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1. Vision 
Uppsala är en rattvis och jamstalld kommun dar alla är delaktiga 
och dar manniskor och verksamheter vaxer och utvecklas i en 
dynamisk och Ifingsiktigt hallbar miljo. 

Beslut i kommunfullmaktige 15 december 2014 
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2. Politisk plattform 
Ansvar for hela Uppsala 
Uppsala har goda forutsattningar for en positiv utveckling. Alit fler manniskor vill bo och verka 
hdr. Uppsala med omnejd är en av Sveriges snabbast vdxande och mest kunskapsintensiva regioner. 
Tva universitet, ett universitetssjukhus och en god arbetsmarknad med en rad kunskapsintensiva 
branscher lockar manniskor hit. Narhet till utbildning och jobb bidrar till en stark framtidstro. 

Men Uppsala är ocksa en delad kommun, med stadsdelar och orter som inte hr fullt ut delaktiga i 
den positiva utvecklingen. Under flera ar har dessutom kommunens ekonomi misskiits. 
Samhalleliga strukturer och normer utgor hinder i manga manniskors vardag. Ojamstalldheten 
mellan kvinnor och man kvarstar. Klimatkrisen staller krav pa var kommun. 

Nu kravs gemensamt ansvar och framtidsreformer som modemiserar Uppsala. Vi har starkt fokus 
pa ekonomi i balans och ekonomisk styming. Nu maste vi bygga en stad Rr alla och ge 
landsbygden forutsattningar aft utvecklas. Uppsala ska arbeta hardare for aft mota ekonomiska, 
sociala och miljomassiga hallbarhetskrav. 

lnvesteringar i det gemensamma 
Vi ska satsa pa utveckling och Rad rattvisa. I ett tufft ekonomiskt lage tar vi ansvar fOr hela 
Uppsala och for en kommun som hailer ihop. Ordning och reda i saval ekonomi som organisation 
hr en forutsattning fOr en hallbart vdxande kommun. Skattemedlen ska anvandas klokt och 
effektivt. Aft investera i det gemensamma hr en forutsattning for aft mojliggora en god framtida 
utveckling. 

Uppsala ska vara en ledande och inspirerande kraft for en hallbar utveckling. En plats ddr vi 
overbrygger klyftor och ger vara barn basta mojliga fOrutsattningar aft utvecklas. Ddr vi investerar 
gemensamt i manniskor och milj8, i kunskap och konkurrenskraft. Jamstalldhet maste sta Mgt upp 
pa dagordningen i en kommun som stravar efter delaktighet och lika villkor for alla invanare. 

FOr aft miita utmaningen ndr Uppsala vaxer och skapa forutsattningar for en hallbar utveckling 
satsar vi pa ett okat bostadsbyggande, skapa forutsattningar for fler jobb, investeringar i 
infrastruktur samt eft starkt och systematiskt miljoarbete. Vi tar ansvar aft utveckla bade staden och 
landsbygden hallbart. Med en omvarld ddr manniskor tvingas fly hr det en sjdlvklarhet for oss aft 
Uppsala ska vara en oppen kommun som valkomnar nya invanare. Uppsala ska ta eft solidariskt 
ansvar for flyktingmottagandet och ta tillvara pa Ara nya invanares kompetens och kreativitet. 

Kunskap och innovationer 
Skolan ska vara en naturlig motesplats for barn och ungdomar med olika bakgrund och erfarenhet. 
Alla barn ska karma trygghet i skolan och motas och utmanas utifran sina olika forutsattningar. Vi 
kommer dad& aft fokusera pA. aft hoja kunskapsresultaten, Oka jamlikheten och hoja ldraryrkets 
attraktivitet. 

I dag hr en gymnasieutbildning eft nastintill grundlaggande lcrav for aft unga ska fa ett jobb. Fler 
clever ska lamna gymnasiet med eft fullvardigt betyg. Yrkesprogrammens attraktivitet ska hoj as i 
nara samverkan med arbetsmarknadens parter. SA ger vi unga fOrutsattningar for det modema 
arbetslivet. 

Det forskningsnara foretagandet ska vaxa. Kommunen ska underlatta fOr innovationer i den egna 
verksamheten och har ska ny teknik, smarta tjanster och klimatsmarta innovationer kunna provas. 
Dialogen och det gemensamma utvecklingsarbetet med Uppsalas naringsliv ska fOrbattras. 
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En hallbar framtid 
Aft stoppa miljoforstoring, minska klimatutslappen och utveckla fly gron teknik är nagra av var tids 
storsta utmaningar. Genom investeringar i en battre miljo skapas aven jobb och 
framtidsmojligheter. Ett framgangsrikt hallbarhetsarbete kraver aft alla kommunens verksamheter 
arbetar systematiskt med fragorna. Vi ska ta hansyn till miljon och arbeta for en hallbar 
stadsutveckling dar gangtrafikanter, cyklister och kollektivtrafik prioriteras. Sâ skapar vi eft battre 
och manskligare Uppsala. 

Uppsala ska inte bara vara Sveriges fjarde storstad utan ocksa bli en av landets basta 
landsbygdskommuner. Satsningarna pa landsbygdsutveckling ska starkas. Klyftoma ska minska 
bade Mom staden och mellan stad och landsbygd. 

Vi ska ta oss an utmaningar innan de hinner utvecklas till problem. Det forebyggande arbetet samt 
tidiga insatser ska fa. storre fokus. Aft arbeta forebyggande gynnar bade den enskilda individen och 
samhallet Utvecklingen Mom det sociala omradet och aldreomsorgen kommer aft utga fran 
innehall och kvalitet. Kommunen ska i sin omsorgsverksamhet ta till vara pa individens 
sjalvbestammande och delaktighet i samhallet 

For aft uppna jamstalldhet mellan konen kravs eft politiskt ledarskap som vilar pa en feministisk 
grund. Jamstalldhetspolitiken ska ges en storre tyngd och genomsyra all kommunal verksamhet. 
Namnderna far eft tydligare uppdrag aft arbeta med jamstalldhetsintegrering i all sin verksamhet. 
Eft arbete med genusbudgetering paborjas. 

Ett rikt kultur- och fritidsliv 
Alla ska ha raft till och mojlighet aft utova kultur och idrott oavsett bakgrund eller ekonomiska 
forutsattningar. For det behovs jamlik och kostnadsfri tillgang till platser for kultur och rekreation 
dar manskliga moten kan ske. Vi behover en fri och frisprakig kultur, folkbildning, foreningsliv, 
folkrorelser och bibliotek. Amatorkulturen och det professionella kulturlivet ska fa vaxa i samspel. 
Kulturen och skapandet ska starkas genom en kulturskola. 

Uppsala ska vara en av de allra basta kommunerna aft vaxa upp 1. Vagledande i alit vart arbete är 
FN:s barnkonvention. De ideella kraftema Mom idrottsrorelsen och det breda foreningslivet gOr 
ovarderliga insatser fOr aft engagera och aktivera barn och unga. Dart& ska barn och ungdomar 
battre mojligheter aft delta i idrott, friluftsverksamhet och kultur- och musikskola. 

Ett Uppsala f6r alla 
Uppsala ska vara en kommun dar barn och unga far utvecklas pa lika villkor. Dar foretag och 
innovationer far blomstra samtidigt som vi tar ansvar for miljon och framtida generationer. I 
Uppsala ska ojamlikhet och ojamstalldhet motarbetas sa aft de inte inskrankar pa vara livschanser. 

Tillsammans bygger vi eft Uppsala som hailer idag och imorgon. 
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3. UtvecklingsfOrutsattningar 

Uppsala är en del av Sveriges ledande tillvdxtregion. Tillsammans med Stockholm tillhor Uppsala 
landets storsta arbetsmarknadsregion, med drygt en fjdrdedel av befolkningen och cirka en 
tredjedel av rikets sysselsattning. 2030 berdknas hdlften av Sveriges ekonomiska tillvaxt aft 
genereras i huvudstadsregionen. I befolkningstal innebdr det en okning med uppemot 700 000 
invanare. 

Uppsala kommuns handlingsutrymme de narmaste decennierna paverkas i hog grad av ett antal 
delvis sammantvinnade utvecklingsforutsdftningar; Uppsalas formaga och politiska vilja aft vaxa, 
fOrmaga alt fa till stand investeringar i transportinfrastruktur, regionens utveckling och 
gransoverskridande samhdllsutmaningar inom omraden som klimat och energi, hdlsa och aldrande, 
urbanisering, globalisering och digitalisering. 

Prioriteringar for aft mota de stora samhdllsutmaningar som lyfts fram i Europa 2020-strategin har 
omsatts till regional niva genom den regionala utvecklingsstrategin. 

Uppsala \taxer och har en hallbar utveckling 

Sverige är det land i Europa som har snabbast tillvdxt i urbana regioner. Med nuvarande 
befolkningstillvdxt kan Uppsala ar 2030 ha mellan 245 000 och 260 000 invanare. Del innebar 

2 500-3 500 nya invanare per ar de ndrmaste 15 aren. Till ar 2050 behover vi ha beredskap fOr 
mellan 280 000 till 340 000 invanare. Det innebar en okning i spannet 75 000-135 000 invanare 
jamfort med dagens cirka 208 000 Uppsalabor. 

Uppsala ska vdxa med kvalitet. En vdxande och hallbar stad krdver okad kapacitet, utrymme och 
samordning inom manga omrAden; samhdllsservice, marktillgAng, omfattande investeringar i 
kommunal infrastruktur som skolor, dldreboenden, vatten- och avloppssystem, transport-
infrastruktur och platser for umgdnge och motion. Trygghet samt oppenhet i de politiska 
processerna är avgOrande ndr Uppsala vaxer. Uppsala kommun ska ocksa stdrka sin roll som 
kulturell och demokratisk motesplats. Uppsala ska anta utmaningen om alt vara en flire-
gangskommun pa jamstalldhetsomradet, aft i grunden angripa de ordttvisa livsforutsdftningarna 
mellan kvinnor och man. 

PA nationell niva bedOms bara tva av riksdagens 16 miljomal uppfyllas. Samtidigt är rent vaften, 
ren luft, natur och akermark heft nodvandigt for aft Uppsala ska kunna fortsatta vaxa och utvecklas 
pa eft ansvarsfullt vis. Aft skapa fOrutsattningar for minskat bilberoende, starkt biologisk mangfald 
och minskade markfororeningar innebar inte bara miljovinster, utan dven positiva sociala och 
ekonomiska effekter. Genom eft aktivt miljoarbete och samverkan med naringsliv och universitet 
ska Uppsala vara en nationell och europeisk ledstjdrna inom klimatanpassad och energieffektiv 
samhdllsutveckling. 

God ekonomisk hushallning och kommunal ekonomi i balans är avgorande for en hallbar 
utveckling ddr kommunala Alfardstjanster är en hornsten. For hoga investeringsnivaer okar 
sarbarheten i kommunens ekonomi. Lanefinansiering av investeringar innebdr pa sikt iikade 
finansiella kostnader. Uppsalas ekonomi och framtid Akers-tails genom aft stdlla hoga krav pa 
ordning och reda i kommunens budget. 
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Uppsalas framtid finns I skolan 
Aft investera i vara barn är aft investera i Uppsalas framtid. Framgang i skolan har en avgorande 
betydelse for individens mojligheter aft utforma sift liv. Forskolan, grundskolan och gymnasiet ska 
I samverkan ge barn och unga forutsattningar aft utveckla sina kunskaper och formagor. Malet är 
aft alla elever ska lanma skolan med en fullstdndig gymnasieexamen i praktiska eller teoretiska 
amnen. Skolan ska ocksh stdrka elevernas formaga aft anvdnda sina kunskaper som medborgare i 
ett demokratiskt samhdlle. 

Skillnader mellan skolors och enskilda klassers resultat ska minska. Tidiga insatser ska 
intensifieras och är avgorande for aft alla ska ges likvdrdiga chanser aft na kunskapsmalen. 

Delaktighet och trygghet iir viktiga forutsattningar flit- aft varje elev ska kanna lust och motivation 
aft inhamta kunskap. Dail& ska sarskild vikt ldggas vid likabehandling och arbete mot 
diskriminering och mobbning. Delaktighet ska inte bara reduceras till en fraga om val av skola utan 
genomsyra det dagliga skolarbetet och undervisningen. 

Alla skolverksamheter i Uppsala ska ha utrymme for pedagogisk utveckling. Nya pedagogiska 
verktyg kan hoja kvaliteten pa ldrandet. Inkluderande larmiljoer gOr aft barn och ungdomar kan 
hitta nya mojligheter aft uttrycka sig, utforska och uppfatta vdrlden. 

Uppsala har en levande landsbygd 
Manga av de fOretag som hMler igang Uppsalas ndringsliv firms pa landsbygden. Det handlar om 
allt fran hantverkare och transportforetag till lokala jordbrukare och livsmedelsproducenter. 

De grona ndringarna bidrar till lokala losningar pa globala miljoutmaningar. Det ndrmaste 
decenniet blir landsbygden allt viktigare som lokal producent av mat, fornybar energi och 
biomass a. 

Eft hallbart Uppsala forutsdtter aft mojligheterna med en levande landsbygd tas tillvara. En okad 
befolkning i tdtorterna ger forutsattningar for aft basservicen pa landsbygden ska kunna 
vidmakthallas, samtidigt som jordbruksmarken och de areella ndringarnas utvecklingsforut-
sdttningar yams. 

Bostadsbyggande maste kunna ske awn i kommunens tatorter. Forutsagbarhet avseende 
lokalisering och utbud av kommunal service, kollektivtrafik och utbyggd bredbandsinfrastruktur är 
avgorande for en sadan utveckling. 

Uppsala har en tillganglig bostadsmarknad 
Uppsala ska vara en kommun ddr alla kan utvecklas, en attraktiv hallbar stad och tatorter med en 
val integrerad landsbygd. Alla Uppsalabor ska ha mOjlighet aft leva i bra bostader till rimliga 
kostnader och alla kommundelar ska vara attraktiva aft bo i. Senaste tioarsperioden har den arliga 
utbyggnadstakten varit cirka 1 000 bostader. Med ytterligare 50 000 Uppsalabor 2030 krdvs cirka 
3 000 nya bostader per ar och andelen hyresratter behover Oka. 

En aktiv bostads- och markpolitik och flexiblare planer ska Oka antalet byggherrar och variationen i 
bostadsproduktionen, sa aft bade mindre och storre aktorer kan utveckla eft mer varierat utbud av 
bostader och upplatelseformer, samt ytor och lokaler for olika typer av verksamhet. Utbudet av 
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kontorslokaler, industrimark och lokaler for handel och service behover fOlja utvecklingen for aft 
balans skall rada mellan utbud och efterfragan. 

Uppsalas position i arbetsmarknadsregionen 
Samarbeten mellan stader och deras omland är nodvandiga for aft uppna effektivare resurs-
anvandning och hMlbar utveckling. I arbetsmarknadsregionen Uppsala-Stockholm finns en 
konkurrenskraftig huvudstad och flera starka kommuner, med egen profil, som vaxer snabbare an 
riket. I regionen tilldrar sig straket kring Arlanda, med idag totalt 16 000 arbetsplaster, alit storre 
intresse for nyetableringar. Med Uppsala som nordlig nod och kraftcentrum firms goda 
fiirutsattningar for aft uppna en effektiv vdxelverkan med omlandet, som framjar den langsiktigt 
hallbara tillvdxten i hela arbetsmarknadsregionen. 

Uppsala behover utvecklas till eft fullvardigt altemativ for bade boende och jobb. Om Uppsala ska 
kunna Oka sin befolkning i enlighet med antagandena behover naringslivet vaxa och breddas. En 
kommun med 340 000 invanare ar 2050 krdver uppemot 70 000 nya jobb. Omkring 25 000 av 
dessa behover komma till Mom kvalificerade foretagstjdnster och andra kunskapsintensiva 
verksamheter. Sadana verksamheter är avgorande for Uppsalas internationella konkurrens- och 
aftraktionskraft. For aft ge god forutsattningar for kunskapsintensiva verksamheter kravs mark- och 
lokalberedskap i centrala ldgen och mojlighet for verksamheter aft flytta till markomraden med 
ldgre prisniva. 

Rorligheten i straket Uppsala—Stockholm hammas av okande trangsel- och kapacitetsproblem. Med 
en aktiv narings- och bostadspolitik utvecklas Uppsala till eft fullvardigt alternativ for bade boende 
och jobb. Oavsett om Uppsala stdrks som arbetsmarknads- eller som pendlingsort till Stockholm 
kan den totala pendlingen forvantas Oka och aimed behov av kapacitetshojande atgarder i 
transportsystemet. Arbetet med aft positionera Uppsala som den fjarde storstaden ska fortsatta. 

