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§ 222

Mål och budget 2019-2021
KSN-2017-3559
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa finansiella mål för planperioden i enlighet med föredragningen,
att anta investeringsbudget för 2019 samt för resterande planperiod enligt handlingens bilaga
10,
att anta inriktningsmål och uppdrag enligt handlingens kapitel Mål och uppdrag för nämnder
och bolagsstyrelser,
att anta indikatorer och nyckeltal för kommunens verksamhetsområden enligt handlingens
bilaga 11,
att anta ägardirektiv, resultatkrav och investeringsnivåer för Uppsala Stadshus AB och
dotterbolagen i stadshuskoncernen enligt handlingens kapitel Ägardirektiv, resultatkrav
och investeringsnivåer för Uppsala Stadshus AB och dotterbolagen i Stadshuskoncernen,
att fastställa kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde för 2019 samt för resterande
planperiod enligt handlingens bilaga 3 och bilaga 4,
att fastställa budget och flerårsplan för de gemensamma nämnderna
räddningsnämnd respektive överförmyndarnämnd enligt handlingens bilaga 5 och bilaga 6,
att fastställa resultaträkning för 2019 samt för resterande planperiod enligt handlingens
bilaga1,
att fastställa internräntan för 2019 till 1,5 procent,
att fastställa gatu- och samhällsmiljönämndens taxor och avgifter enligt bilaga 14,
att fastställa plan- och byggnadsnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 14,
att fastställa miljö- och hälsoskyddsnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 14,
att fastställa räddningsnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 14,
att fastställa kulturnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 14,
att fastställa omsorgsnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 14,
att fastställa socialnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 14,
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4 (18)

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-12-04

att fastställa äldrenämndens taxor och avgifter enligt bilaga 14,
att fastställa kommunstyrelsens taxor och avgifter enligt bilaga 14,
att fastställa Uppsala Vatten och Avfall AB:s taxor och avgifter enligt bilaga 14,
att fastställa uppföljningsplan enligt bilaga 12,
att under kommunstyrelsen för år 2019 budgetera 7 246 tkr till kommunrevisionen varav 500
tkr avser budget för två revisonsgrupper inledningsvis år efter valår, samt
att göra en översyn av samtliga bolagsordningar samt göra nödvändiga justeringar med
anledning av att kommunallagen (1990: 900) upphört och kommunallagen (2017:725) trätt
ikraft.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att fastställa kommunstyrelsens avgifter enligt handlingens bilaga 14,
att uppdra till samtliga nämnder att utarbeta en verksamhetsplan och budget för 2019-2021,
med utgångspunkt i de inriktningsmål, uppdrag och indikatorer samt nyckeltal som finns
angivna i Mål och budget 2019, med plan för 2020-2021, och senast den 15 februari 2019
återrapportera verksamhetsplanen till kommunstyrelsen, samt
att uppdra till berörda nämnder att senast i samband med beslut om verksamhetsplan för
2019-2020, fastställa ersättningsnivåer att gälla för 2019.
Reservationer
Fredrik Ahlstedt (M) Therez Almerfors (M) Alexandra Steinholtz (M), Jonas Segersam (KD) och
Stefan Hanna (-) reserverar sig till förmån för bifall till egna yrkanden.
Tobias Smedberg (V) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande.
Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande.
Särskilt yttrande
Zahrah Livfendahl (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga C § 222.
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Yrkanden
Tobias Smedberg (V) yrkar:
att remissversionen av mål och budget 2019 som lades fram när Vänsterpartiet ingick i majoriteten i
juni 2018 (KSN-2017-3559) bifalls som kommunens mål och budget, med följande revideringar:
‐

