för alla! 

Men Uppsalabor tar ni er tid att läsa deras förslag och jämföra med vårt så inser 

ni snabbt att det bara är tomma ord. Ta t ex äldreomsorgen. Där far kommunal-

rådet Eriksson omkring och lovar guld och gröna skogar till pensionärerna. Det 

ska byggas fler äldreboenden och satsas mer pengar. Men hur är det egentligen? 

170 färre boende för kommande fyra år och 5 mnkr mindre än socialdemokra-

terna för 2007. Så var det med det löftet!  

 

För att inte tala om Erikssons löften till idrotten. Vi satsar 80 mnkr på att bygga 

om Studenternas och 20 mnkr till en anläggning för friidrott. I högerpartiernas 

investeringsbudget finns bara 40 mnkr. Där rök ett vallöfte till! Högerpartiernas 

politik kan dessutom leda till att SM-finalerna i bandy flyttas till västsverige och 

att Sirius som nu gått upp i superettan får spela sina hemmamatcher på bortaplan 

för att gamla Studan inte håller måttet. 

 

På kollektivtrafiken ska borgarna satsa rejält säger de – men hur se det ut i verk-

ligheten? 17 mnkr mot 27 mnkr. Eller 32 mnkr mot 51 mnkr för hela mandatpe-

rioden. Rejäl satsning sa Bull. Rejäl satsning var det sa Bill.  

 

I sanningens namn ska sägas att högern satsar mer på grundskolan än vad vi gör. 

Men i stället lägger vi 14 mnkr mer på förskolan. Borgarna minskar arbetsmark-

nadsinsatser med 5 mnkr. Vuxenutbildningen får 6 mnkr mindre. För utveckling 

av arbetet med hbt-frågor lägger vi 1, 5 mnkr. Ingenting i borgarnas budget.  

 

Löften kommer och löften går – men högerpolitiken består. Så skulle man kunna 

sammanfatta den borgerliga Uppsalapolitiken. 
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Ordförande – jag yrkar bifall till det socialdemokratiska förslaget till IVE för 

åren 2007 till 2010. 

 

 