Uppsala är attraktivt for internationella foretag 
Ingen del av Uppsala Or isolerad fran den globala ekonomin. Mang.. Uppsalabor jobbar i 
intemationella foretag som bar utlandska dgare. Universiteten i Uppsala är stora arbetsgivare som 
är internationellt konkurrensutsatta vad galler resurser och talanger. Aven for den kommunala 
ekonomin och skatteunderlagen for valfardstjdnster Or beroendet av omvdrlden stort och okande i 
takt med alt en alit storre del av ndringslivet utgors av multinationella foretag. 

De internationellt etablerade foretagen i Uppsalas dominerande bransch, life science, styrs idag fran 
huvudkontor i USA, Tyskland, Schweiz och Indien. Det Okar Uppsalas riskexponering for 
forandringar och omstruktureringar pa den globala marknaden. Multinationella foretag kan 
forhallandevis latt flytta sin produktion mellan olika lander. I hard global konkurrens star Uppsala 
inf.& uppgiften aft erbjuda foretagsservice av absolut toppklass och nagot unikt som attraherar 
intemationell spetskompetens och expansionsinvesteringar hos befintliga utlandsdgda storforetag. 

Globaliseringen och digitaliseringen i kombination med omfattande satsningar i eft stort antal 
enskilda lander, skarper haven pa en fortsaft aktiv narings- och innovationspolitik. Kommunen ska 
medverka till aft Uppsala forblir en intemationellt ledande kunskapsstad som Or kdnd for sift breda 
studentliv, ledande spetsforskning, framstaende universitetssjukhus och dynamiska ndringsliv. 

Kommunen ska vara en samarbetspartner och mojliggora innovation och tillkomsten av nya och 
vaxande foretag. Genom aft involvera den kommunala karnverksamheten ges medarbetare nya 
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mojligheter aft paverka sin arbetssituation och starka sin yrkesroll. Genom en innovationssatsning 
for alt finna losningar pa samhallsutmaningar inom yard, omsorg, klimat, energi och milj 0 kan det 
kommunala kamuppdraget fOrenas med en framatsyftande offensiv narings- och jobbpolitik. 
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4. Ekonomiska forutsattningar 
Strukturella forutsattningar 
Uppsala kommun har jdmfort med riket en valutbildad yngre befolkning och en i ovrigt gynnsam 
befolkningsstruktur. Arbetskraften har i genomsnitt en hogre utbildningsniva an i ovriga Sverige. 
Omkring 56 procent av kommunens invanare i aldem 25-64 ar har en eftergymnasial utbildning 
jamfort med 40 procent i riket som helhet. Den lokala arbetsmarknaden har en hog andel offentliga 
arbetsgivare och ett rikt och varierat ndringsliv som drivs av handel och service, de specialiserade 
offentliga tjdnstema i form av universiteten och andra regionala och statliga myndigheter samt den 
FoU- och kunskapsintensiva produktionen inom Life Science. 

I Uppsala kommun finns cirka 100 000 arbetstillfdllen varav fyra av tio finns inom de privata 
ndringarna. Uppsala har en mycket stor utpendling och inpendling av arbetskraft. Ar 2013 pendlade 
en av fern forvarvsarbetande kommunmedlemmar ut, frdmst till Stockholmsomradet. 

Med en fOrhallandevis stor andel personer i yrkesverksamma aldrar har Uppsala en gynnsam 
aldersstruktur. De senaste ken har kommunen fatt ett befolkningstillskott pa omkring 1,3 procent 
arligen. Ett stOrre befolkningsunderlag leder bland annat till en stone narmarknad for foretagen och 
en battre matchning av arbetskraften mot arbetsmarknadens behov. 

Den svenska ekonomin 
Den svenska ekonomin fortsdtter aft aterhamta sig och 2016 forvdntas konjunkturldget bli 
balanserat. Ar 2014 avslutades starkt med en BNP tillvaxt om 2,3 procent. Ar 2015 och 2016 
fOrvdntas BNP vdxa med 3,1 respektive 3,7 procent. Aren 2017 och 2018 antas dock den 
ekonomiska utvecklingen vara i linje med trendmdssig tillvdxt pa drygt 2 procent vilket är 
vdsentligt svagare an 2015 och 2016. 

Sysselsattningen fortsatter att Oka under 2015 vilket bidrar till aft 1dget pa den svenska 
arbetsmarknaden forbdttras. Loneokningarna Egger fortsatt pa 3 procent och blir 2016 
nagot hogre. Prisutvecklingen är mycket svag, men den fortsatt hoga tillvaxten forvantas 
dra upp prisokningstakten. I mitten av 2016 forvantas konsument prisindex (KPI) aft IA 
upp till 1,5 procent. Prisokningstakten forvantas dock aft fordubblas aren darpa framst till 
01.0 av okade rdntor. 

Den senaste prognosen fran Sveriges kommuner och landsting (SKL) visar pa en genomsnittlig 
tillvdxt i BNP pa 2,5 procent aren 2016 till 2018. Arbetslosheten forvdntas sjunka till 6,9 procent 
vid 2016 fran nivan pa 7,9 procent 2014. Samtidigt forvantas loneokningama ndrma sig den 
langsiktiga nivan pa 3,5 procent vid planperiodens slut. 
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Tabell 1. BNP arbetade timmar, skatteunderlag, pus- och lOnekostnader. 
Procentuell forandring 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
BNP* 1,3 2,3 3,1 3,7 2,4 2,1 
Sysselsattning, arbetade timmar* 0,3 1,8 1,0 1,6 0,7 0,5 
Tinnlon, konjunkturlonestatistik 2,5 2,9 3,0 3,2 3,4 3,5 
Konsumentpris, KPIX 0,5 0,2 0,5 1,5 1,7 1,9 
Konsumentpris, KPI 0,0 -0,2 0,1 1,5 2,9 3,1 
Nominellt skatteunderlag 3,4 3,2 4,8 5,6 4,3 4,3 
Realt skatteunderlag**  1,5 1,4 1,9 2,5 1,4 1,2 
*Kalenderkorrigerad utveckling. **Korrigerat for regelandringar. 
Kalla: SKL, MakroNytt 1/2015, augusti 
2015 

Lagre intakter frAn utjamningssystemet 
Ar 2015 forvantas den konjunkturella aterhamtningen aft fortsata med ytterligare okning av antalet 
arbetade timmar samt stigande timloner och tilltagande pensionsinkomster. Trots minskade 
arbetsloshetsersdttningar och en snabbare okning av grundavdragen berdknas skatteunderlaget vaxa 
med 4,8 procent 2015 och 5,6 procent 2016. Skatteunderlaget berdknas fortsatta vaxa med god men 
avtagande fart under aren 2017 och 2018. Aft okningstakten avtar beror frdmst pa aft okningen i 
arbetade timmar klingar av i och med aft ekonomin nar balans under 2016. Skatteunderlaget 
fortsatter emellertid visa god tillvaxttakt dven efter 2016 pa grund av tilltagande loneokningar. 

Sedan 2010 har skatteunderlaget haft en stark real tillvdxt. Den reala skatteunderlagstillvdxten 
berdknas i genomsnitt uppga till 2,2 procent under 2015 och 2016, vilket dr Over det historiska 
genomsnittet. I efterhand kommer dock den reala tillvdxten i skatteunderlaget aft minska med 
tilltagande pris- och loneokningar. 

Intdkter fran skatter och den kommunalekonomiska utjamningen svarar for 80 procent av 
kommunens totala inkomster, varav skattema svarar for knappt 75 procent. Enligt SKL:s prognos 
fran april 2015 berdknas Uppsala kommuns skatteintdkter aft Oka i genomsnitt med 4,9 procent 
arligen under ken 2016-2018. De samlade intakterna frail skafter och kommunalekonomisk 
utjamning inklusive intdkter fran fastighetsavgiften forvantas emellertid aft Oka i en ldgre takt, 4,3 
procent i arligt genomsnitt. Detta beror pa okande utgifter i kostnadsutjamningen och i 
regleringsposten. Enligt SKL:s prognos berdknas intdktema fran kommunalekonomisk utjamning 
aft minska med 70 miljoner kronor motsvarande 10 procent under 2016. Regleringsposten är eft 
instrument som kan vara bade positiv och negativ. Den blir en avgift ndr det statliga anslaget inte hr 
tillrdckligt for aft uppna garantinivan i inkomstutjamningen och eft bidrag när anslaget är storm an 
systemets behov. 

Samtidigt som intakterna fran kommunalekonomisk utjamning beraknas minska forvantas 
regeringens budgetproposition for 2016 innehalla riktade statsbidrag i storleken 200 miljoner 
honor for Uppsala kommuns del. Merparten av insatserna riktar sig till utbildningsomradet och 
syftar till aft finansiera kvalitetsutveckling for aft forbattra skolans resultat. Det hr darfor centralt aft 
ansvarig namnd bevakar sift ansvarsomrade och inforuierar utforarna om mojligheten och vikten av 
aft soka dessa statsbidrag. 

Utmanande rage 
Kommunen star infor eft antal utmaningar de kommande hen. Trots den starka tillvdxten i det reala 
skatteunderlaget och en relativt gynnsam befolkningsstruktur har Uppsala kommun inte haft ekono-
mi i balans de senaste tre aren. Nettokostnadema, justerade for j dmforelsestorande poster, har okat 



med mellan 5 och 4 procent hen 2012 och 2013 samt 2,4 procent dr 2014. Ett flertal verksamheter 
liar kostnadsnivder som är hogre an befogat av behovsstrukturen. Till exempel är gymnasieskolan 
och aldreomsorgen verksamheter som haft okande kostnader trots en gynnsam befolkningsstruktur. 
Totalt sett overstiger kostnadema for valfdrdstjanstema standardkostnaden med omkring 5 procent, 
motsvarande en avvikelse pa °inkling 500 miljoner kronor. 

Anpassning till de demografiska forandringama, stora investeringsbehov samt behov av ett okat 
integrationsarbete till foljd av ett iikat antal asylsokande är de mest angelagna utmaningarna. De 
demografiska forandringarna innebar bade ett hogre tryck pa vissa verksamheter och ett behov av 
omprioriteringar mellan verksamheter. En aldrande befolkning och eft redan fOr Mgt kostnadslage 
är dubbelt utmanande. 

Int& 2016 hojer kommunfullmaktige utedebiteringen med 30 Ore till 21:14 honor. Hojningen 
medfor okade skafteintakter pd 138 miljoner honor for 2016. Sammanlagt uppgar skatteintaktema 
och kommunalekonomisk utjamningen inklusive fastighetsavgiften till 10 368 miljoner honor. 

6kade behov 
Figur 1. Demografiska forandringar i relation till 2014. 
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De kommande dren forvantas kostnadema aft Oka snabbt till fOljd av en forandrad sammansattning 
i befolkningen. De storsta Okningama firms i antalet barn i grundskoledlder som beraknas Oka med 
2,8 procent i drlig takt under 2016-2018. Antalet ungdomar i gymnasiedider beraknas borja Oka 
2017 efter en langre tids minskning. Antalet invanare 65 âr och aldre beraknas Oka med 2,6 procent 
under planperioden dar bade didersgrupperna 65 dr till 79 dr och 80 dr och aldre beraknas Oka i 
ungefdr samma takt. 

De demografiska forandringarna i kommunema har medfort eft resursbehov i genomsnitt med 
ungefar 0,5 procent per dr det senaste decenniet. De kommande fern dren forvantas dock dessa 
resursbehov aft vaxla upp 1,2 till 1,3 procent per ar, dar de storsta okningarna kommer aft aga rum i 
skolan. SKL raknar darutover med en trendmassig kostnadsokning med eft genomsnitt pa 0,4 
procent under planperioden. Sammanlagt forvantas demografin och den trendmassiga 
kostnadsutvecklingen medfora en kostnadsokning pa 1,7 procent i fasta priser, exldusive pris- och 
lonekostnader. 

Stigande priser och loner 
De demografiska behoven, pris- och loneokningarna samt okad ambition är de framsta faktorema 
som styr kostnadema for den kommunala verksamheten. De demografiska behoven och pris och 
lonekostnader är faktorer som kommunen inte kan paverka ph kort slid. 

De kommunala valfdrdstjansterna är personalintensiva vilket innebar aft lOnerna utgor det storsta 
kostnadsslaget i kommunalt finansierad verksamhet. Lonema utgor ungefar 45 procent av 
kommunens kostnader och varierar negativt med andelen externt producerad verksamhet. I 
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framtagandet av resursbehoven for planperioden har SKL:s prisindex for kommunal verksamhet 
(PKV) flan april 2015 anvants. 

Tabell. Prisindex for kommunal verksamhet. 
Procentuell forandring 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Arbetskraftskostnader* 2,7 2,7 3,1 3,5 3,3 3,3 
ovrig forbrukning 1,1 1,4 1,6 2,2 2,5 2,6 
Prisforandring 2,2 2,3 2,6 3,1 3,0 3,1 
*Inklusive forandringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering. 

De ekonomiska ramarna 2016-2018 
De ekonomiska ramarna fiir 2016-2018 har utgdtt ifrdn den beslutade ramen for verksamhetsdret 
2015 i I'VE 2015-2018. Denna bas har raknats upp med de demografiska forandringarna och med 
SKL:s prisindex for kommunal verksamhet (PKV) for respektive dr. For 2016 svarar 
volymupprakningen fdr 1,6 procent och prisupprakningen for 3,0 procent av den totala ramen. 

De ekonomiska ramarna for planperioden 2016-2018 har dartill justerats ned med ett generellt 
effektiviseringskrav om 1,0 procent. Ar 2014 var Uppsalas samlade nettokostnad for fOrskola, 
skolverksamhet och yard och omsorg 1,6 procent hogre an den sammanlagda strukturdrsjusterade 
standardkostnaden for dessa verksamheter. For aft kunna mOta framtidens utmaningar, inte minst 
de demografiska, behovs en ekonomisk hallbarhet. Den ekonomiska planeringen for planperioden 
har darfor fokus pd ekonomi i balans och ekonomisk styrning. Detta sker bland annat genom aft 
kostnadema anpassas till de nivder som fordras av de strukturella behoven. 

I berakningen av ramen for 2016 Ors en teknisk justering dd. drygt 73 miljoner kronor fors flan 
kommungemensam verksamhet i kommunstyrelsen tillbaka till ett antal namnder och 
verksamheter. Detta foranleds av en forandrad princip i redovisningen av stabskostnaderna. 
Merparten av justeringarna beror de pedagogiska verksamhetema och yard och omsorg. 

Den ekonomiska ramen for 2016 rymmer riktade satsningar, bade nivdhojande och eft driga, 
motsvarande 1,0 procent av ramen. Dessa prioriteringar syftar till aft mota haven pa social och 
miljomassig hallbarhet. 

mom verksamhetsontradet infrastruktur och stadsutveckling Ors satsningar pd. drygt 60 miljoner 
honor i form av investeringar i infrastruktur, eft okat bostadsbyggande, naturreservat och 
landsbygdsutveckling. 

'nom kultur och fritid Ors satsningar pd en kulturskola och forebyggande arbete for barn och unga. 
Under planperioden ges ekonomiska forutsattningar for stadens arenor, bland annat en utbyggnad 
av Studentemas. 

Utvecklingsarbetet i forskolan och gundskolan forstarks, samtidigt skapas forutsattningar for 
forebyggande insatser. Darutover kommer kommunen aft ta del av de satsningar som staten utlyser 
och som syftar till aft forbattra kvaliten och resultaten inom de pedagogiska verksamhetema. 

Det forebyggande arbetet prioriteras sA val i skolan som inom yard och omsorg. mom barn- och 
ungdomsvdrden avsatts medel fOr sociala investeringar. Det sker en utbyggnad av LSS-boenden, 
samt ges utrymme for eft solidariskt flyktingmottagande. 

Figur 2. Fordelning av den ekonomiska ramen for 2016 
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Politisk verksamhet, kommunledning och gemensam 
verksamhet 

▪ Infrastruktur, stadsutveckling med mera 

Kultur och fritid 

• Forskoleverksamhet 

Skolverksamhet 6-15 ar 

Gymnasieskola och vuxenutbildning 

• Vard och omsorg 0-20 ar 

▪ V6rd och omsorg 21-64 ar 

, Vard och omsorg 65 ar + 

Sarskilt riktade insatser 

Jamstalldhetsbudgetering 
Jamstalldhetsbudgetering definieras som en integrering av genusperspektiv i alla nivaer i 
budgetprocessen. Syftet är aft sakerstalla aft kommunal verksamhet nar bade man och kvinnor i 
enlighet med deras behov. Huvudmomentet i jarnstalldhetsbudgetering är omfordelning av resurser 
for aft uppna jamstallhet och motverka den orattvisa samhalleliga fordelningen av resurser mellan 
konen. 

