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Politisk plattform  
 

Vår vision för Uppsala  

Vårt Uppsala börjar med människan. Vi tror på alla människors inneboende kraft och vilja att ta 

ansvar. Endast genom att ge människor stort eget handlingsutrymme kan varje individs förmågor 

komma till sin rätt. Med frihet följer ansvar och skyldighet att respektera andras sätt att vara och 

leva. Vi vill låta varje människa växa och ha möjlighet att nå sin fulla potential. Vår utgångspunkt är 

att alla människor är olika men att alla människor har samma värde. 

Vi vill att hela Uppsala växer. Vi vill att fler människor vill bo, leva, arbeta, driva företag och bilda 

familj i vår kommun. Företagen och jobben är grunden för Uppsalas välstånd och välfärd. Alla som vill 

och kan arbeta ska ha ett jobb att gå till. Full sysselsättning är vårt gemensamma mål. Vi vill att fler 

företag ska starta och växa i Uppsala, och att fler människor ska kunna stå på egna ben och känna 

glädjen i att försörja sig genom eget arbete. Företagsklimatet måste därför förbättras för vi vet att 

det är i företagen som jobb skapas och utan företag - inga jobb. Alla ska ha jämlika möjligheter att 

växa och utvecklas. Det är också via jobb och allas gemensamma insatser som vi kan uppfylla våra 

höga välfärdsambitioner. 

Hela Uppsala kommun ska vara trygg. Oavsett ålder, kön, var man bor eller hur länge man har bott 

här vill vi att Uppsala ska vara en trygg plats för alla. I Uppsala bekämpas både kriminaliteten och det 

utanförskap som livnär den. 

Uppsala-Alliansen vill ta ansvar för Uppsala. Därför lovar vi bara det vi kan hålla. Så står Uppsala 

starkt oavsett ekonomiskt läge i Sverige och omvärlden. 

Uppsala-Alliansen vill hålla skatter och avgifter på en låg nivå. Varje skattekrona ska användas 

effektivt. Det finns ingen anledning till varför uppsalaborna idag betalar mer i skatt för sämre välfärd 

än andra jämförbara kommuner. Vi tror på en politik som ger mer pengar kvar i plånboken. Vi tror att 

uppsalaborna vet bäst själva hur de vill använda sina pengar. Vi tror också att de allra flesta själva vill 

bestämma vilken skola, äldreomsorg och barnomsorg som passar den egna familjen bäst. Med vår 

politik får uppsalaborna bestämma mer själv. 

Vi i Uppsala-Alliansen vill att alla barn ska ha en trygg uppväxt och få gå i en skola som fokuserar på 

sitt kunskapsuppdrag. Välfärden och omsorgen ska kännetecknas av tillgänglighet, kvalitet och 

valfrihet.  

Uppsala är en öppen kommun som välkomnar människor och tar ansvar för att Sverige kan fortsätta 

att vara öppet mot omvärlden. Vårt samhälle bygger på värden som frihet, jämställdhet, trygghet, 

gemenskap och tillit till varandra. Vi tror på tolerans och mångfald, och på att det finns plats för alla i 

vårt samhälle. Vi vill göra en bra kommun ännu bättre. 
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En kunskapsregion 
Uppsala är en kunskapsregion där morgondagens export utvecklas och dit forskare och 
entreprenörer söker sig för att finna synergier och utveckla produkter och idéer. Uppsalas skolor har 
ett bra samarbete med universiteten. Tillsammans finner de sätt att upprätthålla alla elevers lust att 
lära hela skolgången. Ingen lämnas utanför eller efter i skolan.  

Fler jobb 
Vi har en infrastruktur som säkrar Uppsalas tillväxt. Ett bra företagsklimat som attraherar nya företag 
och som gör det enkelt för företag att växa och anställa. I Uppsala ska det finnas välutbildad 
arbetskraft som tillgodoser företagens behov av kunskap och spetskompetens. Uppsala har en 
dynamisk arbetsmarknad där det är lätt för unga och nyanlända att få sitt första jobb, och skapar 
förutsättningar för alla människor att utvecklas och göra karriär. 