‐
‐
‐

‐

‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐

‐
‐
‐

Utbildningsnämnden ges i uppdrag att under 2019 förbereda ett treårigt försök med
sextimmars arbetsdag med bibehållen lön på en arbetsplats inom förskolan. Försöket ska
inledas under 2020. Försöket ska utvecklas i dialog med fackliga organisationer.
Utbildningsnämnden ges i uppdrag att återinföra rätten till fritids för barn till arbetslösa och
föräldralediga från och med första januari 2020.
Utbildningsnämnden ges i uppdrag att stegvist utöka tiden i förskola för barn till arbetslösa
och föräldralediga för att under mål och budget-perioden ha återinfört rätten till 30 timmar.
Äldrenämnden ges i uppdrag att under 2019 förbereda ett treårigt försök med sextimmars
arbetsdag med bibehållen lön på en arbetsplats inom äldreomsorgen. Försöket ska inledas
under 2021. Försöket ska utvecklas i dialog med fackliga organisationer.
Socialnämnden ges i uppdrag att under 2019 förbereda ett treårigt försök med sextimmars
arbetsdag med bibehållen lön på en arbetsplats inom socialtjänsten. Försöket ska inledas under
2021. Försöket ska utvecklas i dialog med fackliga organisationer.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda etablering av simhall i Stenhagen.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med samtliga bolag upprätta en
solkommunsstrategi, vilken bland annat rymmer mål om att samtliga av kommunkoncernen
ägda fastigheter, där så är möjligt, ska ha solceller på sina tak år 2025.
Gatu- och samhällsmiljönämnden får i uppdrag att utreda kostnaden för att sänka
färdtjänstavgifterna till samma nivå som kollektivtrafiken.
Utbildningsnämnden får i uppdrag att göra ett försök med läxfri skola.
Utbildningsnämnden får i uppdrag att öka grundskoleelevernas tillgång till studie- och
yrkesvägledning.
Berörda nämnder och uppdrag får i uppdrag att, där så är möjligt, skapa fler hyresrätter med
lägre hyror genom att använda sig av den så kallade ”Örebromodellen” – att hyrorna baseras
på låneräntan istället för kalkylräntan.
Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utöka modersmålsstödet i förskolan, med målet att
modersmålsstödet ska vara en integrerad del av förskolans verksamhet.
Äldrenämnden ges i uppdrag att snabbutreda och komplettera äldreomsorgens
lokalförsörjningsstrategi med en analys av hur en utfasning av LOV-verksamhet påverkar
behovet av investeringar i nya kommunala lokaler och boenden, och i vilken utsträckning det
är möjligt att nyttja befintligt bestånd av lokaler inom eller utom kommunkoncernen.
Äldrenämnden ges i uppdrag att införa mellanboendeformer för äldre.
Fyrishov ges i ägaruppdrag att sänka priserna för bad.
Ny indikator läggs till under mål 5: Andelen hyresrätter i det nyproducerade bostadsbeståndet
ska vara minst 50 procent.
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De ekonomiska förutsättningarna uppdateras i linje med de senaste ekonomiska prognoserna
avseende kostnadsutjämning, skatteprognos och riksdagens budget samt för finansiering av
ovan nämnda revideringar enligt följande:

‐
‐

Äldrenämnden ges i uppdrag att minska kostnaderna för LOV-verksamhet (Lag om valfrihet)
med 10 miljoner kronor år 2020 och totalt 20 miljoner kronor år 2021. Detta kan göras genom
att den kostnadsdrivande LOV-verksamheten, som idag ges högre ersättning än egenregi, tas
över i kommunal regi i kombination med att ersättningen till LOV-verksamhet successivt
sänks.
Äldrenämnden ges i uppdrag att snabbutreda och komplettera äldreomsorgens
lokalförsörjningsstrategi med en analys av vilka delar av utökad egenregi som kan bedrivas i
koncernens eller externa aktörers fastighetsbestånd och vilka delar som kräver investeringar,
för att tillgodose kommunens behov.
Satsningen på övervakningskameror minskar till 3 mnkr från 4 mnkr
Arvodena för heltids och vissa deltidspolitiker sänks motsvarande 3 mnkr/år med start 2019.

‐
‐

Reviderad bilaga 1 ”Resultaträkning – budget 2019 samt plan för 2020-2021”, bilaga A § 222.
Reviderad bilaga 3 ”Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde”, bilaga A § 222.