Jamstalldhetsbudgetering ska tillampas nar namnder, bolag och produktionsstyrelser gOr sina 
prioriteringar. Processen haver aft namndema ur eft genusperspektiv utvarderar effekterna av 
resursfordelningen i sin budget. Namndema ska aven bedoma i vilken man dessa effekter stammer 
Overens med de jamstalldhetspolitiska malen. Utvarderingsarbetet ska leda till aft 
verksamhetsomraden med ojamstalld resursfordelning ska forandra utformningen eller omfOrdela 
resurser. 

Kommunstyrelsen har beslutat aft en jamstalldhetsbudget ska tas fram i samband med MM och 
budget. Ambitionsnivan är hog och staller krav pa en genomgripande oversyn inkluderande 
samtliga namnder, bolag och produktionsstyrelser. For aft sakerstalla tempo och kvalitet i 
genomforandet sker en systematiskt stegvis implementering under perioden. 2015 laggs grunden 
for det kommungemensamma utvecklingsarbetet. Utbildningsinsatser ska ge verktyg och metoder 
for jamstalldhetsbudgetering for samtliga ekonomer som jobbar med namndemas budgetar. All 
kOnsuppdelad statistik som firms sammanstalld, tillsammans med en plan fcir aft ta fram den 
kOnsuppdelad statistik som saknas. Slutligen utarbetas enhetliga kommunovergripande mallar for 
redovisning av konsuppdelad statistik, dessa ska anvandas i namndernas verksamhetsplaner. 
Inhamtningen av konsuppdelad statistik ska ta hansyn till personer som inte identifierar sig enligt 
tvakOnsnormen, i de situationer det ar mojligt ska sjalvidentifiering vara den vagledande principen. 

Med utgangspunkt i den grund som laggs under 2015 sker dMefter eft samordnat arbete med 
malsattning aft genomfora huvudmomenten i arbetet inom ramen for Mal och budget 2016-2018. 
Parallellt med detta bedrivs eft aktivt jamstalldhetsarbete utifran den enskilda namndens och 
styrelsens priorteringar. 

Finansiella mat 
Enligt kapitel 8 paragraf 1 i kommunallagen ska kommuner ha god ekonomisk hushallning i sin 
verksamhet. DA de lokala forhallandena är olika lamnas det At varje kommun och landsting aft 
sjalva definiera inneborden av god ekonomisk hushAllning. Samtidigt staller lagstiftaren krav pa aft 
planen for verksamheten ska innehAlla andamal och riktlinjer som är av betydelse for god 
ekonomisk hushallning. I planen for ekonomin ska aven faststallas finansiella mM som är av 



betydelse for god ekonomisk hushallning. Lagen stallen ocksa krav pa aft forvaltningsberdttelsen 
skall innehalla en utvardering huruvida malen for en god ekonomisk hushAllning har uppnatts. 

I praktiken innebar lagen aft kommunens skatteintakter och ovriga intakter skall finansiera den 
Iiipande verksamheten och Arets investeringar. Defta innebar aft kommunen inte ska anvanda sin 
ftitmogenhet for aft finansiera den lopande verksamheten och inte heller finansiera driften med lAn. 
Vidare kraver lagen aft resultatet ska ligga pa en niva som konsoliderar den kommunala ekonomin. 

Resultatet i kommunal verksamhet syftar till aft sakerstalla aft verksamheten kan bedrivas Oven pa 
lang sikt och aft uppratthalla betalningsberedskap bade pa kort och ph Fang sikt. Ett overskott i 
verksamheten skapar dessutom utrymme for kvalitetsforbattringar i verksamheten genom 
investeringar. En forstarkning av betalningsberedskap innebar ocksa aft kommunen kan finansiera 
de stora pensionsatagandena samt bemota eventuella risker i intakter och kostnader till fOljd av 
forandringar i omvarlden. 

Genom resultatutjAnaningsreserven som infordes 2013 oppnar lagstiftaren dessutom fOr 
kommunerna aft disponera uppbyggda overskott, inte bara till investeringar utan Oven till aft 
finansiera lopande verksamhet under ekonomiskt svara àr. Kommuner med positiv soliditet som 
inkluderar hela pensionsskulden far Ora avsattningar pA det resultat som overstiger en procent av 
skatter och kommunalekonomisk utjamning. Kommuner med negativ soliditet mAste emellertid 
uppna eft resultat pa tva procent innan de kan Ora avsattningar. Kommunema far pa detta vis 
anvanda tidigare ars overskott, dock enbart for att jamna ut konjunktursvangningar. 

Finansiella mal: 

• Resultat, kommun 
o >2 procent av skatter och kommunalekonomisk utjAmning. 
o A Skaft och kommunalekonomisk utjamning > A nettokostnad egentlig 

verksamhet. 
• Soliditet, kommunkoncern 

o Min. Genomsnitt liknande kommuner. 
o MM. Kvartil 1 liknande kommuner 

• Soliditet, kommunkoncem, inklusive pensionsataganden 
o Min. Genomsnitt liknande kommuner. 
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5. Mal och uppdrag for namnder, styrelser och 
bolag 
Kommungemensamma inriktningsmal 

• Uppsala kommun ger forutsatningar for en god hdlsa for hela befolkningen. 

• Barns och ungdomars delaktighet bidrar till aft verksamheten anpassas till deras behov. 

• Skillnader i levnadsvillkor for kommunens invanare jamnas ut. 

• Uppsala kommun mojliggor for eft kat utbud av bostdder och arbetstillfallen. 

Uppsala kommun är i framkant i milj 6- och klimatomstallningen. Utsldppen av vaxthus-
gaser minskar totalt sett, miljomalen uppfylls och atgarder vidtas Rir anpassning efter for-
andrat klimat. 

• Uppsala kommun är attraktiv for nyetableringar och fOretag. 

• Uppsala kommun ska vara en av landets basta landsbygdskommuner. 

• God service, enkelhet och korta handldggningstider prdglar kommunens kontakter med 
foretag, ideell sektor samt kommuninvanare. 

• Det forebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas Mom kommunens alla verksam-
heter. 

• Tillgdnglighetsskapande atgarder i kommunens bostadsomraden minskar behovet av sdr-
skilda boendeformer. 

• Heltid ska vara en ratighet och deltid en mojlighet for kommunens medarbetare, samtidigt 
som delade turer motverkas i verksamheten. 

• Uppsala kommun erbjuder attraktiva mojligheter och villkor som star sig vd1 i konkurrens-
en, jdmfort med andra arbetsgivare. 

• Medarbetare har forutsattningar aft na overenskommen prestation och engagera sig aktivt i 
verksamhetens utveckling. Utvecklingsvdgar är kdnda och kommunicerade. 

Uppdrag till samtliga narrinder och styrelser 
• Arbeta med jamstdlldhetsintegrering utifran den beslutade CEMR handlingsplanen i all 

kommunal service och i den kommunala organisationen. 

• Mojligheter aft soka statlig finansiering for investeringar och lopande verksamhet ska be-
vakas. 
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5.1 Kommunstyrelsen 
Ansvar- och verksamhetsomrade 

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens verksamhet och ekonomi, foljer 
upp och rapporterar till kommunfullmaktige samt samordnar verksamheten mellan kommunens 
namnder. Kommunstyrelsen forbereder arenden infor kommunfullmaktige och ansvarar for aft 
fullmaktiges beslut genomfors. 

Kommunstyrelsen leder planering och utveckling inom strategiska politiska omraden samt kris-
och beredskapsfragor. Dessutom har kommunstyrelsen eft sarskilt ansvar for naringslivsfragor, 
kommunens ekonomi och overgripande arbetsgivarfragor. Som kommunens arkivmyndighet har 
kommunstyrelsen ett overgripande ansvar fiir kommunens arkivfragor. Kommunstyrelsen har ocksh 
ett ansvar som agare for produktionsstyrelsema och de helagda bolagen. 

Mal och uppdrag for kommunstyrelsen 

Inriktningsmal riktade till kommunstyrelsen 
• Uppsala kommun erbjuder fler manniskor med funktionsnedsattning arbete och sysselsaft-

ning. (Inriktningsmalet galler aven arbetsmarknadsnamnden och omsorgsnamnden samt 
Ovriga namnder vad galler anstallningar och krav ph upphandlad verksamhet). 

• Kommunen underlattar for innovationer i den egna verksamheten och utgOr testbadd for ny 
teknik, smarta tjanster och klimatsmarta innovationer. 

• Uppsala utvecklas som destination. 

• Uppsala är en oppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och sarskilt av-
seende ensamkommande barn. (Inriktningsmalet galler aven arbetsmarknadsnamnden, ut-
bildningsnamnden, kultumananden och socialnamnden). 

Uppdrag till kommunstyrelsen 
• Sociala investeringar infor kommande budgetperioder ska planeras utifran framtagna rikt-

linjer. 

• Utveckla och samordna kommunens synpunktshantering och felanmalan 

• Ta fram en samordnad planeringsprocess for hallbar stads- och landsbygdsutveckling till-
sammans med berorda namnder och bolag. 

• Kommunen ska forenkla for medarbetarna aft resa klimatsmart till jobbet genom aft ut-
veckla formanserbjudanden for cykling och kollektivt resande. 

• Implementera kommunens reviderade upphandlingspolicy. 

• Implementera jamstalldhets- och barnperspektivet i styrdokument och beslutsarenden. 

• Innehavet av vardepapper hos kommunen och stiftelser i vilka kommunen har avgorande 
inflytande ska utredas i syfte aft avveckla placeringar i bolag som producerar kol, olj a och 
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gas. 

Systematiskt medverka till goda arbetsvillkor hos kommunens externa leverantorer och 
sakerstalla en systematisk uppfoljning som forhindrar svartarbete och ekonomisk brofts-
lighet, exempelvis genom "Vita jobb"-modellen. 

Genomfora en oversyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya om-
raden tillsammans med kultumamnden, plan- och byggnadsnamnden och de kommunala 
fastighetsbolagen. 

• Kommunen ska fortsatta att vara en aktiv part i arbetet med Fairtrade City. 

• Utreda fOrutsattningama aft vidarutveckla arbetet kring Technical Visit. Utredningen ska 
ske i nara samverkan med Destination Uppsala AB. 

Utmaningar 
• Oka det politiska genomslaget i hela kommunorganisationen for kommunstyrelsens prio-

riterade omraden som finns beskrivna i kommunstyrelsens kapitel. 

• For aft utveckla en effektiv organisation som arbetar tillsammans for kommuninvanarnas 
'pasta kravs samordning/samsyn Mom kommunen och de kommunala bolagen. 

Riktade satsningar 
• Framtagande av en arkitekturpolicy samt planering och genomforande av ett arkitekturar. 

Arbetet sker i samarbete med plan- och byggnadsnamnden. 

• Utreda omstallning till ekologisk produktion av verksamheten vid Jalla egendom. Utred-
ningen är en viktig del av kommunens miljoomstallning, liksom eft steg i art ytterligare 
starka Jallas attraktionskraft. 

• Sakerstalla implementeringen av landsbygdsprogrammet. 

• Sakerstalla implementeringen av den strategiska IT-planen. Utveckling av ekonomisy-
stemet i syfte aft uppna maid om ordning och reda i den kommunala ekonomin. Utveck-
ling och sakerstallande av kommunens grundlaggande IT-infrastruktur. 

• Sakerstalla implementeringen av jamstalldhetsintegrering enligt CEMR Breddinsats for aft 
HBT-certifiera utvalda verksamheter och hoj a kunskapen kring HBTq-personers situation. 

• Arbetet med ny oversiktsplan, ftirdjupad oversiktsplan for sodra staden och innerstads-
strategi som ska beslutas under 2016. 

• Arbete med Framtida kollektivtrafik ler Uppsala stad (Framkollus) 

• Medborgardialoger och konsultstOd Mom ramen for Planprogram for Gottsunda med social 
inriktning 2015-2017. Arbetet sker i samarbete med plan- och byggnadsnamnden. 
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F1611bar utveckling 

En hallbar utveckling tillgodoser dagens behov utan aft aventyra kommande generationers 
mOjligheter. Eft hallbart samhalle innebdr aft social valfdrd, ekonomisk tillvaxt och miljomassig 
balans efterstravas for bade dagens och morgondagens invanare. De tre dimensionerna ska 
omsesidigt stodja varandra. Utmaningarna for ett hallbart samhalle är komplexa och kraver 
langsiktiga higarder som ofta hr av tvdrsektoriell karaktdr. Hallbarhet innefattar ocksa en 
demokratisk samhdllsutveckling, samtidigt som medborgarnas mojlighet till delaktighet hr en 
garant for eft hallbart samhalle. 

Upphandling hr eft strategiskt verktyg for aft skapa en social, miljomassigt och ekonomiskt hhilbar 
kommun. Hallbarhetskrav ska genomsyra hela anskaffningsprocessen. 

Kommunens inriktning i det langsiktiga arbetet med hallbar utveckling hr beskriven i Policy for 
hallbar utveckling. Policyn revideras under 2015. 

Ekonomisk h611barhet 

Utvecklingsforutsattningar 
Hallbar ekonomisk utveckling hr nodvandig for aft trygga valfarden, trygga jobben och sakra 
livskvaliteten. Genom aft ha ordning och reda i den kommunala ekonomin skapas fdrutsattningar 
for en stad som vill vaxa och attrahera bade kommuninvanare, foretag och medarbetare. Den 
kommunala ekonomin ska utga fran en realistisk budget samt halbara finansieringslosningar med 
balanserade investeringsnivher. Regelbunden och transparent uppfoljning ddr externa jamforelser 
anvands som stod RV aft vardera resultat samt for aft analysera avvikelser ger stod for hallbar 
ekonomi. Ekonomisk hallbarhet forutsatter ocksh eft framtidsperspektiv, som mojliggor 
investeringar, som ph ldngre sikt ger besparingar i form av ldgre sociala kostnader. 

Kommunallagen stdller krav pa god ekonomisk hushAllning. Ansvarsfull resursanvandning hr en 
grundldggande fOrutsattning for framtida utveckling och ska genomsyra kommunens verksamheter. 
I detta ingar ocksh aft se Over mojligheterna till effektiviseringar ph administrativ nivá. Balanserad 
ekonomisk tillvaxt okar skattekraften och bidrar darigenom till hallbar fmansiering av valfarden. 

Nationella m6.1 och styrande beslut 
Kommunallagen reglerar bland annat god ekonomisk hushallning. Kommunfullmdktige ska besluta 
om riktlinjer for god ekonomisk hushallning for kommunen. For verksamheten ska mal och 
riktlinjer som hr av betydelse anges och for ekonomin ska de finansiella mat som hr av betydelse 
anges. 

Kommunens riktlinjer och policy for upphandling, liksom dess innehav av vardepapper, ska bidra 
till god ekonomisk hushallning, ansvarsfullt resursutnyttjande och en hallbar utveckling. 

2015 diplomerades Uppsala kommun som en Fairtrade City. Faiftrade City hr en diplomering till 
kommuner som engagerar sig for rattvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebar aft 
Uppsala lever upp till kriterier som ror rattvisa handelskrav i offentlig upphandling, eft aktivt 
informationsarbete samt eft utbud av Fairtrade-markta produkter i butiker, ph serveringsstallen och 
arbetsplatser. 
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Utmaningar 
• Kommunen mhste starka sin resultat och Oka soliditeten. Genom sin unga befolkning, dy-

namiskt ndringsliv, tillvdxt och laga arbetslOshet har Uppsala goda forutsdttningar for god 
ekonomisk hushAllning 

• En utmaning for god ekonomisk hushallning i en tillvaxtsituation är aft balansera inve-
steringar och kostnader fOr kommunal infrastruktur med exploaterings- och skatteintakter. 

Integrera ett jamstalldhetsperspektiv i budgetprocessen for aft motverka den orattvisa sam-
hdlleliga fordelningen av resurser mellan konen. I alla kommunala beslut ska konsekvens-
ema beaktas utifran man och kvinnors skilda forutsdttningar. 

• Diplomeringen som Fairtrade City staller krav ph aft kommunen lever upp till rattvisa 
handelskrav i offentlig upphandling. Fortsatt kartldggning och inventering kravs samt ut-
bildning av saval politiker som tjansteman. 

Miljomassig hglIbarhet 

Utvecklingsforutsattningar 
Uppsala phverkar och phverkas av den lokala och globala miljosituationen. Kommunen har i dag en 
miljophverkan som är flera ganger stOrre an vad som är hallbart ur eft globalt perspektiv. MiljO-
och klimatomstdllningen är dart& brAdskande. Kommunala mal och Atgarder mhste utga bade frail 
vad som är viktigast ur ett globalt perspektiv och vad som är prioriterat lokalt. Utslappen av 
vdxthusgaser mhste markant minska under detta decennium for aft ph sikt upphora. Aven forlusten 
av biologisk mangfald maste hejdas. 