Högre kvalitet i välfärden 
När vi säkerställer att Uppsala har den kreativa, tekniska och kunskapsmässiga möjligheten att 
fortsätta skapa ännu fler jobb säkerställer vi också mer välfärd och högre kvalitet i välfärden. Vi säger 
ja till valfrihet, mångfald och utveckling. Medarbetarna i välfärden har bra villkor och väljer att arbeta 
i Uppsala hellre än i andra kommuner. Heltid är en möjlighet och arbetsuppgifterna utmanande och 
utvecklande.  

En växande kommun 
Uppsala är en kommun i rörelse som välkomnar nya Uppsalabor. Det måste bli enklare att flytta hit 
och att byta bostad. Rörligheten på bostadsmarknaden i Uppsala måste öka. Var man än bor i 
kommunen ska man ha närhet till grönska och rekreationsområden. Uppsala kommun ska ha en 
spännande arkitektur och klimatsmarta bostäder. Genom ständig planberedskap för att bygga 3 000 
bostäder per år vill vi utveckla Uppsala med olika typer av bostäder. Bostadsbyggande är avgörande 
för Uppsalas ekonomiska utveckling.  

Världens bästa miljö- och klimatpolitik 
Vår miljö- och klimatpolitik bygger på förvaltarskapstanken. I alla viktiga beslut kommunen fattar ska 
miljö och klimat vara en integrerad del av beslutsunderlaget. Vi vill se ett resultatinriktat arbete som 
handlar om mål och resurseffektivitet snarare än om politisk profilering. Uppsala ska nå 
klimatneutralitet, 100 % livsmedel som uppfyller svenska miljö- och djurskyddskrav i 
kommunfinansierade verksamheter samt vara en kommun med ren luft, rent vatten och bra 
livsmedel. Sverige är ett föregångsland i världen och Uppsala är Sveriges bästa kommun på miljö- och 
klimatfrågor. En hållbar utveckling kräver tillväxt. Vi förenar tillväxt och ansvar för miljö- och klimat.  

En attraktiv kommun 
För att kunna locka fler människor till vår kunskapsregion och skapa fler jobb som genererar en ännu 
bättre välfärd måste Uppsala vara en kommun i framkant. I Uppsala finns framtidens upplevelser. 
Här finns kultur med spets- och vidd, idrottsanläggningar för elit- och breddutövare samt 
evenemangsarenor som lockar människor och tillställningar från hela världen.  

Hälsosamma Uppsala  
I Uppsala lever människor ett långt och bra liv. Naturen och de gröna upplevelserna är en viktig del av 
uppsalabornas arbets- och fritidsliv. Tillgången till bra mat och matupplevelser är vida känd. 
uppsalaborna reser klimatsmart och har en hälsosam livsstil.  

Ordning och reda i ekonomin 
Fler jobb, fortsatt inflyttning och ansvarsfulla politiska beslut ger ordning och reda i ekonomin. Vi vill 
investera i tillväxt och skapa trygghet för företagen att fortsätta investera i Uppsala. Vi lovar inga 
reformer som inte är finansierade och vi håller vad vi lovar. 
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Mål och uppdrag för nämnder och bolagsstyrelser  

 

Uppsala kommun arbetar med mål- och resultatstyrning. Det betyder att politiker styr utifrån 
de mål de sätter upp och de resultat som kommunens verksamheter ska uppnå. Genom att 
planera, följa upp och jämföra våra resultat med andra kommuner identifierar vi framgångar 
och utvecklingsområden för ökad kvalitet på service och tjänster till invånare och företag. 
 
Kommunfullmäktiges nio inriktningsmål styr den kommunala verksamheten och strävar mot 
att skapa en gemensam riktning och förändring i hela den kommunala verksamheten. De 
sätter fokus på ett gott liv i ett hållbart samhälle och en modern kommun. 
 
Varje inriktningsmål förstärks med tidsbegränsade uppdrag, som kan vara för alla eller 
nämnd- och styrelsespecifika. Om inte annat anges gäller uppdragen samtliga nämnder och 
styrelser. För de gemensamma nämnderna (räddningsnämnden och överförmyndarnämnden) 
gäller de uppdrag som överenskommits om vid ägarsamråd med de kommuner som ingår. För 
att följa kommunkoncernens utveckling mot målbilden kopplas kommunövergripande 
indikatorer till varje inriktningsmål. 
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Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi 

 

 
En stark och välskött ekonomi är en förutsättning för att Uppsala kommun ska kunna finansiera 

morgondagens välfärd och investera för framtiden. Uppsala är en växande kommun dit många 

söker sig för att studera och arbeta. Detta borgar för kommunens fortsatta tillväxt och 

framgång, men ställer också ytterligare krav på att skattebetalarnas resurser förvaltas med 

omsorg. Med ett lägre uttag av kommunal inkomstskatt stärker Uppsala sin attraktivitet. 