‐

‐

Simon Alm (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till mål och budget för 2019
Fredrik Ahlstedt (M) Therez Almerfors (M) Alexandra Steinholtz (M), Jonas Segersam (KD) och
Stefan Hanna (-) yrkar avslag på följande uppdrag i kapitel 1:
(1.) I samarbete med övriga parter förstärka näringslivsutvecklingen utifrån intentionerna i
näringslivsprogrammet. (KS).
(2.) Identifiera tillgångar för möjlig avyttring för att lösa finansiering samtidigt som kommunen
stärker soliditeten. (KS och fastighetsbolagen)
(3.) Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar för ökad
tillgänglighet för föreningar och andra grupper med behov och därigenom öka
nyttjandegraden och intäkterna till kommunkoncernen. (KS, IFN, Fyrishov, Sport- och
rekreationsfastigheter och Skolfastigheter)
(4.) Fortsätta att utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa sociala och miljömässiga krav vid
upphandling. (KS)
(5.) Inrätta ett upphandlingsråd. (KS)
(6.) Utvärdera och utveckla arbetet med den sociala investeringsfonden samt riktlinje för sociala
investeringar i syfte att lyfta in idrott- och friluftsliv. (KS)
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(7.) Att som komplement överväga alternativet att hyra lokaler på långa kontrakt istället för att
kommunkoncernen bygger och äger själv, utifrån vad som är mest ekonomiskt fördelaktigt.
(Skolfastigheter, Parkeringsbolaget och KS)
(8.) Utveckla den strategiska lokalförsörjningen för att möjliggöra ökad nyttjandegrad samt över
tid sänkta kostnader i kommunkoncernen. (KS)
(9.) Inrätta en mikrofond för sociala företag. (KS)
(10) I samarbete med UKFAB möjliggöra för extern marknadsaktör att utveckla Storveta
centrum.(KS)
(11) Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och
kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning
Fredrik Ahlstedt (M) Therez Almerfors (M) Alexandra Steinholtz (M), Jonas Segersam (KD) och
Stefan Hanna (-) yrkar på följande tillägg till kapitel 1:
(12) Förbättra företagsklimatet genom att ta fram ett mätbart åtgärdsprogram tillsammans med
näringslivet. (KS)
(13) 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)
(14) Kommunala anläggningar ska vara tillgängliga för föreningslivet som även ska erbjudas att
driva anläggningarna där så är möjligt.
(15) Ta fram en ny form för utmanarrätten samt förbättra avtalsuppföljningen.
(16) 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.
(17) Erbjuda nämnder möjlig finansiering av förbättringsåtgärder med en återbetalningskalkyl på
tre år genom särskilt avsatta medel från KS i en investeringsfond (KS)
(18) Genomför effektiviseringar inom kommunadministrationen med 50 mnkr.
(19) Ta fram en investeringsplan på 10 år som avspeglas i kommunens översiktsplan och visar
ambitionerna gällande skola, idrott, besöksnäring och Uppsalas utbyggnad. (KS)
(20) Ta fram en plan för hur låneskulden per invånare ska minska under planperioden. (KS)
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Fredrik Ahlstedt (M) Therez Almerfors (M) Alexandra Steinholtz (M), Jonas Segersam (KD) och
Stefan Hanna (-) yrkar avslag på följande uppdrag i kapitel 2:
(21) Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten.
(22) Stärka planeringen av det civila försvaret. (KS)
(23) Utveckla årlig analys av förbättringsarbetet av näringslivsklimatet i samband med
kommunkoncernens årsredovisning i syfte att successivt förbättra näringslivsklimatet. (KS
och DUAB)
(24) Utreda konstmuseiverksamhet i nya lokaler inför inriktningsbeslut. (KTN)
(25) Förbereda ansökan om att kandidera till utmärkelsen Europeisk Kulturhuvudstad 2029. (KTN)
(26) Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut.
(27) Utreda formerna för samordning, ansvar för utveckling och drift av vissa
rekreationsanläggningar, Björklingebadet, Sunnerstagropen, Fjällnora, Ulva Kvarn och
Hammarskog. (Sport- och rekreationsfastigheter, GSN, IFN och KS)
(28) Färdigställa arbetet med Södra Åstråket (KS), GSN och Sportfastigheter)