Dricksvatten är det viktigaste livsmedlet och sakringen av nuvarande och framtida 
dricksvattentakter maste vara overordnat i stort sett all annan planering. For Uppsalas del handlar 
det framst om att sdkra Uppsalahsens funktion som naturligt dricksvattenfilter. 

Luftfororeningar finns Over hela vdrlden och orsakar betydande negativa effekter pa manniskors 
hdlsa och milj on. Vagtrafiken är den dominerande kallan till utslapp av kvaveoxider partikelutsldpp 
(PM10) i Uppsala kommun. 

Kommunens miljoarbete har tvh dimensioner: kommunorganisationen och kommunen som 
geografiskt omrAde. Dimensionerna samspelar. De kommunala verksamhetemas egen 
miljophverkan mhste minska samtidigt som kommunen verkar for lagre phverkan bland Uppsalas 
alla invAnare och fOretag. Miljohansyn ska ph samma sat som ansvarsfull ekonomisk 
resursanvandning och social hansyn genomsyra kommunens verksamheter. 

Nationella mal och styrande beslut 
Regeringen har tillsatt Miljomalsberedningen for aft foresla tydlig styming, en klimatlag, mot den 
nationella malvisionen om aft Sverige inte ska ha nagra nettoutslapp av vaxthusgaser. Beredningen 
ska ocksá foresla skdrpta Atgarder for aft klara miljOkvalitetsnormema for luftkvalitet. mom EU 
Ors just nu en oversyn av luftvardslagstiftningen i syfte aft faststdlla nya langsiktiga mai efter 
2020. Lagen om energikartldggning i stora organisationer har trait i kraft 2014. 

Uppsalas ekologiska ramverk for planer och program är en precisering av policyn for hallbar 
utveckling och omfattar eft flertal program for miljOmdssig hallbarhet. Uppsalas Miljo- och 
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klimatprogyam 2014-2023 är en del av ramverket for ekologisk hallbarhet och har i dagslaget tva. 
langsiktiga mal for 2050; klimatneutralt Uppsala och giftfri miljo. 

Uppsala ldimatprotokoll dr eft natverk ddr foretag, foreningar och offentliga organisationer 
samverkar och inspirerar varandra och andra for aft na Uppsalas langsiktiga klimat- och energimal. 

Uppsala kommuns atgardsprogram for luft 2014-2021 syftar till aft uppfylla miljakvalitetsnormerna 
for partiklar och kvavedioxid och är en deli genomforandet av EU:s luftkvalitetsdirektiv. 

Utmaningar 
• Milj0- och klimatprogrammet har atta utmanande etappmal till 2020 eller 2023. For aft na 

dem kravs ett lcraftfullt arbete i hela organisationen och i samverkan med andra. 

• Kommunens klimatmal ska skarpas och arbetet med aft uppna dem intensifieras. Detta for-
drar bland annat klimatsmart logistik, minskad energianvandning i fastigheter, miljoupp-
handling, hushallning med resurser och forbattrad radgivning till medborgarna. 

• Kommunorganisationen har stor potential for energieffektivisering men maste hitta orga-
nisatoriska sdft aft realisera den. 

• Kommunen behtiver langsiktigt sakra dricksvattenforsorjningen. Uppsalaasen ska skyddas 
fran giftiga kemikalier och dess funktions som naturligt filter salcras. Framtidens dricks-
vattenfOrsorjning i utbyggnadsomraden ska klarlaggas. Det ska ocksa tydliggoras vilka 
alternativ som firms om Uppsalaasen i framtiden skulle bli obrukbar som dricksvattentakt. 

• Aft ta fram en systematik och kunskap for aft identifiera och hantera de betydande miljo-
aspekterna varje gang eft omrade exploateras. 

Flera svenska stader, daribland Uppsala, har for hoga halter av vissa luftfororeningar och 
lever inte till fullo upp till kraven i EU:s luftkvalitetsdirektiv. Detta har left till aft Sverige 
har fallts i EU-domstolen och darmed riskerar boter. Uppsala maste minska halterna av 
partiklar fran trafiken. 

For aft lokalt arbeta mot det nationella malet om eft fossilbranslefritt samhalle for tran-
sporter och arbetsmaskiner till 2030 maste kommunen samverka med berorda aktOrer. 
Bade teknikutveckling och minskad bilism kravs for aft uppna detta mal. Moderna 
parkeringslosningar och okade satsningar pa cykling och kollektivtrafik Ar exempel pa 
viktiga atgarder. 

• Statlig finansiering av klimatinvesteringar och kollektivtrafiksatsningar underlaftar miljo-
och klimatomstallningen. Dessa mojligheter ska tillvaratas. 

Social hAllbarhet 

Utvecklingsforutsattningar 
Alla ska erbjudas en livsmiljo dar de kan vaxa, utvecklas och ma bra oavsett individuella 
forutsattningar. Viktiga grundpelare for social hallbarhet r demokrati, delaktighet, trygghet, 
tillganglighet, jamlikhet, jamstalldhet samt respekt for mangfald och manskliga rattigheter. 
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Mdnniskors upplevda trygghet och sdkerhet handlar ytterst om den enskildes tillit, sociala 
fOrankring och delaktighet. Kommunens demokratiarbete ska utvecklas. 

Bamets basta ska alltid sattas i forsta rummet och barn ska ha mojlighet aft paverka och vara 
delaktiga i de beslut som beror dem. Kommunen ska ta hdnsyn till barns raftigheter sdsom de 
formulerats i Barnkonventionen och ha beredskap inf.& kommande lagstiftningsforandring dd. 
Barnkonventionen blir lag. Kommunen ska motverka den ordttvisa fordelningen av makt och 
resurser mellan man och kvinnor genom aft vara en drivande aktor i jdmstdlldhetsarbetet och framja 
jamstalldhet savd1 mom organisationen som i samhallet i stort. Uppsala ska vara en oppen kommun 
for alla, oavsett konsidentitet/konsuttryck. Personer med funktionsnedsattning ska leva i en 
kommun som utvecklar alias livsmojligheter och tar vara pa alias kompetenser. 

Eft ideellt engagemang ger forutsartningar for en Mitre folkhdlsa, bidrar till eft bredare kulturliv 
samt Okar delaktigheten och kdnslan av aft finnas i ett socialt sammanhang. Eft starkt civilsamhalle 
skapar motesplatser ddr mdnniskor har mojlighet aft aktivt delta i samhdllslivet. 

Kommunens forebyggande insatser dr en viktig atgard for aft undvika social utsafthet, arbetsloshet 
och okade sociala och ekonomiska klyftor. Forebyggande insatser och sociala investeringar kan 
bryta individers ekonomiska och sociala marginalisering samtidigt som samhdllets framtida 
kostnader minskas och den kommunala ekonomiska hushallningen forbdttras. Eft socialt 
investeringsperspektiv riktar fokus mot bakomliggande orsaker som paverkar manniskors sociala 
fdrutsattningar i livet. Detta kan bidra till aft minska ojdmlikheten i hdlsa och frdmja delaktighet. 

Nationella mal och styrande beslut 
Riksdagen har beslutat om en skarpning av diskrimineringslagen till skydd for personer med 
funktionsnedsattning. Regeringen har tillsatt en utredning om mojligheten aft Ora FN:s 
Bamkonvention till lag i Sverige. 

Uppsala kommun har skrivit under EU:s deklaration gallande jamstdlldhet (CEMR). 

Uppsala kommuns program for funktionshinderpolitiken som beslutas under 2015. 

Lagen om nationella minoriteter och minoritetssprdk (2009:724) 

Uppsala kommuns kvinnofridsprogram som arbetas fram under 2015. 

Utmaningar 
• Kommunen behover sakerstalla aft kommunala insatser tillgodoser individers behov och 

rattigheter. Infor beslut om kommunala insatser ska effektema av beslutet utvarderas 
utifran vilka konsekvenser de far for fordelningen av makt och resurser mellan flickor och 
pojkar respektive kvinnor och man. 

• Aven om Uppsalas invanare generellt sett har eft bra valmdende jamfOrt med andra 
kommuner i landet sa firms det skillnader i balsa kopplat till inkomst och bostadsomrade/-
ort. Kunskap om bakomliggande faktorer till ojdmlikhet i hdlsa behOver Oka och ska ligga 
till grund for beslut om insatser for jdmlikhet i hdlsa. Samverkan med landstinget behover 
utvecklas och fordjupas. 

• Aft delta i det som hander i samhallet är en rattighet och en forutsattning for eft 
demokratiskt samhalle. Forutsattningarna aft utnyftja sina demokratiska rattigheter är dock 

23 



inte jamlikt fordelade. For aft andra pa detta behover kommunen arbeta for aft Oka mojlig-
hetema till delaktighet for olika grupper i samhallet till exempel genom metoder for aft 
barn och unga ska fa komma till tals i fragor som beror dem och for aft personer med funk-
tionsnedsattning aktivt ska kunna delta i samhallsdebatten. Kommunen behover utveckla 
metoder for aft Oka alla samhallsgruppers deltagande, vilken kan innebara ett okat valdel-
tagande i grupper med lagt valdeltagande. 

• Under de senaste aren har antalet socialt utsatta BU-migranter som sokt sig till Uppsala 
okat och det firms inget som tyder pa aft antalet kommer aft minska under de nalmaste 
aren. 

Naringslivsutveckling 

Utvecklingsforutsattningar 
Den forvantade befolkningstillvaxten i Uppsala haver en expansiv arbetsmarknad. Fler jobb ska 
skapas, cirka 2 000 nya arbetstillfallen per ar hays for aft uppna balans mellan dag- och 
nattbefolkning. Runt en tredjedel av dessa nya jobb behover komma fran exportfiiretag, fran 
vaxande startup-bolag och nyetableringar. 

Kommunen har en koordinerande och padrivande roll i forstarkningen av utvalda fokusbranscher. 
Dessa utgors av life-scienceihalsa, informations- och kommunikationsteknologi (ICT) samt milj0-
och energiteknik (Cleantech). 

En ny regional utvecklingsstrategi utarbetas under 2015-2016 under ledning av Regionforbundet. 
Arbetet sker i samverkan med kommunens arbete med varumarkesplattform, etableringsstrategi 
och en ny oversiktsplan. Det forskningsnara foretagandet ska vaxa och samarbetet mellan 
universiteten, landstinget inklusive Akademiska sjukhuset, kommunen och naringslivet ska 
utvecklas. Forutsattningarna firms genom aft oppna upp kommunens verksamhet och systematiskt 
utvardera och infora innovationer. 

Uppsala har en stark stallning som evenemangs- och motesstad. Evenemangen ger 
kommuninvanarna nya upplevelser samtidigt som de okar inflyttningen och starker 
besoksnaringen. 

Den snabba utvecklingstakten och den vaxande befolkningen i Uppsala staller krav pa samordning 
och framforhallning. Kommunen maste mota bade naringslivets krav pa snabb beslutsgang och 
handlaggning och samtidigt svara for langsiktigheten i den fysiska planeringen. 

Nationalla mai och styrande beslut 
Oversiktsplan 2010, revideras 2016. 

Den regionala utvecklingsstrategin Upplandsk drivkraft 3.0. 

Varumarkesplattform 2016 for Verka, etablera och investera (utgar fran ny regional 
innovationsstrategi och smart specialisering for Uppsala Ian, beslut av kommunfullmaktige under 
2015). 

Strategi for besoksnaringen (Uppsala kommun). 
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Utmaningar 
• Uppsala kommun maste forbattra sin foretagsservice och arbeta med kundperspektivet som 

utgangspunkt i handlaggning av de tillstands- och tillsynsfragor som beror foretag. 

. Uppsala kommun behover ha en bra balans mellan dag- och nattbefolkning och mojliggora 
for ett brett naringsliv som inte bara omfattar handels- och serviceforetag. For aft ná detta 
behovs en positionsforflyttliing vad galler investeringsframjande atgarder, okad tillgang till 
mark och lokaler samt locka hit foretag aft etablera sig. 

Uppsala kommun behover utvecklas och stalla om verksamheten for aft framja 
innovationer. Det saknas idag beredskap aft identifiera utvecklingsbehoven, ta emot och 
utvardera medarbetares och foretags ideer, matcha med mojliga innovativa losningar, agera 
testbadd och fa medarbetare aft ta till sig nya losningar, dokumentera nyttan och 
mojliggOra for eft breddinforande med raft upphandlingsfOrfarande. 

Regional och internationell samverkan 

Utvecklingsforutsattningar 
Uppsala kommun paverkas av det som beslutas av EU och andra intemationella eller regionala 
sammanslutningar. Eft exempel pa detta az EU:s tillvaxtstrategi Europa 2020, som lagger fast 
kursen for unionens gemensamma arbete for aft uppnA en smart och hallbar tillvaxt for alla. Genom 
den regionala utvecklingsstrategin, Upplandsk Drivkraft 3.0, har malen i Europa 2020-strategin 
omsafts till regional niva i Uppsala lan vilka stammer overens med kommunens overgripande mat 
Aft synliggora kopplingar till dessa strategidokument oppnar dorrar till finansiering fear' nationella 
och europeiska program. Ambitionen är aft lokala och regionala strategier ska gá i takt och styra 
mot en gemensam framtidsbild, som tydliggor Uppsalas roll i varlden. 

Uppsalas har en roll i eft regionalt sammanhang som handlar om aft starka kontakter med 
omkringliggande kommuner och landstinget om gemensamma uppgifter och aft hitta smarta och 
effektiviserande losningar. Arbete pAgar med en regionkommunbildning som innebar aft 
landstinget tar Over det regionala utvecklingsansvaret frail och med 2017. 

Nationalla mat och styrande beslut 
EU:s gemensamma tillvaxt- och sysselsattningsstrategi (Europa 2020). 

Den regionala utvecklingsstrategin Upplandsk drivkraft 3.0. 

Uppsala kommuns intemationella policy och riktlinjer. 

Utmaningar 
• Utveckla Uppsala kommuns intemationella arbete. 

• Oka graden av extern finansiering av kommunens utvecklingsprojekt via till exempel det 
regionala strukturfondsprogrammet Ostra Mellansverige samt andra EU-fonder och 
program. 

• Bevaka Uppsala kommuns intressen i arbetet med bildande av Regionkommun i Uppsala 
lan. 
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Landsbygdsutveckling 

Utvecklingsforutsattningar 
Uppsala kommun har Sveriges storsta landsbygdsbefolkning. Uppsala ska darfor ocksa vara en av 
Sveriges basta landsbygdskommuner. Villkoren for aft leva, verka och bo i olika bygder och sma 
tatorter skiljer sig fran forhallandena i staden, men ocksa sinsemellan. 

For aft na malet om aft vara en av landets basta landsbygdskommuner, inklusive goda 
utvecklingsmojligheter for landsbygdsnaringar, behovs bland annat forstarkt bredbandstackning 
och uppratthallande av service. Samspelet mellan stad och landsbygd är av vasentligt intresse for 
en hallbar samhallsutveckling, exempelvis i foim av resursfloden och mojligheter for kultur- och 
rekreationsutbyten. 

Utmarkande fOr landsbygdsutveckling är det ideella engagemang som är starkt pa landsbygdema 
och i de mindre tatortema. Tillsammans med olika privata, offentliga och ideella aktorer skapas en 
attraktiv och levande landsbygd. Detta sker bland annat tillsammans med foreningen Upplandsbygd 
- lokalt ledd utveckling. 

Nationella mat och styrande beslut 
• Det svenska landsbygdsprogrammet 2014-2020 (Antogs i maj 2015 i EU-kommissionen). 
• Strategi for Lokalt Ledd Utveckling 2014-2021 (Antogs i maj 2015 i EU-kommissionen). 
• En svensk livsmedelsstrategi (tas fram under 2015). 
• Uppsala kommuns landsbygdsprogram (tas fram under 2015). 
• Uppsala kommuns bredbandsprogram 2013-2020. 

Utmaningar 
• Langa avstand och eft bilberoende behover balanseras med forbattrade forutsattningar for 

anvandning av kollektivtrafik. 

• Det hoga exploateringstrycket maste kontrolleras sa aft de areella naringarna kan utvecklas. 

• Uppsala kommun ager inget eget fibernat. Dad& hays eft nara samarbete med markna-
dens aktorer fiir aft na de kommunala och nationella bredbandsmalen. 

• Bibehalla och utveckla samhallsservice i mindre tatorter. 

• Oka landsbygdens attraktivitet genom aft utnyttj a lokala tillgangar. 