Genom klok hushållning, politiskt ansvarstagande och nödvändiga prioriteringar säkerställs en 

ekonomi i balans och utrymme för att investera i tillväxt och välfärd. Det politiska ledarskapet 

vägleds av insikten om att jobb och företagandet lägger grunden för både välstånd och välfärd. 

Genom god kostnadskontroll och en ständig strävan att förbättra verksamheten garanteras att 

Uppsalas invånare får välfärd och service av hög kvalitet till kostnader i nivå med de bästa 

jämförbara kommunerna.  

 

Med anledning av ovanstående yrkar Uppsala-Alliansen på 

att stryka uppdrag 1-7 samt 9-12 i kapitel 1 i den styrande minoritetens förslag till mål och 

budget.  

att till kapitel 1 lägga till nedan som uppdrag: 

 

1. Förbättra företagsklimatet genom att ta fram ett mätbart åtgärdsprogram tillsammans 
med näringslivet. (KS) 

2. Ta fram en plan för avyttring av fastigheter och tillgångar som inte är strategiska för 

kommunen. Detta innefattar även delar av Uppsalahems bestånd där boende i 

områden med hög andel hyreslägenheter erbjuds ombildning till bostadsrätter. (KS) 

3. Kommunala anläggningar ska vara tillgängliga för föreningslivet som även ska erbjudas 

att driva anläggningarna där så är möjligt. 

4. Ta fram en ny form för utmanarrätten samt förbättra avtalsuppföljningen. 

5. Upphandling ska vara en central funktion inom alla verksamheter. Inköps- och 

upphandlingsfunktionen ska utvecklas och stärkas genom en översyn, samordning och 

effektivisering av dagens organisation. Innovationsfrämjande funktions- och 

innovationsupphandling ska användas i större utsträckning.  

6. Erbjuda nämnder möjlig finansiering av förbättringsåtgärder med en 

återbetalningskalkyl på tre år genom särskilt avsatta medel från KS i en investeringsfond 

(KS) 

7. Genomför effektiviseringar inom kommunadministrationen med 50 mnkr.  

8. Ta fram en investeringsplan på 10 år som avspeglas i kommunens översiktsplan och 

visar ambitionerna gällande skola, idrott, besöksnäring och Uppsalas utbyggnad. (KS) 

9. Ta fram en plan för hur låneskulden per invånare ska minska under planperioden. (KS) 
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Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i 

 

 
 

Uppsala är nyskapande och utmanande. Hit kommer människor för att bo, studera och arbeta, men också 

för att se, uppleva och underhållas. I Uppsala är livskvaliteten hög oavsett om man bor mitt i staden eller i 

kommunens glesaste bygder, och oberoende av var man bor är det nära till grönska och 

rekreationsområden. En meningsfull fritid är tillgänglig för alla Uppsalabor oavsett bakgrund och 

förutsättningar. Stadens och kommunens olika delar knyts samman av effektiva kommunikationer som gör 

det enkelt att ta sig fram med olika färdmedel på ett klimatsmart sätt.  

Uppsala är en unik plats med många kulturarv som kommunen har att förvalta och förädla. I vår kommun 

finns norra Europas äldsta universitet, Nordens högsta kyrka och den svenska statens vagga. Samtidigt 

sker viktiga genombrott på en rad områden här tack vare två världsledande universitet och ett 

kunskapsintensivt näringsliv. Här tas initiativ till banbrytande miljö- och klimatarbete som inspirerar andra 

i hela världen. I Uppsala förenas det gamla och traditionella med det nya och moderna i en enastående 

dynamik som människor söker sig till. 

Uppsala är en trygg och levande stad. Vetskapen att lag och ordning gäller alla överallt och att brottslighet 

beivras framgångsrikt föder tillit, spontanitet och öppenhet. Ansedda arenor och scener lockar idrott, 

kultur och möten i världsklass och gör Uppsala till en av Sveriges främsta evenemangs- och mötesstäder. 