Fredrik Ahlstedt (M) Therez Almerfors (M) Alexandra Steinholtz (M), Jonas Segersam (KD) och
Stefan Hanna (-) yrkar på följande tillägg till kapitel 2:
(29) Inrätta en trygghetsplan för att genom bland annat trygghetskameror, kommunala
ordningsvakter, fältassistenter och klotterbekämpning öka tryggheten. Samverkan med
polisen ska fördjupas. (KS)
(30) Integrera trygghetsperspektivet i stadsplaneringen.
(31) Inför 24 timmars-garanti för samtal mellan vårdnadshavare och socialtjänst när unga begår
brott.
(32) Tydliggör verksamhetsidén för kulturhusen och ungdomshusen samt se över lokaliseringen av
dessa. (KTN)
(33) Samordna upphandlingsarbetet rörande gaturummet i syfte att undvika onödiga grävarbeten.
(34) Säkerställ ytor för spontanidrott i alla stadsdelar.
(35) Återinför entréavgifter för vuxna på muséerna.
(36) 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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Fredrik Ahlstedt (M) Therez Almerfors (M) Alexandra Steinholtz (M), Jonas Segersam (KD) och
Stefan Hanna (-) yrkar avslag på följande uppdrag i kapitel 3:
(37) Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat
testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart
och hållbart Uppsala
(38) Inventera tätortsnära natur- och friluftsområden lämpliga att skydda som naturreservat,
exempelvis Linnéstigarna, Fjällnora, koppla ihop Hammarskog med Nåsten, gula stigen och
norra åstråket. (KS, PBN och GSN)
(39) Följa upp trädinventeringen, plantera fler träd och förbättra förutsättningarna för
trädplantering i täta stadsmiljöer. (GSN)
(40) Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare
att källsortera, samt vidta åtgärder för att öka försäljningen på Återbruket.
(41) Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och
energisparande.
(42) Förbättra framkomligheten i staden med gående, cyklister och kollektivtrafik som
utgångspunkt. (PBN, GSN och KS)
(43) Undersöka möjligheterna till en Boexpo i södra Uppsala inom ramen för Uppsalapaketet.
(KS)
(44) Möjliggöra för fler och mer blandat byggande i tätorterna på landsbygden. (PBN och KS)
Fredrik Ahlstedt (M) Therez Almerfors (M) Alexandra Steinholtz (M), Jonas Segersam (KD) och
Stefan Hanna (-) yrkar på följande tillägg till kapitel 3:
(45) Genomför en strategisk satsning på IT och digitalisering för att stärka medarbetares och
verksamhetens produktivitet och kostnadseffektivitet. (KS)
(46) Använd byggherreplaner i större utsträckning för att upprätthålla hög byggtakt. Ökad
transparens och uppföljning i beslut och prognoser behövs för att effektivisera
detaljplaneprocessen. (PBN)
(47) Initiera en kransortssatsning i Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge.
(48) Sänk parkeringsavgifterna i city och erlägg endast avgift dagtid för att bättre bejaka handelns,
de boendes och landsbygdens behov. (GSN)
(49) Bygg fler pendlarparkeringar under planperioden i anslutning till kollektivtrafikens
knutpunkter i bland annat Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge.
(50) Tillgodose de nya idrottsanläggningarnas behov av parkeringsplatser (KS, GSN, UPAB)
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(51) Verka för att bygga tre nya tågstationer i Vänge, Järlåsa och Bergsbrunna.
(52) Inför en målsättning om 100% bredbandstäckning på landsbygden (KS)
(53) Öka återvinningen genom att etablera fler miljö-/återvinningsstationer. (U V&A)
(54) Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten i arbetet med energieffektivitet.
(55) Planlägg för att bygga 3 000 bostäder per år och utveckla Uppsala med olika typer av bostäder
inklusive småhus.
Fredrik Ahlstedt (M) Therez Almerfors (M) Alexandra Steinholtz (M), Jonas Segersam (KD) och
Stefan Hanna (-) yrkar avslag på följande uppdrag i kapitel 4:
(56) Utveckla Uppsalamodellen inom mark- och exploatering för att stärka den sociala
hållbarheten och arbetsmarknaden. (KS och AMN)
(57) Utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur och natur i skolan och