Kommunikation, digitalisering och medborgardialog 

Utvecklingsforutsattningar 
Kommunikationsflodet i samhallet är stort idag. Kommunen ska fOra dialog pa eft salt som Or 
anpassat efter malgruppernas behov. Arbetet for aft kommunicera pa raft salt med raft malgrupp ska 
fortsatta med nya tekniska losningar och strategiska kommunikationsval. Ambitionen Mr aft det ska 
vara enkelt aft komma i kontakt med Uppsala kommun, enkelt aft hitta raft infolmation och Oka 
mojlighetema for dialog. 
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Uppsala kommun ska vara en foregangskommun med delaktiga medborgare samt medarbetare som 
forstar hur de phverkar och hur beslut fattas. En god kommunikation och bra dialog är nodvandiga 
forutsattningar for aft lyckas med defta. 

Nationella mal ()oh styrande beslut 
I spraklagen (2009:600) stdr aft offentliga verksamheter ska anvanda ett sprak som är vardat, enkelt 
och begripligt, det viii sdga uttrycka sig pa klarsprAk. 

Kommunen har en kommunikationspolicy, riktlinjer for webb, riktlinjer for sociala medier och en 
grafisk profil. 

Utmaningar 
Medborgarnas insyn i och forstAelse for kommunens verksamheter ska starkas for aft 
framja inflytande och demokrati. 

Dialogen med och service till medborgama ska utvecklas genom aft kommunen anvander 
teknikens mojligheter och anpassade metoder. Medborgarnas kontakt med kommunen ses 
som en mojlighet aft utveckla verksamheten. 

• Medarbetarnas mojlighet till insyn i beslutsfattandet ska forbdttras fOr aft Oka mojlig-
hetema till inflytande. 

• All kommunikation frAn kommunen ska vara enkel aft karma igen, oavsett vilken del av 
kommunen som dr avsdndare. 

Medarbetare och chefer 

Kommunkoncemen ska vara en forebild som arbetsgivare och bidra till en inkluderande 
arbetsmarknad i regionen. 

Alla forvaltningar och bolag bidrar till kommunens varumdrke som attraktiv arbetsgivare. Chefer 
ph samtliga ledarnivaer ska utova sin arbetsgivar-, chefs- och ledarroll i enlighet med antagna 
arbetsgivarpolitiska policys, riktlinjer och vdrderingar. 

Utvecklingsforutsattningar 
Medarbetarnas villkor och forutsdttningar har stor betydelse for kommunens attralctivitet som 
arbetsgivare. Dad& dr ratten till heltid, med mojlighet till deltid, bade en strategi som starker 
medarbetarna och gynnar kommunens mojlighet aft rekrytera. Det dr ocksd eft nOclvandigt 
sffillningstagande for en kommun som viii vara jdmstdlld och frdmja jdmst5.11dheten i samhdllet, cla 
kvinnor star for stOrre delen av det ofrivilliga deltidsarbetet. 

Tydligare jdmstdlldhets- och mangfaldsarbete krdvs for aft sdkra raft kompetens ph rat plats. 
Kommunen och bolagen behover ha formaga aft attrahera nya medarbetare ph eft sdtt sh aft de har 
kompetens aft mota och beintita alla invanare. 

Kommunens formaga aft stdlla om verksamhet, kompetens och organisation for aft mota 
kommuninvanamas behov av service dr en kritisk framgangsfaktor idag och framover. Detta Okar 
kraven pA aft chefer kan axla rollen som fordndringsledare, fullt ut tillvarata medarbetarnas 
kompetens samt salua medskapande i fordndrings- och forbdftringsarbete. 
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I Uppsalaregionen finns gott om vdlutbildade mdnniskor. Det finns dven eft fortsatt Mgt intresse 
for yrken med hog grad av samhallsnytta. Vissa kompetenser är dock svara aft rekrytera, bland 
annat Mom skola, teknik och yard. For aft attrahera morgondagens medarbetare och chefer behover 
vi som arbetsgivare arbeta aktivt med aft oppna upp olika Agar in till vara yrkesomraden. 

I chefsfunktioner har generationsvdxlingen mattats av nagot, men fokus behover dndâ hallas pa aft 
vidmakthalla och utveckla chefs- och ledarkompetens eftersom det finns eft vikande intresse for 
chefskap, framforallt hos yngre manniskor. Ett aktivt arbete for eft hallbart arbetsliv, ddr god 
arbetsmiljO kombineras med attraktiva och anpassade villkor samt intema utvecklingsmojligheter 
ldgger grunden till en attraktiv arbetsgivare. 

Nationella mai och styrande beslut 
Regeringens varproposition 2015 (2014/15:100) mojliggor en satsning pa traineejobb som riktas till 
de unga som star langt ifran arbetsmarknaden och har en gymnasieutbildning. Arbetet 
subventioneras under max eft ar och mojliggor for 50 procent studier i relevant yrkesutbildning 
kombinerat med 50 procent arbete. 

Arbetsgivarpolicy for medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljo och samverkan (Uppsala 
kommun). 

Utmaningar 
• Aft kommunen är en arbetsgivare som utmdrker sig ndr det gdller jamstalldhet och mang-

fald bland de anstallda, inlduderat Okat ansvarstagande for aft astadkomma jams-Wilda loner 
och arbetsvillkor. Aft kommunen intar en sarstallning nar det galler mOjligheter pa arbets-
marknaden for personer med funktionsnedsdttning. 

• Aft Uppsala ligger i framkant med aft erbjuda kommunala traineejobb. 

• Aft heltidstjanstgoring blir norm och deltid en mojlighet for medarbetare. 

• Aft mojliggora eft hallbart och hdlsofrdmjande arbetsliv, ddr till exempel samverkan mellan 
arbetstagarorganisationer och arbetsgivare, arbetstidsupplagg samt lonevillkor utvecklas 
och forbdttras. 

• Aft kommunen framjar medarbetarnas mojlighet aft resa klimatneutralt till arbetet. 

• Aft rekrytera och utveckla goda chefer som ges forutsattningar aft leda medarbetare pa eft 
sat som utgar frail kommunens behov, samtidigt som medarbetarna kanner aft de utvecklas 
och är delaktiga i kommunorganisationen. 

5.2 Stadsbyggnad 
Utvecklingsforutsattningar 
Uppsala är en av Sveriges mest attraktiva stader, vilket for med sig en mycket stark 
befolkningsokning, en expansiv arbetsmarknad och stark tillvdxt. MMet är minst 3 000 byggda 
bostader per ar for aft mlita prognosen om 280 000- 340 000 invanare ar 2050. Utvecklingen 
innebdr utmaningar i form av aft utveckla hallbara miljoer, bade ur eft socialt, ekologiskt och 
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ekonomiskt perspektiv. Uppsala ska vara tryggt aft leva och vistas i for alla. Barn- och 
jdmstalldhetsperspektivet ska genomsyra alit arbete. 

Oversiktsplanen anger den langsiktiga, strategiska inriktningen och fungerar som styming for den 
fysiska utvecklingen. Staden ska vaxa Mat samt i strak, orter och vid knutpunkter, vilket ger goda 
fOrutsatningar for en attraktiv och effektiv kollektivtrafik, hushallning av mark samt utnyttjande av 
redan gjorda infrastrukturinvesteringar. Vid storm infrastruktursatsningar, som bland annat krdver 
uppgrdvning av gator, ska aven annan infrastruktur samordnas, till exempel bredbandssatsningar. 
God kollektivtrafik kan ocksa oppna for nya, attraktiva ldgen for bostadsbyggande, ddr regeringens 
stadsmiljoavtal kan medfinansiera kommunala satsningar. Uppsalas stadsbild ska praglas av en god 
och variationsrik arkitektur och attraktiva natur- och kulturmilj tier. Eft okat bostadsbyggande och 
aft Ora Uppsala till Sveriges bdsta cykelstad är viktiga mal. Det galer bade ur eft tillgdnglighets-
som trygghetsperspektiv. En ny oversiktplan fOrvantas vara fadig under 2016. 

Flera av Uppsalas befintliga bostadsomraden star inf.& omvandling, renovering och fOrtaning 
Detta maste goras pa eft varsamt och respektfull sat i forhallande till boende och miljoer. Bade de 
fysiska, ekologiska och sociala aspektema maste beaktas. Aft utveckla verktygen for de sociala 
konsekvensema blir dad& extra viktigt, liksom aft verka for klimatsmarta och energieffektiva 
losningar. Kommunen deltar ocksa i arbetet med aft skapa eft svenskt certifieringssystem och 
kompetensprogram for hallbar stadsutveckling. 

Stadsbyggnaden star infor utmaningen aft prestera mer och batre med mindre resurser vilket 
kommer aft stalla hoga krav pa eft systematiskt forbatringsarbete och ger utrymme for innovativt 
tankande. Med en sa stark utbyggnadstakt blir det ocksa viktigt aft prioritera sa aft ekonomi och 
ambitionsniva foljs at. Samarbetet inom kommunen är ocksa viktigt, till exempel kring en 
gemensam arkitekturpolicy och i arbetet med mer omfattade planprogram. 

Kommunen arbetar med en &till markpolitik for aft ge mojlighet till bland annat blandade 
upplatelseformer. Eft sarskilt behov finns av aft Oka andelen hyresrdtter, for aft skapa en mer 
flexibel bostadsmarknad och mojliggora for fler aft skaffa sig eft eget boende. Irniktningen är aft 
forfoga Over eft innehav av exploateringsbar mark motsvarande fern ars stadsutveckling. Goda 
mojligheter till en effektiv kollektivtrafikforsorjning vags in vid prioriteringen av markfOrvdrv. 
Markinnehavet sdkrar en langsiktig buffert for markbyten och andra andamal, som rekreation, 
biologisk mangfald och hansyn till vattenresurser. 

Enligt beslut av kommunstyrelsen pagar arbetet med oversiktsplanen samt ytterligare projekt 
kopplade till kommunstyrelsens ansvarsomrade: Framkollus, Innerstaden, Sodra staden, Gottsunda 
samt Arkitektur Uppsala. 

Aft starka den enskildes fOrmaga aft undvika och hantera olyckor är avgorande for aft skapa 
trygghet och är en central del i kommunens arbete med skydd mot olyckor. Kommunens kapacitet 
aft undsatta den drabbade och lindra skador till foljd av olyckor dr god och likvdrdig i hela 
kommunen. Raddningstjanstens fOrmaga utvecklas frdmst genom utokad samverkan. 

Utmaningar 
• Skapa fOrutsattningar for och mOjligheter till landsbygds- och stadsutveckling i det attrak-

tiva Uppsala och mota efterfragan pa bostader utan minskad kvalitet. 
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• Aft klara bade tillvaxtmal och miljomal genom en samordnad planeringsprocess for hallbar 
stadsutveckling. 

• Minimera uttaget av naturresurser, sarskilt genom energieffektiviseringar och investeringar 
i fornybar energi. 

• Medborgarnas delaktighet i stadens utveckling behover Oka och nya omraden ska planeras 
utifran eft helhetstank med skola, barnomsorg och motesplatser. Oppna och inkluderande 
offentliga rum och idrottsanlaggningar ska skapas som är langsiktigt socialt, miljtimassigt 
och ekonomiskt hallbara. 

• Uppsala har en komplex struktur med manga miljoutmaningar. FOr aft na miljomalen ska 
kollektivtrafik och systemval utredas. Uppsala siktar ocksa pa aft bli Sveriges framsta 
cykelstad, vilket ger utmaningar i bade befintlig struktur och nya trafikslosningar da cykeln 
konkurrerar med bilen om utrymmet. Aft skapa goda trafiklosningaritillganglidhet med god 
infrastruktur och forvaltning är darfor en stor utmaning. 

• Minska antalet olyckor per invanare som foranleder raddningsinsats. 

• Kommunen ansvarar for den fysiska planeringen och är dad& en viktig aid& i arbetet med 
de nationella miljokvalitetsmal avseende biologisk mangfald, samtidigt som staden ska 
utvecklas och fortatas. 

• Eft jamstalldhetsperspektiv behover genomsyra stadsplaneringen och sakerstalla en 
likvardig tillgang till kommunikationer, samhallsservice och offentliga platser. 

• En variation av upplatelseformer, med eft starkt inslag av hyresratter, behover sakras och är 
en forutsattning for aft Uppsala ska vara en jamlik och socialt hallbar stad. 

Nationalla mat och styrande beslut 
Regeringen bar som malsattning aft Oka byggandet i Sverige med 250 000 bostader 2015-2020. 
Genom battre samverkan mellan utbyggd kollektivtrafik och bostadsbyggande kan mer byggas. 
Darfor satsar regeringen pa stadsmiljoavtal, som medfinansierar lokala och regionala 
kollektivtrafikprojekt. God kollektivtrafik oppnar upp for nya, attraktiva lagen for 
bostadsbyggande. Regeringen bar ocksh givit eft uppdrag aft ta fram riktlinjer med fokus pa 
hallbara transporter i stader. Myndigheten for samhallsskydd och beredskap bar i sin nationella 
strategi formulerat "nollvisionen" aft ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till foljd av 
brander i Sverige. 

Bostader i en stor del av Sveriges sa kallade miljonprogramomraden behover rustas upp. I 
budgetpropositionen 2015 foreslar regeringen aft staten stodjer en renovering och 
energieffektivisering av hyresbostader bland annat i miljonprogramomrAdena. 

Plan- och bygglagen och Miljobalken hr de viktigaste styrande dokumenten. I januari 2015 
genomfordes andringar i plan- och bygglagen. Bland annat handlar det om en forenklad 
planprocess och fler mojligheter aft avvika fran en detaljplan. Det gjordes ocksa andringar som 
handlar om buller bade i plan- och bygglagen och i miljobalken. I plan- och byggforordningen 
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gjordes nagra andringar nar det galler anmalningsplikt och sanktionsavgifter. Det infOrdes ocksh en 
ny lag om riktlinjer for markanvisningar. 

NaturvArdsverket genomfor det sh kallade miljobalksprojektet som syftar till aft starka anvhndingen 
av miljobalken som instrument. Projektet pagh under hela 2016. Samtidigt gar 
miljomalberedningens arbete in i en mer aktiv fas. I februari 2016 ska beredningen redovisa fOrslag 
till klimatpolitiskt ramverk. 

De nationella miljokvalitetsmal avseende biologisk mh.ngfald och ekosystemtjanster som faststhllts 
av regeringen, innebar bland annat aft betydelsen av biologisk mangfald och vardet av 
ekosystemtjanster ska integreras i ekonomiska stallningstaganden, politiska avvaganden och andra 
beslut i samhallet, ddr sâ är skaligt. Det innebar ocksh aft okade anstrangningar ska goras for aft 
skydda vhrdefull skog, sakersthlia ekosystem och gynnsam bevarandestatus for hotade atter samt 
bevara och utveckla ekologiska samband i landskapet. Kommunen är en viktig aktor i detta arbete, 
inte minst genom sift ansvar for den fysiska planeringen. 

EU:s ramdirektiv for vatten innebar aft god status ska uppnas for yt- och grundvaften. Arbete med 
aft uppratta handlingsplaner pagan 

Oversiktsplanen 2010 ger tillsammans med aktualitetsforklaringen 2014 den langsiktiga strategiska 
inriktningen for kommunens utveckling. 

Gemensamma inriktningsmal 
• Uppsalas gronomraden och parker hailer hog kvalitet och finns nara Uppsalaboma. 
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5.2.1 Gatu- och samhallsmiljorfamnden 

Ansvar- och verksamhetsomrade 
Gatu- och samhallsmiljonamnden ansvarar for planering och byggande av gator, torg, parker, 
parkering, hamn, gang- och cykelvagar samt kommunala trafikanlaggningar. Namnden ansvarar 
aven for kommunens naturreservat, ovriga friluftsomraden, friluflsbad och anlagda vaftenomraden. 
mom namndens omrade finns awn ansvaret for fardtjanst, riksfdrdtjanst och trafikfragor. 

Mal °Gt.] uppdrag 

Inriktningsmal 
• Uppsala har väl fungerande kommunikationer och infrastruktur som framjar hallbara 

transporter. 

Uppdrag 
• Aft anlagga en stone utflyktslekplats i varje stadsdel och storre tdtort i kommunen. 

• Aft Oka kollektivtrafikens framkomlighet genom prioritering av stomlinjestrak. 

Utmaningar 
• Uppsala ska bli Sveriges framsta cykelstad, vilket ger utmaningar i bade befintlig struktur 

och for nya trafikslosningar (la cykeln konkurrerar med bilen om utrymmet. Aft anvanda 
cykel maste ocksa vara tillgdngligt och tryggt for alla. 

• Sdkerstalla en stadsplanering som gynnar gaende och hallbart resande. Utvecklingen syftar 
till aft forbattra framkomlighet och trygghet for gaende, cyklister och kollektivtrafikanter 
samt aft uppna klimatmalen och skapa en trivsammare stad. 