 
Med anledning av ovanstående yrkar Uppsala-Alliansen på  

att stryka uppdrag 1, 3, 4, 7, 9, 10 och 12 i kapitel 2 i den styrande minoritetens förslag till mål och budget.  

att till kapitel 2 lägga till nedan som uppdrag: 

1. Inrätta en trygghetsplan för att genom bland annat trygghetskameror, kommunala 

ordningsvakter, fältassistenter och klotterbekämpning öka tryggheten. Samverkan med polisen 

ska fördjupas. (KS) 

2. Integrera trygghetsperspektivet i stadsplaneringen.  

3. Inför 24 timmars-garanti för samtal mellan vårdnadshavare och socialtjänst när unga begår brott. 

4. Tydliggör verksamhetsidén för kulturhusen och ungdomshusen samt se över lokaliseringen av 

dessa. (KTN) 

5. Samordna upphandlingsarbetet rörande gaturummet i syfte att undvika onödiga grävarbeten. 

6. Säkerställ ytor för spontanidrott i alla stadsdelar. 

7. Återinför entréavgifter för vuxna på muséerna. 

8. Initiera ett kontaktcenter inom kommunen för att etablera en-väg-in, utveckla service, attityder 
och leveransförmåga hos hela organisationen, både i kontakt med medborgare och i kontakt med 
företag samt i den dagliga verksamheten. (KS) 
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Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart 

samhällsbyggande 

 
 

Uppsala lockar studenter, talanger och besökare från hela världen. Både i staden och på landsbygden 

växer nya bostäder, kommersiella fastigheter och välfärdsinrättningar fram för att möjliggöra och 

främja kommunens tillväxt. Tusentals nya bostäder tillkommer i kommunen varje år. Byggandet av 

studentlägenheter är särskilt prioriterat för att Uppsala ska kunna förbli Sveriges främsta 

studentstad. Uppsala växer med omsorg och eftertanke. Varje ny stadsdel planeras utifrån 

ekonomiska, sociala och ekologiska hänsynstaganden. Nya bostäder och verksamhetslokaler i 

befintliga bostadsområden planeras med områdenas nuvarande karaktär och invånarnas önskemål i 

beaktande. 

Uppsala är Sveriges bästa landsbygdskommun. Människor kan välja var i kommunen de vill bo med 

vetskap om att de kommer ha tillgång till jobb, välfärd och kommunikationer oavsett var de väljer. 

Stadens planering sker med insikt om att bilen för många är en nödvändighet, och en ambition om 

att minimera utsläpp av växthusgaser. Infrastrukturen för fossilfria transporter är därför väl utbyggd 

och lättillgänglig. Klimatsmarta initiativ från enskilda, såsom solcellsinstallationer och anläggning av 

parkeringar med laddstolpar, uppmuntras och främjas i hela kommunen. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar Uppsala-Alliansen på  

att stryka uppdrag 1, 5, 6, 8, 9, 10, 14 och 15 i kapitel 3 i den styrande minoritetens förslag till mål 

och budget.  

att till kapitel 3 lägga till nedan som uppdrag: 

1. Genomför en strategisk satsning på IT och digitalisering för att stärka medarbetares och 

verksamhetens produktivitet och kostnadseffektivitet. (KS)  

2. Använd byggherreplaner i större utsträckning för att upprätthålla hög byggtakt. Ökad 

transparens och uppföljning i beslut och prognoser behövs för att effektivisera 

detaljplaneprocessen. (PBN) 

3. Initiera en kransortssatsning i Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge. 

4. Sänk parkeringsavgifterna i city och erlägg endast avgift dagtid för att bättre bejaka 

handelns, de boendes och landsbygdens behov. (GSN) 

5. Bygg fler pendlarparkeringar under planperioden i anslutning till kollektivtrafikens 

knutpunkter i bland annat Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge. 

6. Tillgodose de nya idrottsanläggningarnas behov av parkeringsplatser (KS, GSN, UPAB) 

7. Verka för att bygga tre nya tågstationer i Vänge, Järlåsa och Bergsbrunna. 

8. Inför en målsättning om 100% bredbandstäckning på landsbygden (KS) 

9. Öka återvinningen genom att etablera fler miljö-/återvinningsstationer. (U V&A) 

10. Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten i arbetet med 

energieffektivitet. 