under den fria tiden. Bland annat genom kultur- och naturgaranti. (KTN, UBN, Stadsteatern
och UKK)
(58) Samarbeta med Uppsalas föreningsliv för att erbjuda sportis och kulturis som ett komplement
till fritids. (IFN och KTN)
(59) Utveckla det förbyggande arbetet för att främja psykisk hälsa. (AMN, OSN, SCN, ÄLN, KTN
och IFN)
(60) Stärkt det förebyggande arbetet mot ungdomars bruk av alkohol, spel, narkotika och andra
droger samt utveckla samverkan med Region Uppsala och polismyndigheten kring barn och
ungdomar med missbruksproblem. (SCN, KTN och UBN)
(61) Ta fram en handlingsplan för snabbare etablering samt bättre och jämställd integration. (KS)
Fredrik Ahlstedt (M) Therez Almerfors (M) Alexandra Steinholtz (M), Jonas Segersam (KD) och
Stefan Hanna (-) yrkar på följande tillägg till kapitel 4:
(62) Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett
kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter
(63) Utreda förutsättningar för att säkra den allmänna dricksvattenförsörjningen i Uppsala
Kommun. (KS och Uppsala vatten)
(64) Öka antalet anställda med funktionsvariation i kommunens verksamheter. (KS, OSN, PBN)
(65) Inför ett särskilt stöd för de föreningar som arrangerar verksamhet i syfte att främja
inkludering av exempelvis nyanlända eller personer med funktionsnedsättning. (IFN)
(66) 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.
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(67) Intensifiera satsningen på välfärdsjobb i Uppsala kommun vilket på ett framgångsrikt sätt
hjälpt de som stått långt från arbetsmarknaden till egen försörjning. (AMN)
(68) Ge familjehemsplacerade barn förutsättningar att lyckas i skolan genom att återinföra
SKOLFAM. (UBN)
(69) Stödja det preventiva arbetet mot beroende (ANDT-S). (MHN, SCN)
Fredrik Ahlstedt (M) Therez Almerfors (M) Alexandra Steinholtz (M), Jonas Segersam (KD) och
Stefan Hanna (-) yrkar på ändringen i kapitel 4:
(70) från ”arbeta för att öka andelen som går och cyklar till förskola, skola och fritidsaktiviteter i
vardagen” till ” arbeta för att öka andelen som går och cyklar till förskola och skola”. (GSN,
UBN)”,
Fredrik Ahlstedt (M) Therez Almerfors (M) Alexandra Steinholtz (M), Jonas Segersam (KD) och
Stefan Hanna (-) yrkar avslag på följande uppdrag i kapitel 5:
(71) Tillsammans med näringslivets olika aktörer skapa förutsättningar för 2000 nya
arbetstillfällen årligen
(72) I samarbete med civilsamhället och näringslivet utveckla ungdomars möjligheter till
feriearbete vid fler tillfällen under året än sommaren för att de ska få erfarenheter, kontakter
och nätverk inför kommande yrkesliv. (AMN)
(73) I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och
arbetsmarknadsverksamheter för intern service.
(74) Underlätta ungas etablering på bostadsmarknaden genom fler ungdoms- och studentbostäder
samt möjliggöra andra boendelösningar så som kompiskontrakt. (KS, PBN, Uppsalahem och
UKFAB)
(75) Genom innovation och nya lösningar vid byggande och förnyelse av bostäder skapa
förutsättningar som bidrar till lägre boendekostnader. (KS, PBN, Uppsalahem och UKFAB)
(76) Utveckla utbudet av bostäder för äldre genom att verka för fler seniorbostäder med
gemensamhetslokaler och moderna servicehus. (ÄLN, KS och PBN)
(77) Fortsätta utvecklingen av en egenförvaltad bostadssocial resurs med 2 000 bostäder med
tillhörande boendekedja för prioriterade målgrupper för att minska tillfälliga och dyra
boendelösningar. (KS, Bostadsförmedlingen, SCN och AMN)
(78) Undersök möjligheten att starta ett lärlingscentrum. (UBN)
Fredrik Ahlstedt (M) Therez Almerfors (M) Alexandra Steinholtz (M), Jonas Segersam (KD) och
Stefan Hanna (-) yrkar på följande tillägg till kapitel 5:
(79) Inför krav på motprestation i försörjningsstödet. (AMN)
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(80) 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).
(81) Investera i besöksnäringen och med hjälp av näringslivet, universiteten och kyrkan utveckla
de befintliga besöksmålen. Genom detta möjliggörs tusentals arbetstillfällen. (KS)