• Gator och parker och social infrastruktur är grunden Mr en vaxande stad. Aft skapa trygga 
attraktiva motesplatser och aft utveckla och forvalta allman plats, grOnomraden, natur- 
reservat, temaparker ger utmaningar i bade investering, drift och forvaltning. 

• 	Aft nedskrapningen ska minska. 

• Skolor och skolgardar anvands mest pa dagtid, medan till exempel spontanidrottsplatser 
anvands pa kvallar och helger. I en fortatad stad maste flera olika intressen samsas om 
samma yta for en mangfunktionell markanvandning, vilket är nytt for Uppsala. 

• Mom namndens ansvarsomrade firms flera mojligheter for aft uppna en langsiktigt hallbar 
ekonomi. Kommunen har stora kostnader for bidrag till enskilda vagforeningar. Detta 
system behover dad& utredas for aft fa en helhetslosning. Det kravs dven eft livscykeltank 
pa investeringsprojekt och drift. 

• Delar av Uppsalas gatu- och naturrum brister i tillganglighet. Uppsala ska vara tillgangligt 
for alla och inte stanga ute manniskor med funktionsnedsattning. 

• I Uppsala finns stora markomraden dr det tidigare bedrivits nagon form av markfor-
orenande verksamhet. Aft inventera dessa omraden är mycket viktigt och for aft kunna 



exploatera omradet kravs behandling av den fororenade marken. 

• Arendehanteringen är ofta manuell och sker i pappersform. Stora vinster i lid och sakerhet 
kan goras med en digital drendehantering. En gemensam e-forvaltning och GIS 
(geografiska informationssystem) dar alla verksamheter delar samma information behovs 
dad& for effektivisering at. verksamheten. 

For att uppna miljoinalen bor vintervaghallningen goras pa ett mer klimatsmart sat. 
Kommunens satsning pa cykel Or ocksa aft vintervaghallningen av cykelvagar maste 
fOrbattras. 

Riktade satsningar 
Som i ett led i aft framja hallbara transporter ska Uppsala bli Sveriges framsta cykelstad. 
For alt 11 denna malsattning kravs investeringar i anlaggande samt drift av cykelvagar, lik-
som pa information och kommunikation. 

• Forbdttra mojlighetema for Uppsalaborna aft komma ut i naturen genom alt utveckla och 
forvalta gamla och nya naturreservat. Nya reservat bildas i bland armat Hammarskog, 
Kronparken och Ornsatra. Intensifiera arbetet fOr alt skapa ett naturreservat i Arike Fyris. 

• Genomforande av investeringsplanen fOr skattefinansierade infrastrukturinvesteringar, 
kraver alt namnden kompenseras fOr *Rade drift- och kapitalkostnader. 
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5.2.2 Miljo- och halsoskyddsnamnden 

Ansvar- och verksamhetsomrade 
Namnden svarar for provning och tillsyn enligt miljobalken, livsmedelslagen, alkohollagen, 
lotterilagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria lakemedel samt for den 
kommunala lantmaterimyndigheten. 

Utmaningar 
• Aft langsiktigt sakra tillgang och kvalitet pa grundvatten och dricksvatten. 

• Arbetet med aft uppfylla min omalen och bygga en hallbar stad ska intensifieras, sarskilt 
mot bakgrund av stadens tillvaxttakt. 

• Utvecklingen av stad och landsbygd haver ett forstarkt arbete med fororenade omraden. 

• Sakerstalla halsosamma mintier. 

Riktade satsningar 
• Skolor, forskolor och omvardnadslokaler ska vara halsosamma, funktionella och 

ekonomiskt hallbara. 
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5.2.3 Namngivningsnamnden 

Ansvar- och verksamhetsomrade 
Namngivningsnamnden har till uppgift att besluta om namn pa kvarter, gator, bostadsomraden, 
Agar, broar och allmanna platser. 

35 



5.2A. Plan- och byggnadsnamnden 

Ansvar- och verksamhetsomrade 
Plan- och byggnadsnamnden ansvarar fOr uppgifter enligt plan- och bygglagen, inklusive de lagar 
och andra foreskrifter som NV till denna lag, med undantag for oversiktsplanering. Andra lagar och 
fOreskrifter är exempelvis lagen om byggfelsfOrsdkring och energideklaration for byggnader. 

Plan- och byggnadsnamnden planerar for, och ger forslag till, inrdttande av omradesskydd sasom 
natur- och kulturreservat. 

Uppdrag 
• Genomfora en oversyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya 

omtiden tillsammans med kulturndmnden, kommunstyrelsen och de kommunala 
fastighetsbolagen. 

Utmaningar 
• Uppna en byggtakt pd. 3 000 bostdder per dr och planera for lokaler, kontor och verksam-

hetsytor motsvarande 1 500 nya arbetstillfdllen per dr. 

• Tydliggorande av den oversiktliga planeringen och hela kedj an till bygglov med syfte aft 
losa mdlkonflikter i eft tidigt skede. 

• Den okade byggtakten med manga nya bostader ger nya kostnader i form av bland annat 
driftkostnader. Del behovs konsekvensanalyser av vilka exploateringsomraden som ska 
prioriteras. 

• Utveckla Rosendal, Ullerdker, Eriksberg och Gottsunda till hallbara mintier, bade ur ett 
socialt, min timassigt och ekonomiskt perspektiv. 

• Oka servicetakten i myndighetsutovningen. 

• En viktig deli planeringsprocessen är samraden med allmdnheten. Dad& ska medborgar-
dialogerna utvecklas. 

• Arendehanteringen hr ofta manuell och sker i pappersform. Stora vinster i tid och sakerhet 
kan goras med en digital drendehantering. En gemensam e-forvaltning och GIS (geogra-
fiska informationssystem) ddr alla verksamheter delar samma information behovs dad& 
for effektivisering hr verksamheten. 

Riktade satsningar 
Framtagande av arkitekturpolicy tillsammans med kommunstyrelsen. 

I en starkt expanderande kommun kravs dtgarder fOr bland annat den ldngsiktiga vatten-
forsorjningen. Foreshifter fOr vattenskyddsomradet behover dad& forstdrkas. 

• En handlingsplan utifrdn oversiktsplanen for framtida tillvaxtomraden. 

• Forbdttra mojlighetema for Uppsalaboma alt komma ut i naturen genom alt inrdtta nya 
naturreservat. Sker i samarbete gatu- och samhallsmiljondmnden. 
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5.2.5 Raddningsnamnden 

Ansvar- och verksamhetsomrade 
Raddningsnamnden är en gemensam ndmnd som ansvarar for aft bedriva en effektiv 
rdddningstjanstverksamhet i Tierps, Uppsala och osthammars kommuner. Ndmndens verksamhet 
omfaftar olycksfOrebyggande verksamhet, tillsyn, rengOring och brandskyddskontroll, 
rdddningsinsatser och olycksutredning enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillstandsgivning 
och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Namnden ska dven stodja andra 
ndmnder mom sitt kompetensomrade samt verka for aft skapa trygghet i samhdllet. 

Inriktningsmal 
Raddningsnamndens mal och uppdrag aterfinns till stora delar i handlingsprogrammet ftir 
forebyggande verksamhet och raddningstjanst som beslutats av namndens tre kommunfullmaktige. 

Utmaningar 
• For aft genomfora effektivare rdddningsinsatser är en viktig faktor hur snabbt forsta enhet 

är pa plats. Aft minska tiden fran dess flagon soker hjdlp till dess hjalp anlander ska efter-
stravas i alla delar av hdndelsekedjan. 

• BrandfOrsvarets ledning och administration är liten i jdmforelse med andra verksamheter. 
Utveckling av ledning, styrning och uppfoljning är viktigt for aft sdkerstalla politiskt 
genomslag och effektivare verksamhet. 

• Verksamheten hanterar oonskade och oplanerade hdndelser med mycket oregelbunden 
frekvens. For aft utveckla organisationens fOrmaga är det viktigt aft ldra av intrdffade 
handelser. Ldrande och forbdttring ska bli en grundldggande deli organisationens kultur 
och arbetssatt. 

• Mojlighetema aft na flera av rdddningsnamndens mal kan okas genom en effektivare 
kommunikation savai internt som externt. Nya losningar for aft informera och kommu-
nieera ska efterstravas. 

• Det olycksforebyggande arbetet sker pa manga olika sdtt. Den trygghetsskapande 
verksamheten ska utvecklas ytterligare. Erfarenheter och lardomar fran andra orga-
nisationer ska tas tillvara. 

• Tidigare anvandning av skum i verksamheten kan ha medfort fororeningar av ovnings-
omraden. Fororenad mark ska kartldggas. Kartlaggningen kommer aft ge underlag for 
vidare beslut. 

• Verksamheten är mansdominerad och behover arbeta aktivt med aft dels rekrytera fler 
kvinnor, dels i sift uppsokande och forebyggande arbete ha eft jdmstalldhetsperspektiv. 

Mangfald och jdmstaildhet är viktiga utvecklingsomraden for verksamheten. En viktig och 
trygghetsskapande verksamhet bor spegla samhdllet. Kompetenshojning är viktigt men 
aven en fordndrad rekryteringsprocess. 
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Riktade satsningar 
• Eft nytt handlingsprogram flir forebyggande verksamhet och raddningstjanst ska 

implementeras. 

• ArbetsmiljOn vid olyckor är komplicerad och riskema med brandrok stone an vad som 
tidigare uppmarksammats. Aktuella forskningsresultat ska tas tillvara i verksamheten. 
Forandringar i aftityder och rutiner som bidrar till aft fOrbattra arbetsmiljon ska 
genomforas. 
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5.3 Utbildning och arbete 
Utvecklingsforutsattningar 
Alla barn och elever fran fcirskola till gymnasieskola ska na malen far utbildningen. Barn och unga 
ska ges det stod och de utmaningar de behover i forskolan och skolan. Varje barn och elev ska ges 
raft forutsattningar for att klara kunskapsmalen sa aft de lamnar gymnasieskolan med en examen 
for fortsatta studier eller for arbete. 

En fungerande, hagkvalitativ och jamlik forskola och skola som formar forbereda den unga 
generationen for ett rikt och framgangsrikt liv med goda mojligheter i samhallet är en grundpelare 
inorn utbildningsomradet. Arbetet for en examen i gyrrmasieskolan/gymnasiesarskolan paborjas 
redan i forskolan. Det innebar aft all personal i Uppsalas forskolor och skolor har ett gemensamt 
ansvar for framgangen i gymnasieskolan/gymnasiesarskolan. I dag kravs en examen fran 
gymnasieskolan for aft kunna fortsatta med hogre studier och underlattar for aft fa arbete. En god 
utbildning har ocksa betydelse socialt och politiskt eftersom utbildning ofta innebar ett olcat 
samhallsengagemang och deltagande i demokratiska processer vilket gynnar hela samhallet 

Utbildning paverkar inte bara produktiviteten pa arbetsmarknaden. Elever med gymnasieutbildning 
lyckas battre aft etablera sig i samhallet. Ungdomar som blir arbetslosa direkt efter gymnasiet 
fortsatter aft vara arbetslosa i betydligt stone utstrackning an andra under de kommande tio aren. 
Idag sker insatser ofta i grundskolans senare ar. Fiir aft lyckas med en gymnasieexamen maste 
skolan arbeta med tidiga insatser redan i forskolan och i lagstadiet. Forskolan och skolan har ett 
samlat ansvar for alla elever som av olika anledningar har svart aft na malen for utbildningen. 
Grunden far det livslanga larandet laggs i tidig alder. 

Det livslanga och livsvida larandet är en betydande angelagenhet far utbildningspolitiken, 
arbetsmarknadspolitiken, arbetsplatsen och det civila samhallet. Vuxenutbildningen ar ett viktigt 
medel for standig utveckling, minskade existerande kunskapsklyftor och aft bryta trenden far de 
som hamnat vid sidan av det livslanga larandet. 

Arbetslasheten i lanet är lagst i landet och Uppsala har lagst arbetsloshet jamfOrt med de tio storsta 
kommunerna. Utbildningsnivan far Uppsalas befolkning är hog och andelen hogutbildade med 
minst tre-arig eftergymnasial utbildning ligger bland de hogsta i landet. 

Trots goda forutsaftningar finns det grupper som har svart aft etablera sig pa arbetsmarknaden. Det 
är ungdomar som saknar gymnasial utbildning, personer som är utrikesfocIda och personer med 
funktionsnedsattning. Aven om arbetslosheten minskar akar antalet langtidsarbetslosa. Ungdomar 
utan arbetslivserfarenhet har svart aft fa arbete i den harda konkurrensen om arbetena. 

Foraldrars utbildningsniva och sociala situation paverkar barnens majligheter i skolan. 
Utbildningspolitiken maste utga fran aft minska klyftoma och aft minska den sociala 
snedrekryteringen till hogre utbildning. 

Krig och oroligheter i omvarlden far till foljd aft antalet asylsOkande är det hogsta sedan borjan av 
90-talet. For aft mottagningen av nyanlanda och deras etablering i samhallet ska lyckas staller det 
krav pa aft alla berorda parter tar ett gemensamt ansvar. Uppsala kommun behover ta ett samlat 
grepp i samverkan med i5vriga ansvariga parter for aft nyanlanda invandrare ska ges majligheter till 
etablering och integration. 
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Det kravs ett samlat ansvar och samarbete mellan olika forvaltnings- och politikomraden pa 
nationell-, regional- och lokal niva for aft fler personer ska kunna forsorja sig sjalv. Ett Tiara 
samarbete med naringslivet och arbetsmarknadens parter är ocksa en forutsattning for aft oka 
mojligheten for personer aft fa ett arbete. 

Nationella mál och styrande beslut 
• En nationell skolkommisson har inforts. Kommissionen ska lamna forslag som syftar till 

aft hoj a kunskapsresultaten, forbattra kvaliteten i undervisningen och Oka likvardigheten. 
Uppdraget ska slutredovisas senast den 13 januari 2017. 

• Lokala rekryteringsstrategier for aft bland annat identifiera speciallarare och hjalpa till med 
rekrytering skall hoja utbildningskvaliteten och ge Ware mer tid for varje elev vilket ger 
skolans huvudman, kommuner och fristaende skolor, mojlighet aft ta del av ett statsbidrag 
for aft kunna anstalla fler larare, speciallarare eller annan personal sa aft Ware far mer tid 
for sift arbete och sa alt klassema kan bli mindre. For detta andamal avsatts cirka 40 mil-
j oner kronor arligen till Uppsala. 

• Regeringen har foreslagit (Prop. 2014/15:107) inforande av en nationell referensram for 
kvalifikationer for livslangt larande. Referensramen ska underlatta validering av kunskaper 
och rorlighet pa arbetsmarknaden. 

• Den statliga utbildningspolitiken är under forandring. Barngruppernas storlek i forskolan 
ska minska. Det ska bli fler Ware och mindre klasser i de lagre stadiema i grundskolan och 
tillgangen till specialpedagogiskt stod ska Oka. Grundskollarar- och 
speciallararutbildningen far 6 000 fler utbildningsplatser fram till 2019. En lasa-skriva-
raknagaranti infors. 

• Regeringen har foreslagit (Prop. 2014/15:85 Okad individanpassning — en effektivare sfi 
och vuxenutbildning) farandringar inom utbildning i svenska for invandrare och 
grundlaggande vuxenutbildning. Intentionen i propositionen r aft utveckla en annu mer 
individanpassad vuxenutbildning dar utbildningen utformas efter individens mal, 
forkunskaper, forutsattningar, funktionsfOrmaga och livssituation i ovrigt. 

• Den statliga arbetsmarknadspolitiken är under fOrandring mot okad samverkan med 
kommunema, okad satsning pa insatser till utsatta grupper och okad lokal utformning av 
arbetsmarknadspolitiken. Regeringen (Regeringens proposition 2014/15:100) foreslar 
satsningar pa traineejobb och utbildningskontrakt till ungdomar 20-24 ar for alt starka 
deras vag in pa arbetsmarknaden samt eft kunskapslyft for aft ge fler vuxna mojlighet aft ta 
del av utbildning som skapar vagar in i arbetslivet. Satsningama fOrutsatter en utvecklad 
samverkan mellan Arbetsformedlingen och kommunen. Da utbildningsdelarna i de Ire 
satsningarna handlar om regulj dr vuxenutbildning är kommunens roll betydande. 

• Sociala fOretag blir en alltmer viktig deli aft fler personer far arbete och meningsfull 
sysselsattning. Forutsattningarna for sociala foretags medverkan Mom arbetsmark-
nadspolitiken kommer aft forandras. 