11. Planlägg för att bygga 3 000 bostäder per år och utveckla Uppsala med olika typer av 

bostäder inklusive småhus. 
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Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda 

förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet 

Uppsala är en öppen, jämställd, och medmänsklig kommun. För den som är ny i Sverige och Uppsala 

finns riktade satsningar för att förenkla etableringen. I Uppsala kommun erbjuds språkutbildning i 

kombination med arbete för att ta tillvara på kompetensen hos dem som kommer hit. 

Språkutbildningen är tillgänglig under olika tider på dygnet och kan kombineras med öppen förskola 

för att underlätta för den enskilde att kombinera med arbete och familjeliv. Uppsalas rika och stora 

föreningsliv är en viktig del i det civila samhället och i arbetet med att utveckla demokrati, folkhälsa, 

integration och kultur. Genom särskilt integrationsstöd uppmuntras föreningar att främja integration 

och inkludering.  

I Uppsala skapas ständigt nya arbeten och arbetslösheten är låg.  Arbete är en viktig del av det goda 

livet och arbetslöshet är den främsta källan till ojämlikhet, varför kommunen aktivt verkar för att skapa 

förutsättningar för fler jobb och fler vägar in på arbetsmarknaden.  För de med funktionsnedsättningar 

finns goda möjligheter att komma in på arbetsmarknaden genom samverkan mellan kommun, 

rehabilitering, försäkringskassa och arbetsförmedling. I Uppsala finns mentorer på arbetsplatser där 

funktionsnedsatta får praktik/arbete dels för att hjälpa den funktionsnedsatte dels för att öka 

förståelsen blad de övriga anställda. Uppsala kommun föregår med gott exempel för att inspirera det 

privata näringslivet att ta tillvara på kompetensen hos uppsalabor med funktionsnedsättningar.  

 

Med anledning av ovanstående yrkar Uppsala-Alliansen på 

att stryka uppdrag 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11 och 13 i kapitel 4 i den styrande minoritetens förslag till mål 

och budget.  

att stryka ”och fritidsaktiviteter i vardagen” i uppdrag 12 kapitel 4 i den styrande minoritetens 

förslag till mål och budget.  

att till kapitel 4 lägga till nedan som uppdrag: 

 

1. Öka antalet anställda med funktionsvariation i kommunens verksamheter. (KS, OSN, PBN) 

2. Inför ett särskilt stöd för de föreningar som arrangerar verksamhet i syfte att främja 

inkludering av exempelvis nyanlända eller personer med funktionsnedsättning. (IFN) 

3. SFI-undervisningen ska upphandlas och vara effektiv med en hög grad av valfrihet för den 

enskilde, och tillgängliggöras så att det lättare går att kombinera med arbete och familjeliv. 

4. Intensifiera satsningen på välfärdsjobb i Uppsala kommun vilket på ett framgångsrikt sätt 

hjälpt de som stått långt från arbetsmarknaden till egen försörjning. (AMN) 

5. Ge familjehemsplacerade barn förutsättningar att lyckas i skolan genom att återinföra 

SKOLFAM. (UBN)  

6. Stödja det preventiva arbetet mot beroende (ANDT-S). (MHN, SCN) 
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Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete 

 

 
 

Att ställa krav är att bry sig och i Uppsala kommun kombineras alltid ekonomiskt stöd med annat 

stöd för att hjälpa varje individ att nå sin fulla potential. I Uppsala kan alla vara med och bidra 

efter egen förmåga. Här görs arbetsförmågebedömningar av den som söker försörjningsstöd tidigt 

för att rätt insatser ska kunna sättas in. 

Många i Uppsala får sitt första jobb inom besöksnäringen. Besöksnäringen är prioriterad just 

därför. I Uppsala arbetar vi tillsammans med externa aktörer med matchningen på 

arbetsmarknaden. Det kombinerat med en vuxenutbildning med en mångfald av aktörer gör att 

fler kommer i arbete. 

Behovet av bostäder i Uppsala tillgodoser vi genom fortsatt bostadsbyggande. Samtidigt som vi 

bygger nytt och utvecklar kommunens gemensamma rum värnar vi Uppsalas kulturhistoriska och 

unika stadskärna. Tillsammans med privata aktörer möjliggör vi äldre-, trygghets- och 

seniorboenden på fler ställen. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar Uppsala-Alliansen på 

att stryka uppdrag 1, 3 samt 5-10 i kapitel 5 i den styrande minoritetens förslag till mål och budget.  

att till kapitel 5 lägga till nedan som uppdrag: 

 

1. Inför krav på motprestation i försörjningsstödet. (AMN) 

2. Alla som söker försörjningsstöd, och bedöms ha ett behov som är mer än tillfälligt, ska 
träffa en handläggare inom fem dagar, samt därutöver få ett hembesök i syfte att reducera 
bidragsfusk och i ett tidigare skede upptäcka missförhållanden. (AMN, SCN). 