(82) Låta externa aktörer sköta matchningen av arbete mellan arbetssökande och arbetsgivare med
förebild från kommuner som Solna och Trelleborg. (AMN)
(83) Vuxenutbildningen ska erbjuda en mångfald av aktörer och yrkesinriktningar. Egenregin ska
hålla minst lika hög nivå som privata utförare och vara lika kostnadseffektiv.
(84) Sälj mark som möjliggör för privata aktörer att bygga fler äldre-, trygghets- och
seniorboenden.
(85) Öka antalet lärlingsutbildningar i samarbete med det lokala näringslivet och satsa mer på
entreprenörskap i grund- och gymnasieskolan. (AMN, UBN)
Fredrik Ahlstedt (M) Therez Almerfors (M) Alexandra Steinholtz (M), Jonas Segersam (KD) och
Stefan Hanna (-) yrkar avslag på följande uppdrag i kapitel 6:
(86) Förbättra kompetensförsörjningen inom förskolan genom vidareutbildning och
karriärbytarspår för medarbetare. (KS och UBN)
(87) Utöka verksamheten med förskolebussar och förbättra infrastruktur för målpunkterna och
angöringspunkter så att barn kan erbjudas mer utomhuspedagogik och vistelse i naturen.
(UBN, KS, GSN, Skolfastigheter och Sport- och rekreationsfastigheter)
(88) Riktlinjer för tilläggsbelopp ska tas fram som ger varje barn det stöd som behövs för en
fungerande skolgång. (UBN och KS)
(89) Genomlysa elevers möjlighet till simundervisning i skolan. (UBN)
(90) Initiera en översyn av skolornas ljudmiljöer i syfte att främja studiero och måluppfyllelse.
(UBN)
(91) Fortsätta utveckla barn och ungas möjligheter till skapande verksamhet, genom utbyggnad
och utveckling av kulturskolverksamheter. (KTN)
(92) Permanenta och utöka verksamheten med lärarassistenter så att fler skolor omfattas. (UBN)
(93) Genomföra projekt där tre alternativ - supermentorer, utökad elevhälsa och socialsekreterare
med placering i skolan – prövas. (UBN och SCN)
(94) Central rättning av nationella prov ska prövas. (UBN)
(95) Utred möjligheten att starta en resursskola. (UBN)
Justerandes sign
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Fredrik Ahlstedt (M) Therez Almerfors (M) Alexandra Steinholtz (M), Jonas Segersam (KD) och
Stefan Hanna (-) yrkar på följande tillägg till kapitel 6:
(96) 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)
(97) Säkerställ att elever i särskilt behov av stöd ska få detta, genom tilläggsbelopp, e-läromedel
eller andra individanpassade resurser. (UBN)
(98) Öka andelen fristående förskolor i Uppsala. (UBN)
(99) Inför lärarassistenter på högstadiet i syfte att avlasta lärarna. (UB
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)
(100) Inför central analysenhet som underlättar lärarnas och rektorernas analysarbete, och
genomför central rättning av nationella prov.
(101) Justera strukturbeloppet i syfte att fördela större resurser till de skolor som har sämst
förutsättningar.
(102) Inför central analysenhet som underlättar lärarnas och rektorernas analysarbete, och
genomför central rättning av nationella prov.
(103) Ta fram en handlingsplan för att öka tryggheten för lärare som utsätts för hot eller våld
(UBN)
(104) Förbättra arbetsmiljön i kommunens förskolor och skolor genom att vidta ljuddämpande och
stressreducerande åtgärder.
(105) Säkerställ att alla elever tillgodogör sig simkunskaper i skolan. (UBN)
(106) 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.
Fredrik Ahlstedt (M) Therez Almerfors (M) Alexandra Steinholtz (M), Jonas Segersam (KD) och
Stefan Hanna (-) yrkar avslag på följande uppdrag i kapitel 7:
(107) I syfte att skapa fler träffpunkter och möjlighet till anpassad friskvård utreda villkor samt
finansiering för möjliga partnerskap med det civila samhället och näringslivet. (KS, ÄLN,
SCN, OSN och IFN)
Justerandes sign
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(108) Inleda arbete med Region Uppsala för införande av ett lokalt Seniorkort. (KS och ÄLN)
(109) Förbättra äldres livskvalitet genom att säkerställa en god måltidsmiljö, när måltider ingår i
omsorgen, samt stärka brukarnas inflytande över måltidsituationen. (ÄLN)