• Forandringar sker i den nationella flyktingpolitiken, bland annat nya direktiv gallande 
etableringsinsatser for nyanlanda flyktingar. 
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Gemensamma inriktningsmal 
• Utbildningsresultaten ska forbattras. 

• Uppsala är en oppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och sarskilt 
avseende ensamkommande barn. (Inriktningsmalet galler aven kommunstyrelsen, 
kulturndmnden och socialndmnden). 

• Segregationen ska minska. 
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5.3.1 Arbetsmarknadsnamnden 

Ansvar- och verksamhetsomrade 
Kommunal vuxenutbildning, sdrskild utbildning for vuxna, utbildning i svenska for invandrare och 
det kommunala aktivitetsansvaret. Arbetsmarknadsndrnnden är kommunens arbetsloshetsnamnd 
och ansvarar for arbetsbefrdmjande och kompetenshOjande arbetsmarknadsinsatser samt 
feriearbete. Ansvaret omfattar ekonomiskt bistand, ansvar for kommunens flyktingmottagande och 
stiid till integrationsinsatser, stod till foreningar bildade pa etnisk grund samt utvecklingsmedel for 
okad inkludering. Namnden ansvarar dven for konsumentradgivning samt budget- och 
skuldradgivning. 

Inriktningsmal 
• Uppsalaborna i arbetsfor alder har egen fOrsorjning. 

• Uppsala kommun erbjuder fler manniskor med funktionsnedsdttning arbete och 
sysselsattning. (Inriktningsmalet galler aven kommunstyrelsen och omsorgsndmnden samt 
Ovriga namnder vad gdller anstallningar och krav pa upphandlad verksamhet). 

• Personer med langvarigt bistandsmottagande erbjuds aktivt stod, utbildningsinsatser eller 
arbetsmarknadsanstdllning for aft na egen forsorjning. 

Uppdrag 
• Revidera det befintliga arbetsmarknadsprogrammet. 

• Revidera riktlinjerna for ekonomiskt bistand sa aft vardnadshavare som uppbdr bade bi-
stand och underhallsstod inte missgynnas i och med den statliga hojningen av under-
hallsstodet. 

Utmaningar 
• Andelen bistandsmottagare i kommunen ligger ldgre an liknande kommuner men kost-

naderna for utbetalt ekonomiskt bistand ligger hogre. En stor utmaning är aft minska 
langvarigt och mycket langvarigt bistandsmottagande. 

• Arbetsmarknadsnamnden har en viktig uppgift aft motverka vrakningar pa grund av 
hyresskulder och minska risken for kostsamma akuta losningar. 

• Antalet asylsokande okar kontinuerligt och kommunerna behover planera for fler personer 
som beviljats uppehallstillstand. Det staller krav pa kommunen aft ordna bostdder till 
nyanldnda som anvisas till kommunen. For aft paskynda och underldtta etableringen krdvs 
samordning, flexibilitet och tidiga, forebyggande insatser. 

• Arbetsmarknadens krav pa kompetenser med ldgst gymnasial utbildning och behov av 
specialistkompetenser stdller krav pa vuxenutbildningen aft utveckla flexiblare studie-
former och okat stod till vissa grupper när det gdller anpassning i undervisningen. 
Diskrimineringslagen stdller okade krav pa aft det ska finnas pedagogik som moter 
individens behov. 
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• Arbetslosheten är stor bland personer som har en psykisk funktionsneds5ttning. Behovet 
firms av aft utveckla den arbetslivsinriktade rehabiliteringen sa aft fler far mojlighet aft 
borja arbeta och aft fler arbetsgivare erbjuder anstallning. 

• Den statliga arbetsmarknadspolitiken är fordnderlig och Arbetsformedlingens uppdrag 
dndras Over tid. Kommunen ska vara en kompletterande aktor och inte en konkurrerande. 
Det staller extra krav pa flexibilitet och anpassning av arbetsmarknadsnamndens insatser. 

Riktade satsningar 
Arbetsbeframjande insatser ska prioriteras for langvarigt bistandsmottagande personer med 
sdrskilt fokus pa barnfamiljer Man och kvinnor ska pa lika villkor fa del av arbetsmark-
nadsinsatser. 

• Genom utvecklingsinsatser framj a socialt foretagande for aft inkludera manniskor, som har 
stora svarigheter aft fa eller behalla eft arbete, i samhdllslivet. 

• Med finansiellt stod flan Samordningsforbundet Uppsala ldn utveckla en plattform for 
langsiktig samverkan med ArbetsfOrmedlingen, Landstingen och Forsdkringskassan kring 
personer som är i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. 

• Genom en val fungerande utbildning i svenska for invandrare med mojlighet till aft 
parallellt kunna ta del av praktik, arbetsmarknadsinsatser och Ovrig vuxenutbildning ska 
fler av kommunens nyanlanda kunna konkurrera om jobben. 

• I samarbete med omsorgsnamnden, Arbetsformedlingen, Landstinget, Forsdkringskassan 
och brukarorganisationer utveckla insatser fcir personer med psykiska funktionshinder sh 
aft fler far arbete eller meningsfull sysselsdttning. 

• Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete for aft fa erfarenheter, kontakter och natverk inf.& 
sift framtida intrade pa arbetsmarknaden. 
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5.3.2 Utbildningsnamnden 

Ansvar och verksamhetsomrade 
Utbildningsnamnden ansvarar for huvudmannaskapet avseende det kommunala skolvasendet enligt 
skollagen forutom kommunal vuxenutbildning, sarskild utbildning for vuxna, utbildning i svenska 
for invandrare och oppen fritidsverksamhet. Utbildningsnamnden ansvarar for kommunens 
uppgifter i ovrigt enligt skollagen och i egen regi bedriven vuxenutbildning, sarskild utbildning flir 
vuxna och utbildning i svenska for invandrare, naturskola samt skolskjuts. 

Inriktningsmal 
• Alla barn och unga garanteras en trygg och larande miljo och clever med behov av stod ges 

mojlighet till tidiga insatser 

• Barns och ungdomars delaktighet bidrar till aft skolan anpassas till deras behov. 

• Fritidshemmen ska uppvaga skillnader i elevernas forutsattningar aft tillgodogora sig 
utbildning genom aft stimulera deras utveckling och larande samt erbjuda dem en 
meningsfull fritid och rekreation i en trygg miljo. 

• Okad likvardighet ska uppnas genom aft lagstanivan for elevemas kunskapsresultat i 
Uppsalas skolor hojs. 

Uppdrag 
• Initiera HBTQ-certifiering av utbildningsverksamhet. 

• Ta fram en gemensam policy for avgiftsfri skola for samtliga skolformer. 

• Utveckla samarbetet mellan huvudman och rektor for aft starka det pedagogiska ledar-
skapet utifran laroplansuppdraget. 

• Ta fram mal for arbetet med aft Oka attraktiviteten for yrkesutbildningarna. 

• Minska snedfordelningen vad galler anstallda fOrskollamre i syfte aft alla barn ska ha 
tillgang till pedagogisk verksamhet under ledning av forskollarare varje dag. 

Utmaningar 
• Aft utifran framtagen handlingsplan arbeta vidare med oversynen av lararnas admi-

nistrativa uppgifter. 

Aft forbattra kunskapsresultat och uppna en jamlik skola. Namnden maste ges goda 
forutsattningar aft genomfora sift grunduppdrag genom aft utveckla mojligheten aft tidigt 
upptacka och stotta barn i behov av sarskilt stOd och se Over hur resurser fordelas pa basta 
satt. 

• Aft bygga ut kapaciteten for aft ge utrymme for mindre barngrupper i forskolan och mindre 
klasser i grundskolan utan vasentligt dyrare lokalkostnader. Helga lokalkostnader paverkar 
forutsattningarna for kvalitet i forskolans och grundskolans laroplansuppdrag. 
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• Aft uppna. Anstallda och j dmlika forutsdttningar mellan elever oavsett bakgrund. Ndmnden 
maste skapa forutsdttningar for aft genuspedagogik tilldmpas for aft ge alla elever mOjlig-
heter aft utvecklas oavsett ktin, sexuell ldggning eller konsidentitet/konsuftryck. Arbetet 
med jamstalldhet och likabehandling är val forankrat och tydligt i forskolan och skolans 
styrdokument. 

• Aft Oka andelen clever som ldmnar gymnasieskolan med en examen. Gymnasieskolan har 
en ldgre genomstromning an riksgenomsnittet. Ndmnden har nyligen faftat beslut om at-
Order fOr aft skapa en langsiktigt hallbar kommunal gymnasieskola. Parallellt med aft 
verkstdlla besluten om dessa atgarder ska arbetet for okad genomstromning genomforas 
under budgetperioden. 

Aft mOjliggora hojda ldrarloner och Oka andelen arsarbetare i forskolan med fOrskollarar- 
examen utan aft Ora avkall pa pedagogtdtheten samt en god arbetsmiljo for Ware och 
annan skolpersonal. 

• Aft uppfylla miljomalen om aft minska exponeringen av och risker med, kemikalier i alla 
Uppsalas forskolor samt aft servera alla barn och elever ekologisk mat. 

• Aft ta emot och ge unga nyanldnda en snabb och god introduktion i skolan. Andelen 
asylsokande okar. For namnden innebar det aft ha beredskap for aft pa kort tid anordna 
forskoleverksamhet och skolverksamhet for asylsokande nar asylboenden startas. 

Riktade satsningar 
• For aft forbdttra utbildningsresultaten och tidigt upptdcka och stotta barn i behov av sdrskilt 

stod avser namnden ta del av riktade statliga medel. En forutsdttning fOr aft kunna ta del av 
statsbidraget är aft ndmnden tar fram handlingsplaner inom fyra av regeringen identifierade 
utvecklingsomraden. Det handlar om rekrytering av personal i forhallande till pensions-
avgangar och mottagandet av nyanlanda barn samt tillgangen till skolledare och legiti-
merade och behoriga Ware. 

• Namnden avser aft systematiskt identifiera och tillgodose de yngre barnens varierade 
behov av utvecklingsstod i forskolan och i de tidiga ken i grundskolan. Andelen arsarbet-
are med forskolldrarexamen, andelen Ware, specialldrare och fritidspedagoger ska Oka i de 
ldgre arskursema for aft forbdttra den pedagogiska kvaliteten. For aft mojliggora minskade 
barngrupper i forskolan och utoka antalet ldrare i verksamhetema avser namnden ta del av 
riktade statliga medel. 

• Eft av ndmndens viktigaste uppdrag är aft utjamna sldllnader i elevernas forutsdttningar aft 
tillgodogora sig utbildningen. Samordningen av eft systematiskt kvalitetsarbete mellan de 
olika skolformema utvecklas for att fa en j dmlik skola fran forskola till gymnasium. 

Genuspedagogik tilldmpas for aft ge alla elever mojligheter aft utvecklas oavsett Icon, 
sexuell ldggning eller konsidentitet/konsuttryck. Namndens uppfoljning är konsuppdelad 
for aft skillnader ska uppmarksammas och aterkopplas. 

• Elevernas byten under forsta het i gymnasieskolan orsakar en fOrlangd gymnasieutbildning 
som i sin tur leder till okade kostnader for kommunen. Samverkan for bra overgangar samt 



tiara samarbete mellan de olika skolformerna ska optimeras for aft undvika programbyten. 
Ett viktigt forebyggande arbete for aft minska avhopp pa grund av felval till gymnasiet är 
aft det finns studie- och yrkesvagledning pa alla grund- och gymnasieskolor. En handlings-
plan kring studievagledning for lagstadiet, mellanstadiet och hogstadiet tas fram och imple-
menteras. 

• Elevhalsan ska utvecklas i tiara samarbete med landstinget. Tillgangen till medicinska, psy-
kologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser ska sakras for alla elever. 
Elevhalsan ska vara eft stod i elevernas utveckling mot utbildningens mal. 

• Lararyrket ska vara eft attraktivt yrke. En central arbetsgrupp arbetar med aft minska W-
ares arbetsbelastning. Det lonepolitiska stallningstagandet om en genomsnittlig okning av 
lararlOnerna med 5000 kronor fullfoljs under ar 2016. 

• Namnden avser aft forstarka det forebyggande arbetet med fokus pa barn i forskolealdern. 

• Kvaliteten i fritidshemmen ska fOrstdrkas. 
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5.4 \Lard och omsorg 
Utvecklingsforutsattningar 
Utgangspunkten for Uppsalas yard- och omsorgsinsatser är att medborgarna i storsta mojliga 
utstrackning ska ges mojlighet till delaktighet och inflytande. Vard- och omsorgsinsatsema ska 
svara lika mycket mot medborgamas behov oavsett Icon, konsidentitet/konsuftryck, etnicitet, 
religion eller annan trosuppfattning, alder, social bakgrund, sexuell ldggning eller 
funktionsnedsdttning. 

De ekonomiska forutsdttningarna hr en stor utmaning fOr samtliga namnder inom yard- och 
omsorgsomradet. Aft erbjuda insatser som hailer god kvalitet till sa lag kostnad som mojligt hr en 
forutsattning for aft uppna ekonomi i balans under planperioden samt pa ldngre sikt. 

Uppsala far allt fler invanare. Detta kommer aft medfora ett okat behov av yard- och 
omsorgsinsatser. For aft pa sikt kunna tillgodose medborgamas behov behover ett langsiktigt 
forebyggande arbete vara i fokus. Det hr genom ett langsiktigt fiirebyggande arbete som behovet av 
mer omfaftande yard- och omsorgsinsatser minskar. 

En viktig del i aft tillgodose medborgamas behov hr aft erbjuda en kvalitetssdkrad valfard dar 
insatsema foljs upp och utvarderas. Resultaten ska sedan ligga till grund for de beslut som tas 
avseende framtida satsningar. 

En nata samverkan med Landstinget i Uppsala Ian hr i flera avseende en forutsdttning for aft 
medborgarna ska fA tillgang till kvalificerade yard- och omsorgsinsatser. Tillsammans med 
landstinget ska Uppsala fortsatta satsningen pa narvardsutveckling for aft exempelvis framj a 
rehabiliteringsinsatser. 

Samtliga namnder inom yard- och omsorgsomradet ska fortsatta utveckla samverkan med den 
ideella seldom. Erfarenheter och kunskaper fran den ideella seldom ska tas tillvara och tillsammans 
med den ideella seldom ska nya stodinsatser for aft mota medborgamas behov tas ftam. 

Nationella mal och styrande beslut 

Insatser inom yard- och omsorgsomradet formas i stor utstrackning utifran lagar, forordningar och 
olika statliga riktlinjer. Det sker standiga forandringar i syfte aft forbattra levnadsvillkoren for de 
som hr i behov av olika insatser. I respektive namndavsnitt redogors for de mal och beslut som 
paverkar namndernas arbete under planperioden och pa langre sikt. 

Gemensamma inriktningsmal 
• Inflytande och delaktighet Mom valfdrden okar for Uppsalaboma. 
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Omsorgsnamnden 

Ansvar- och verksamhetsomrade 
Omsorgsnamnden ansvarar for omsorg, service och viss sysselsaftning inom socialpsykiatri och 
verksamheter enligt lag om stod och service till vissa funktionshindrade (LSS) oavsett alder. Vidare 
ansvarar namnden for service, yard och omsorg enligt socialtjanstlagen i ordinart och sarskilt 
boende for personer upp till 65 ar som har behov av Adana insatser pa grund av 
funktionsnedsattning eller sjukdom. Namnden ansvarar for uppgifter enligt halso- och 
sjukvardslagen samt bostadsanpassningsbidrag inom ovansta.ende omraden. 

Inriktningsmal 
• Uppsala kommun erbjuder fler manniskor med funktionsnedsattning arbete och syssel-

sattning (Inriktningsmalet galler aven kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnamnden). 

Utmaningar 
• Ekonomi i balans. Namnden behover vidta atgarder for aft bryta trenden aft behovstill-

vaxten ar storm an befolkningsokningen genom aft kartlagga bakomliggande faktorer. 
Samtidigt ska medborgarnas behov tillgodoses till onskad kvalitet. 

• Utveckla boendeformer som motsvarar onskemal och behov hos namndens malgrupp for 
aft kunna erbjuda insatser inom rimlig tid och till skalig kostnad. 

• Hantera skillnader mellan de insatser den yngre generationen efterfragar och det utbud LSS 
medger. 

• Personer med funktionsnedsattning har generellt samre halsa an Ovriga befolkningen 
Namnden behover utveckla arbetet med halsoframjande insatser for denna malgrupp. 

• Se Over nivabedomnings- och ersattningsystemet inom daglig verksamhet sâ alt detta battre 
svarar mot malgruppernas behov. 

Riktade satsningar 
• Genom aft Oka mojligheten till inflytande och egenmakt for nanandens malgrupp ska det 

stod och insatser namnden erbjuder battre motsvara de behov som malgruppen har. 