3. Investera i besöksnäringen och med hjälp av näringslivet, universiteten och kyrkan 

utveckla de befintliga besöksmålen. Genom detta möjliggörs tusentals arbetstillfällen. (KS) 

4. Låta externa aktörer sköta matchningen av arbete mellan arbetssökande och arbetsgivare 

med förebild från kommuner som Solna och Trelleborg. (AMN)  

5. Vuxenutbildningen ska erbjuda en mångfald av aktörer och yrkesinriktningar. Egenregin 

ska hålla minst lika hög nivå som privata utförare och vara lika kostnadseffektiv. 

6. Sälj mark som möjliggör för privata aktörer att bygga fler äldre-, trygghets- och 
seniorboenden. 

7. Öka antalet lärlingsutbildningar i samarbete med det lokala näringslivet och satsa mer på 

entreprenörskap i grund- och gymnasieskolan. (AMN, UBN) 
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Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin 

gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande 

 

 

Uppsala bär på ett stolt bildningsarv som kommunen bidrar till att förvalta och förädla. All 

pedagogisk verksamhet håller mycket hög kvalitet, oavsett vem som driver verksamheten. Uppsala 

kommun ställer höga kvalitetskrav där bland annat elevresultaten följs upp systematiskt. Alla 

familjer och elever har möjlighet att välja den förskola eller skola som passar deras behov bäst och 

känner sig trygga med att lämna sitt barn på förskola. De vet att skolundervisningen ger eleven 

möjlighet att nå sin fulla potential och att verksamheten håller hög kvalitet. Väl underbyggda och 

aktiva val gör att barn och elever hamnar i en verksamhet som passar just dem och deras familjer. 

Uppsalas barn, elever och vårdnadshavare får saklig och objektiv information så att de enkelt kan 

välja mellan ett varierat utbud av inriktningar och driftsformer.  

Varje elev som är i behov av extra stöd får rätt stöd i tid. Likvärdig utbildning för alla är 

kommunens främsta verktyg för att motverka ojämlikhet och social segregation. En del av 

framgången i skolan är att elever möts av en kultur som karaktäriseras av höga förväntningar och 

tilltro till elevernas förmåga. Engagerade och skickliga lärare, med höga förväntningar på alla 

elevers förmåga, är viktiga för en skola som präglas av kunskapsfokus. För att klara ambitionerna 

krävs att kommunen lyckas attrahera och behålla duktiga lärare, varför kommunen aktivt verkar 

för att höja läraryrkets status. Detta görs genom att fullfölja satsningen på höjda lärarlöner och 

lyfta fram tydliga karriärvägar som premierar kompetens och utveckling. För att ta tillvara på 

lärarnas kompetens så effektivt som möjligt strävar kommunen efter att låta lärare undervisa och 

minska deras administrativa börda. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar Uppsala-Alliansen på 

att stryka uppdrag 1, 5, 9-13, 15 samt 16 i kapitel 6 i den styrande minoritetens förslag till mål och 

budget.  

att till kapitel 6 lägga till nedan som uppdrag: 

1. Säkerställ att fritt skolval, liksom syskonförtur, fungerar i praktiken även bland de 

kommunala skolorna. Samt tydliggör informationen om hur relativ närhet och 

skolskjutsområden påverkar möjlighet att få skolskjuts. (UBN) 

2. Säkerställ att elever i särskilt behov av stöd ska få detta, genom tilläggsbelopp, e-

läromedel eller andra individanpassade resurser. (UBN) 

3. Öka andelen fristående förskolor i Uppsala. (UBN) 

4. Öka andelen fristående grundskolor i Uppsala. (UBN) 

5. Inför lärarassistenter på högstadiet i syfte att avlasta lärarna. (UBN) 

6. Inför ett program för lärares och skolledares kompetens- och karriärutveckling. Den 

pedagogiska personalen i Uppsalas skolor ska ha möjlighet att göra karriär, och all 

skolpersonal ska ha möjlighet att utvecklas både i sin yrkesroll och sitt löneläge. (UBN)  

7. Inför central analysenhet som underlättar lärarnas och rektorernas analysarbete, och 

genomför central rättning av nationella prov. 
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8. Justera strukturbeloppet i syfte att fördela större resurser till de skolor som har sämst 

förutsättningar.  