(110) Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Segersam (KD) och Stefan Hanna (-) yrkar avslag på uppdrag i
kapitel 7: Utred seniorluncher på skolor och privata restauranger. (ÄLN
Fredrik Ahlstedt (M) Therez Almerfors (M) Alexandra Steinholtz (M), Jonas Segersam (KD) och
Stefan Hanna (-) yrkar på följande tillägg till kapitel 7:
(111) Öppna upp för LOV inom fler av kommunens verksamheter. (SCN, OSN och ÄLN)
(112) Tjänster inom LSS, bostäder med särskild service, daglig verksamhet och assistans ska möta
behovet och prövas inom LOV och LOU (OSN, ÄLN, SCN)
(113) 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)
(114) Ta fram en lokalförsörjningsplan för att inom en femårsperiod öppna 300 nya platser i olika
former av anpassat boende. (KS, ÄLN, PBN)
(115) 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)
(116) Ta fram en plan för utbyggnad av friskvårdsinfrastruktur för äldre i hela kommunen utifrån
prognosen för Uppsala kommuns demografiska utveckling. (ÄLN, IFN, KS)
(117) Äldre med behov av samma sorts kommunikationsstöd ska ges möjlighet att bo gemensamt
på serviceboende, exempelvis döva/dövblinda och de med finska som modersmål.
(118) 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)
(119) Utveckla familjecentralerna och samordna med föräldrastödsprogrammen.
(120) Utveckla och följa upp värdighetsgarantin inom Uppsalas äldreboenden och hemtjänst
(möjlighet för läkemedelsgenomgångar, promenader och möjlighet att påverka matsedeln)
(ÄLN)
(121) Se över möjligheten att utöka förenklad biståndsbedömning inom vissa verksamheter för
äldre, samt slopa biståndsbedömningen helt för serviceboenden. (ÄLN)
Fredrik Ahlstedt (M) Therez Almerfors (M) Alexandra Steinholtz (M), Jonas Segersam (KD) och
Stefan Hanna (-) yrkar avslag på följande uppdrag i kapitel 8:
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(122) Öka valdeltagande under 2019 i kommande EU-parlamentsval i områden och för grupper
med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande. (KS och VLN)
(123) Utveckla och samordna kommunens synpunktshantering och felanmälan i form av en väg in
för medborgare. (KS)
(124) Förenkla administration och ansökning av föreningsstöd. (KS)
(125) Genomföra trygghetsvandringar och medborgardialoger om trygghet för att tillsammans med
invånare identifiera möjliga åtgärder för att öka tryggheten. (KS och GSN)
(126) Fortsatta medborgardialoger för att tillsammans med invånare göra Uppsala till en
äldrevänlig kommun. (ÄLN)
(127) Inkludera unga i beslutsprocesser i frågor som rör dem, där samarbetet med elevkårer kan stå
som förebild även för andra politikområden. (KS och UBN)
(128) Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en
effektiv, rättssäker och digital informationshantering.
(129) Utveckla arbetet med brukarrevisioner och andra former av brukarmedverkan vid
verksamheternas kvalitetsarbete. (OSN och SCN)
(130) Rättighetsbaserat arbetssätt vidareutvecklas utifrån erfarenheter av pilotprojekt 2018. (KS)
Fredrik Ahlstedt (M) Therez Almerfors (M) Alexandra Steinholtz (M), Jonas Segersam (KD) och
Stefan Hanna (-) yrkar på följande tillägg till kapitel 8:
(131) Utöka e-tjänster och digitala lösningar för synpunkter, klagomål och frågor, med kunden i
fokus. (KS)
(132) Gör bygderåd och liknande instanser som finns i många av kommunens mindre orter till
ständiga remissinstanser i frågor som rör deras bygder.
(133) Förenkla tillståndsgivning för exempelvis bygglov och koppla servicegarantier till besluten
så att ingen företagare behöver vänta i onödan. (PBN, KS)
(134) Förbättra samverkan och förenkla byråkratin kring föreningsstöd till det civila samhället.
Fredrik Ahlstedt (M) Therez Almerfors (M) Alexandra Steinholtz (M), Jonas Segersam (KD) och
Stefan Hanna (-) yrkar avslag på följande uppdrag i kapitel 9:
(135) Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningen för kommunen som
arbetsgivare med fokus på bristyrken. (KS och AMN)