9. Ta fram en handlingsplan för att öka tryggheten för lärare som utsätts för hot eller våld 

(UBN) 

10. Förbättra arbetsmiljön i kommunens förskolor och skolor genom att vidta ljuddämpande 

och stressreducerande åtgärder.  

11. Säkerställ att alla elever tillgodogör sig simkunskaper i skolan. (UBN) 

12. Som ett komplement till ordinarie förskolor utveckla verksamheten med förskolebussar 

och förbättra målpunkter/angöringspunkter för att barn ska kunna erbjudas mer 

utomhuspedagogik och vistelse i naturmiljöer. 
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Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med 

funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och 

tillgänglighet 
 

De välfärdstjänster som erbjuds i kommunen tillkännager att alla människor är olika och har olika 

behov. I Uppsala kommun åldras invånarna i trygghet och med värdighet. Äldre har förutsättningar 

att leva ett aktivt liv med inflytande i samhället och över sin egen vardag. Detta sker genom 

valfrihet inom olika områden vilket också bidrar till fler utförare, ökad konkurrens och inte minst 

hög kvalitet i verksamheten. Det är viktigt att denna valfrihet åtföljs av tydliga regler och mål. 

Löpande uppföljning och utvärdering är en grundförutsättning för ett väl utvecklat kvalitetsarbete. 

Mångfald och valfrihet är förutsättningar för välfärdstjänster av hög kvalitet. Samtidigt fortsätter 

ersättningar till och uppföljning av vård och omsorg att utvecklas. Detta för att trygghet och 

kvalitet ska garanteras samtidigt som alternativen blir tydliga. Tidiga och förebyggande insatser 

prioriteras för att undvika för tidiga debuter på äldreboenden. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar Uppsala-Alliansen på 

att stryka uppdrag 2, 4, 8 samt 9 i kapitel 7 i den styrande minoritetens förslag till mål och budget.  

att till kapitel 7 lägga till nedan som uppdrag: 

1. Öppna upp för LOV inom fler av kommunens verksamheter. (SCN, OSN och ÄLN) 

2. Tjänster inom LSS, bostäder med särskild service, daglig verksamhet och assistans ska 

möta behovet och prövas inom LOV och LOU (OSN, ÄLN, SCN) 

3. Inför en hemtjänstgaranti samt se över områdesindelningen för att säkerställa att ingen 

äldre med hemtjänst behöver träffa fler än 15 olika hemtjänstanställda under en 14-

dagarsperiod. (ÄLN) 

4. Ta fram en lokalförsörjningsplan för att inom en femårsperiod öppna 300 nya platser i 

olika former av anpassat boende. (KS, ÄLN, PBN) 

5. Vård i livets slutskede i kommunens verksamheter ska ske utifrån patientens och anhörigas 

behov där en förbättring av rutinerna för hur man möter vårdtagarens kulturella kontext 

finns med i planeringen (ÄLN) 

6. Ta fram en plan för utbyggnad av friskvårdsinfrastruktur för äldre i hela kommunen utifrån 

prognosen för Uppsala kommuns demografiska utveckling. (ÄLN, IFN, KS) 

7. Äldre med behov av samma sorts kommunikationsstöd ska ges möjlighet att bo 

gemensamt på serviceboende, exempelvis döva/dövblinda och de med finska som 

modersmål. 

8. Inrätta nya Träffpunkter 65+ med lättgympa, särskilt på landsbygden, samt främja 

arrangemang av kulturaktiviteter och fysiska aktiviteter på träffpunkter och äldreboenden 

för att motverka ensamhet och som ett värdefullt komplement till friskvård, behandling 

och rehabilitering. (KTN, ÄLN) 

9. Utveckla familjecentralerna och samordna med föräldrastödsprogrammen.  
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10. Utveckla och följa upp värdighetsgarantin inom Uppsalas äldreboenden och hemtjänst 

(möjlighet för läkemedelsgenomgångar, promenader och möjlighet att påverka matsedeln) 

(ÄLN) 

11. Se över möjligheten att utöka förenklad biståndsbedömning inom vissa verksamheter för 

äldre, samt slopa biståndsbedömningen helt för serviceboenden. (ÄLN) 
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Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara 

delaktiga i att utforma samhället  

 
 

Uppsala kommun är en demokratisk organisation som bottnar i värderingar om alla människors lika 

värde. Uppsala kommun är en föregångskommun med delaktiga medborgare samt medarbetare som 

förstår hur de påverkar och hur beslut fattas.  

Medborgare och företag står i centrum med serviceinriktning som sätter sin prägel på hela 

organisationen. En god kommunikation och bra dialog är nödvändiga förutsättningar för att lyckas 

med detta. Som ett steg i att förbättra servicen till medborgare och företag utvecklar kommunen 

digitala system för att bättre och mer effektivt hantera klagomål, felanmälningar och förslag. 

Synpunktshanteringen och felanmälan är väl utvecklad, spårbar och återkoppling finns till alla nivåer.   

 

Med anledning av ovanstående yrkar Uppsala-Alliansen på 

att stryka uppdrag 1-9 i kapitel 8 i den styrande minoritetens förslag till mål och budget.  

att till kapitel 8 lägga till nedan som uppdrag: 

 

1. Utöka e-tjänster och digitala lösningar för synpunkter, klagomål och frågor, med kunden 
i fokus. (KS) 

2. Gör bygderåd och liknande instanser som finns i många av kommunens mindre orter till 
ständiga remissinstanser i frågor som rör deras bygder. 

3. Förenkla tillståndsgivning för exempelvis bygglov och koppla servicegarantier till 
besluten så att ingen företagare behöver vänta i onödan. (PBN, KS) 

4. Förbättra samverkan och förenkla byråkratin kring föreningsstöd till det civila samhället. 
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Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan 

med hög kompetens möta Uppsala 

 
 

Uppsala kommun är en attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga villkor. Kommunen är en 

förebild som arbetsgivare och bidrar till en inkluderande arbetsmarknad i regionen. Alla förvaltningar 

och bolag bidrar till kommunens varumärke som attraktiv arbetsgivare. Chefer på samtliga 

ledarnivåer utövar sin ledarroll i enlighet med antagna riktlinjer och värderingar. I Uppsala kommun 

rekryteras och utvecklas goda chefer som ges förutsättningar att leda medarbetare på ett sätt som 

utgår från kommunens behov, samtidigt som de bidrar till att medarbetarna utvecklas och är 

delaktiga i kommunorganisationen.  

Ett aktivt arbete för ett hållbart arbetsliv, där god arbetsmiljö kombineras med attraktiva och 

anpassade villkor samt interna utvecklingsmöjligheter, lägger grunden till en attraktiv arbetsgivare 

som attraherar morgondagens medarbetare och chefer.  

 

Med anledning av ovanstående yrkar Uppsala-Alliansen på 

att stryka uppdrag 1, 2, 5, 7, 9 samt 10 i kapitel 9 i den styrande minoritetens förslag till mål och 

budget.  

att till kapitel 9 lägga till nedan som uppdrag: 

 

1. Öka den tillitsbaserade styrningen inom kommunen där professionernas erfarenhet och 
kunskap ges utrymme att bidra i arbetet med utvecklingen av Uppsala istället för den ökande 
politiska detaljstyrningen. (KS) 

2. Inrätta ett chefsprogram med syfte att få fram fler kompetenta chefer med olika bakgrunder, 
såsom kön och etnicitet. (KS) 

3. Ta fram en ett program i syfte att kompetensutveckla kommunens medarbetare i syfte att 
trygga morgondagens kompetensförsörjning och skapa kontinuitet i kontakten med 
medborgarna. (KS) 
 

4. Ta fram ett program för ledarskapsträning på alla nivåer i kommunens verksamhet i syfte att 
säkra framtidens behov av ledare och chefer. (KS) 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Resultaträkning - budget 2019 samt plan för 2010-2020 
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Bilaga 2, Finansförvaltningens budget 2019 samt plan 2020 - 2021 
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Bilaga 3, Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 
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Bilaga 4a, Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 

2018 
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Bilaga 4b, Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 

2019 
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Bilaga 4c, Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 

2020 
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Bilaga 4d, Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 

2021 
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Bilaga 7, Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet 
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Bilaga 8, Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet 
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Bilaga 9, Ekonomiskt beräkningsunderlag 2018-2020 
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