(136) Förbättra kompetensförsörjningen inom fritidshemmen genom fortbildning och
utvecklingsmöjligheter för medarbetare (UBN och AMN)
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(137) Förbättra företagens villkor i Uppsala med möjlighet till enklare kontakter, ökad ömsesidig
förståelse och snabbare handläggning. (KS, GSN och PBN)
(138) Fortsätta satsningen på lärarlönerna samtidigt som möjligheten för utvecklingsmöjligheter
stärks. Skolledarnas löneläge ska ses över. (UBN och AMN)
(139) Identifiera riskgrupper för psykosocialsjukfrånvaro och utifrån det stärka arbetet med
hälsofrämjande arbetssätt och hållbar arbetsmiljö för att minska sjukfrånvaro och upplevd
negativ stress. (KS, ÄLN, OSN och UBN)
(140) Ta fram en plan på hur kommunens utköpskostnader ska minska. (KS)
Fredrik Ahlstedt (M) Therez Almerfors (M) Alexandra Steinholtz (M), Jonas Segersam (KD) och
Stefan Hanna (-) yrkar på följande tillägg till kapitel 9:
(141) 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)
(142) Inrätta ett chefsprogram med syfte att få fram fler kompetenta chefer med olika bakgrunder,
såsom kön och etnicitet. (KS)
(143) 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)
(144) Ta fram ett program för ledarskapsträning på alla nivåer i kommunens verksamhet i syfte att
säkra framtidens behov av ledare och chefer. (KS)
Fredrik Ahlstedt (M) Therez Almerfors (M) Alexandra Steinholtz (M), Jonas Segersam (KD) och
Stefan Hanna (-) yrkar därutöver
(145) Att ”bilaga 1 Resultaträkning – budget 2019” revideras i enlighet med bilaga B § 222
(sid 18).
(146) Att ”bilaga 2 Finansförvaltningens budget 2019” revideras i enlighet med bilaga B § 222
(sid 19).
(147) Att ”bilaga 3 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde” revideras i enlighet med
bilaga B § 222 (sid 20).
(148) Att ”bilaga 4a Specifikation – kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2018”
revideras i enlighet med bilaga B § 222 (sid 21).
(149) Att ”bilaga 4b Specifikation – kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2019”
revideras i enlighet med bilaga B § 222 (sid 22).
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(150) Att ”bilaga 4c Specifikation – kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2020”
revideras i enlighet med bilaga B § 222 (sid 23).
(151) Att ”bilaga 4d Specifikation – kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2021”
revideras i enlighet med bilaga B § 222 (sid 24).
(152) Att ”bilaga 7 Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet” revideras i enlighet
med bilaga B § 222 (sid 25).
(153) Att ”bilaga 8 Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet” revideras i
enlighet med bilaga B § 222 (sid 26).
(154) Att ”bilaga 9 Ekonomiska beräkningsunderlag 2018-2020” revideras i enlighet med bilaga
B § 222 (sid 27-32).
Ordföranden Erik Pelling (S), Mohamad Hassan (L) och Rickard Malmström (MP) yrkar bifall till
eget förslag.
Sammanfattning
I den gemensamma beredningen av Mål och budget 2019 med plan för 2020-2021 under
våren 2018 har samtliga nämnder och bolagsstyrelser kvalitetssäkrat innehållet i handlingen.
Handlingen har sedan efter valet i september beretts av det nya minoritetsstyret där
omprioriteringar gjorts
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger tre förslag till mål och budget för 2019 samt 154 tilläggsoch avslagsyrkande på gemensamt budgetförslag från (S), (L) och (MP).
Ordföranden ställer respektive budgetförslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
gemensamt budgetförslag från (S), (L) och (MP).
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan behandla samtliga yrkanden från Fredrik Ahlstedts (M)
med flera tillsammans istället för var för sig. Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.
Ordföranden ställer slutligen Fredrik Ahlstedts (M) med fleras avslags- samt tilläggsyrkanden mot
avslag och finner att kommunstyrelsen avslår desamma.
Beslutsgång
Förvaltningens skrivelse den 4 december 2018.
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