• Samverkan med landstinget genom narvardssamarbete ska fortsfltta utvecklas for aft er-
bjuda samordnade insatser till barn och unga samt vuxna. Genom samarbetet tydliggors 
Oven huvudmannens ansvar for de olika insatserna. 

• Rattsaker och effektiv myndighetsutovning ska fortsatta utvecklas M. aft kunna ge en god 
service till medborgare och for aft sakerstalla kvaliteten i myndighetsutovningen. 

• Utveckla metoder for uppfoljning och utvardering for aft sakerstalla aft offentligt finansi-
erade verksamheter anvander tilldelade medel pa eft korrekt sat samt aft enskilda personer 
far sina behov tillgodosedda. 

• Behalla och kompetensutveckla medarbetare for aft skapa kontinuitet i kontakten med 
medborgarna samt sakerstalla kompetensforsorjning under kommande 

48 



• Vidta atgarder utifran genomford utredning under 2015 avseende vilket stod som ska 
erbjudas Mom socialpsykiatrin med syfte aft ge raft insatser i raft omfaftning till personer 
med psykiska funktionsnedsattningar. 

• Vidta atgarder for aft behov och den enskildes onskemal kring kultur- och fritidsaktiviteter 
i bostad med sarskild service ska tillgodoses i enlighet med LSS. 

Vidta atgarder utifran genomford kartlaggning under 2015 avseende boendeprocessen, det 
vill saga hur beslut om bostad med sarskild service ska erbjudas till enskilda med beslut 
om insats. 
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5.4.2 Socialnamnden 

Ansvar- ()Gil verksamhetsomrade 
Socialnamnden ansvarar for individ- och familjeomsorg i alla aldrar (ej ekonomiskt bistand). Defta 
inkluderar aft ge stOd till barn, ungdomar och deras foraldrar. Det inkluderar aven aft ge stod till 
personer med missbruks- eller annan beroendeproblematik. Utover detta ansvarar namnden for 
bostadssociala fragor, mottagandet av ensamkommande barn som soker asyl, samordningen av 
arbetet for aft motverka vald i nara relation och familjerattsliga fragor. 

Inriktningsmal 
• Uppsala är en oppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och sarskilt 

avseende ensamkommande barn. (Inriktningsmalet galler aven arbetsmarknadsnamnden). 

Utmaningar 
• Socialnamndens kostnader for individ- och familjeomsorg är hOgre an liknande kommuner 

i Sverige, framfor alit inom barn- och ungdomsvarden. En ekonomi i balans utan aft kom-
promissa med individens stodbehov är en stor utmaning. 

• Socialnamnden har eft omfattande forebyggande arbete i syfte aft stOdja barn, ungdomar 
och deras foraldrar. Arbetet behover kontinuerligt utvecklas for aft mota malgruppernas 
behov. Barnperspektivet ska vara en utgangspunkt i alit forebyggande arbete. 

• Uppsala har liksom flertalet av landets kommuner svart aft rekrytera, behalla kompetent 
och erfaren personal till socialsekreteraryrket med inriktning myndighetsutOvning. En ut-
maning kommande ár at aft mojliggora hojda socialsekreterarloner och minska 
socialsekreterares hoga arbetsbelastning. 

• Or 2015 okade Uppsala sift mottagande av ensamkommande barn som soker asyl. Som 
en foljd av detta kommer fler asylsokande barn aft fa permanent uppehallstillstand kom-
mande ar. Detta staller hogre krav pa Uppsala och namnden avseende kvaliteten i 
mottagandet och integreringen av malgruppen. 

• Under de senaste aren har antalet socialt utsatta EU-migranter som sokt sig till Uppsala 
okat och det finns inget som tyder pa aft antalet kommer aft minska under de narmaste 
aren. Antalet tredjelandsmedborgare, det viii saga personer focIda utanfOr EU men med 
permanent uppehallstillstand i nagot EU-land beraknas ocksa Oka. 

Wild i nara relationer är eft stort samhallsproblem och en viktig folkhalsofraga. Alla som är 
utsatts fOr Aid i nara relationer har Mit till stod och skydd frail samhallet Valdet drabbar 
framfor alit kvinnor och det forekommer i alla samhallsklasser och aldersgrupper. Vissa 
grupper är mer sarbara nar de utsatts for vald. Det inbegriper bland annat aldre kvinnor, 
vald mot kvinnor med Wagon form av funktionsnedsattning, HBTQ-personer samt vald i 
hederns namn. Utmaningen for namnden är bland armat aft utveckla strukturerade, 
langsiktiga och samordnande insatser. 

• Orsakerna till hemloshet är komplexa. Orsakerna firms bade i hur bostadsmarknaden 
fungerar och i olika svarigheter hos enskilda manniskor som drabbas. En sarskilt utsatt 
grupp som ofta far illa ar hemlosa kvinnor. Socialnamnden har en viktig uppgift aft 
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motverka hemloshet genom stod till den enskilde och genom samverkan med andra aktOrer 
pa bostadsmarknaden. 

• Socialnamndens forebyggande arbete med barn, ungdomar och vuxna for att forhindra 
missbruks- och annan beroendeproblematik r angelaget. Yard- och behandlingsinsatser for 
ungdomar och vuxna som har utvecklat eft beroende behover utvecklas sa aft kedjan fran 
behandling till insatser fcir aft bygga upp eft fungerande liv med arbete/studier, boende och 
ett socialt liv hanger ihop. Det är da ocksa angelaget aft utveckla nya samverkansformer 
med landstinget. 

• Implementera Uppsala kommuns handlingsprogram mot Aid i nara relation samt fOre-
byggande arbete mot hedersrelaterat vald. 

• Utveckla arbetet med socialt utsatta EU-migranter i samverkan med den ideella seldom. 

Riktade satsningar 
• Myndighetsutovningen ska fortsatta utvecklas fOr aft kunna ge en god service till med-

borgarna och for aft sakerstalla kvaliteten och rattsakerheten i myndighetsutOvningen. 
Namnden avser aft ta del av riktade statliga satsningar for aft utveckla myndighets-
utovningen inorn barn- och ungdomsomradet. 

• Under 2016 se Over kommunens och namndens mottagande av ensamkommande barn som 
soker asyl i syfte aft forbattra mottagandet. 

• Fortsatta utveckla arbetet med malgruppen unga vuxna med missbruks- eller annan be-
roendeproblematik. 

• Fortsatta utveckla det forebyggande arbetet i syfte aft motverka vrakningar och avhys-
ningar. 

• Regeringens satsning pa kvinnojourer innebar en okad mojlighet for jourema aft arbeta och 
stodj a valdsutsafta kvinnor. Namnden avser aft fortsatta soka de statliga utvecklingsmedel 
som kan komma Mom omradet. 

• Inleda arbetet med aft etablera sa kallade halvvagshus i kommunen och arbetet med Bostad 
forst for aft skapa goda fOrutsattningar for manniskor aft Minna missbruk och beroende-
problematik bakom sig 
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5.4.3 Aldren'amnden 

Ansvar- och verksamhetsomrade 
Aldrenamnden ansvarar for service, yard och omsorg i ordinart eller sarskilt boende till personer 65 
àr och aldre, i de fall personema har behov av sadana insatser ph grund av nedsatt fysisk 
funktionsformaga. Namnden arbetar framst utifran socialtjanstlagen (2001:453), halso- och 
sjukvhrdslagen (1982:763) samt lagen om bostadsanpassningsbidrag (1992:1 574). Ndmnden 
ansvarar aven for oppna insatser och forebyggande verksamhet for personer 65 ar och 

Inriktningsmal 
• Vantetid till sarskilda boenden ska minska. 

• ()kat inflytande for brukarna Mom aldreomsorgen. 

• Andelen aldre som Or nojda med maten ska Oka. 

Uppdrag 
•

 
Aft se Over och eventuellt fornya hjalpmedlen i syfte aft sakerstalla aft de svarar mot 
brukarnas behov. 

Utmaningar 
• Den demografiska utvecklingen med fler aldre innebar en stor utmaning for namnden aft 

tillgodose de aldres behov av stOd, omsorg och service Mom de ekonomiska ramarna. For 
aft namnden ska kunna uppratthalla en ekonomi i balans behOver framfor alit de forebygg-
ande och halsoframjande och rehabiliterande insatserna utvecklas, sh aft behovet av in-
satser Mom hemvard och sarskilt boende ska kunna skjutas langre upp i Ldrarna. 

• Balans mellan utbud och efterfrhgan av sarskilt boende och andra typer av sarskilt anpass-
ade boendeformer for aldre behover uppratthallas. Detta Or av stor betydelse for aft kunna 
erbjuda god service till kommunens aldre och samtidigt uppratthalla en ekonomi i balans. 

Namnden behOver ha en val fungerande strategi for kvarboende och utveckling av altema-
tiva boendeformer som eft led i aft tillgodose behovet av en trygg och saker boendesitua-
tion for alla äldre. Det innebar aft tillganglighetsskapande och rehabiliterande htgarder som 
mojliggor for dldre aft bo kvar langye i sift eget boende maste prioriteras. 

Namnden har analyserat det framtida personal- och kompetensbehovet Mom aldreomsorg-
en och behover fortsatta med nodvandiga aktivititeter for aft sakerstalla aft detta behov kan 
tillgodos es . 

Forutsattningarna for bemanning Mom aldreomsorgen Or exempel ph omrhden som kan 
komma aft phverkas av nationella mL och styrande beslut. 

• 
FOrutsattningarna for bistandsbedomning kan phverkas av nationella beslut och genom 
ABIC (Aldres behov i centrum). 

• Namnden behover sakerstalla aft aldre personer med annat modersmal an svenska kan 
erbjudas information och yard- och omsorgsinsatser ph de sprhk som talas i kommunen. 
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Riktade satsningar 
• Enligt varpropositionen avser regeringen aft satsa tva miljarder arligen 2016-2018 ph an-

stallningar mom dldreomsorgen. Namnden ska sdkerstalla aft Uppsala far del av sats-
ningen for aft ph sh satt kunna Oka bemanningen inom dldreomsorgen. 

• En fortsatt satsning ph rehabiliteringsteam for aft langsiktigt minska behovet av dldreom-
sorgsinsatser. 

• Projekten ABIC och individuell behovsstyrning (IBS) är eft led i aft utveckla en mer rafts-
saker myndighetshandldggning. 

Under 2016 fortsatter satsningarna ph olika typer av valfdrdsteknologi i ordinart boende, 
som eft led i aft minska behovet av dldreomsorgsinsatser och bidra till okad trygghet och 
stOrre sjalvstandighet for dldre i kommunen. 

• Under 2016 fortsatter bland annat satsningar ph fallprevention, fysisk aktivitet ph recept 
(FAR), satsningar for gruppen dldre med psykisk ohdlsa for aft langsiktigt minska behovet 
av dldreomsorgsinsatser samt insatser for aft motverka riskkonsumtion av alkohol bland 
dldre. 

• Vidta htgarder utifran genomfOrd utredning 2015 om hur matsituationen ph kommunens 
sarskilda boenden kan vidareutvecklas. 

• Vidta atgarder utifran genomford utredning under 2015 om hur dldre genom Okad del-
aktighet och inflytande i storre utstrdckning ska kunna paverka innehallet i hemvarden. 

• En fortsaft utveckling av tydlig information och relevanta jamforelsemaft baserade ph 
kvalitetsmdtningar, med syftet aft underldtta for medborgaren aft gOra informerade val. 
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5.4.4 Overformyndarnamnden 

Ansvar- och verksamhetsomrade 
Overformyndarnamnden i Uppsala lan (OEN) bildades den 1 januari 2011 efter beslut i 
kommunfullmaktige i Uppsala, Knivsta, Heby, Tierp, Alvkarleby och Osthammars kommuner. 
Namnden har Uppsala kommun som vardkommun. Som gemensam namnd tillsammans med flera 
kommuner har overformyndarnamnden ett ansvar bade for verksamhetens inriktning som dess 
genomforande. 

Overformyndarnamnden är en kommunal tillsynsmyndighet. Overformyndarnamnden utovar, i 
enlighet med fOraldrabalken (1949:381) formynderskapsforordningen (1995:379) samt lagen om 
god man for ensamkommande barn (2005:429) tillsyn Over gode man, forvaltare och formyndare. 
Tillsynen ska verka for aft den som har stallforetradare i form av god man, forvaltare eller 
formyndare inte drabbas av rattsforluster. 

Utmaningar 
• Antalet arenden kommer troligen aft oka under de narmaste aren i takt med en vaxande 

aldrande befolkning. En storre arendemangd medfor okade kostnader for arvode till gode 
man och forvaltare. 

• Arenden med god man flir ensamkommande barn okar varje dr. Aft handlagga arenden for 
ensamkommande barn haver storm personalresurser. Den okande arendetillstromningen 
kraver awn aft mer tid laggs pa rekrytering av nya personer som kan ta uppdrag som god 
man for ensamkommande barn. 

• Det firms eft starkt onskemal fran personer som tar uppdrag som god man eller forvaltare 
aft namnden skall tillhandahalla e-tjanster. Onskvarda e-tjanster ar ansokningar, ekonom-
iska redovisningar och tillstandsarenden. For aft kunna integrera e-tjanster och forenkla 
handlaggningen behovs eft nytt modernt verksamhetssystem eller en uppgradering av be-
fintligt system. 

• Namnden behover rekrytera 80 nya gode man och forvaltare varje ar for aft klara till-
stromning av nya arenden och aft byta stallforetradare i de arenden dar det blir aktuellt. 
Eftersom uppdragen skall utforas av frivilliga som endast far eft litet arvode kravs en hel 
del arbete for aft marknadsfora uppdraget och rekrytera nya lampliga personer. 

• Forskning har visat aft hedersrelaterat vald kan forekomma mellan gode man och dess 
klienter. Namnden behover Oka kunskaper om fragan och vidta atgarder i forekommande 
fall 

Riktade satsningar 
• Fortsatta arbetet med aft hitta nya vagar aft rekrytera gode man och forvaltare som startades 

under 2015. 

• Erbjuda mojlighet till enklare e-tjanst i form av blanketter som kan signeras med en saker 
signatur. 
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• Insatser fOr att tillforsdkra att en rattssdker handlaggning for drenden med ensam-
kommande barn bibehalls, trots kraftigt okande drendetillstromning. 

Handlaggare pa oveiformyndarforvaltningen utbildas i hedersrelaterat vald och fortryck. 
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5.5 Kultur, idrott och fritid 
Utvecklingsforutsattningar 

Rika, jdmlika och jamstallda mojligheter aft uppleva och utova kultur-, idrotts och fritidsaktiviteter 
bidrar till manniskors livskvalitet och kommunens attraktivitet. Bibliotek, fritidsgardar, lokala 
kulturhus, idrotts-, och fritidsanldggningar, museer och teatrar är viktiga motesplatser for 
demokrati, mangkulturella moten, kultur, kunskap och aktiviteter. Frdmjande perspektiv och tidiga 
insatser skapar forutsdttningar for social hMlbarhet. Fritids- och kulturutbud kan spela en 
avgorande roll for de boendes livskvalitet och fOr en positiv utveckling av omrddet. Barn och unga 
ska prioriteras. 

Utbyggnaden av lokaler och anldggningar for kultur, idrott och fritid har inte foljt den okande 
befolkningsutvecklingen vilket left till brister i infrastrukturen. Det handlar om saval storre 
kulturcentra, evenemangs- och tdvlingsarenor som utbud, service och anlaggningar i bostadsnara 
ldgen. Fragor om kultur, idrott och fritid maste dad& ingd som en del av samhdllsplaneringen i eft 
tidigt skede ddr sal/di stadens som landsbygdens forutsdttningar uppmarksammas. Samspelet och 
dialogen med civila samhallet är viktig. Folkbildning och foreningsliv star for betydande insatser 
Mom kultur-, idrotts- och fritidsutbudet och kan samla unga i pdverkansarbete. 

Eft aktivt kulturmiljoarbete och offentlig gestaltning bidrar till kommunens attraktivitet. Uppsala 
har en stark stallning som evenemangs- och motestad. Evenemangen ger invdnarna nya upplevelser 
samtidigt som besokare attraheras. Ett starkt och fritt kulturliv mojliggor eft variationsrikt och 
levande kulturutbud och ligger till grund for evenemang och festivaler som bidrar till en dynamisk 
utveckling av kommunen. Samverkan inom projektet Elitidrott Uppsala starker relationema mellan 
ndringsliv, foreningsliv och kommunen och skapar battre forutsattningar aft bedriva elitidrott i 
Uppsala samt starker och utvecklar varumarket Uppsala. 

Nationella mal och styrande beslut 
• Statliga nationella mM fOr kulturpolitiken och samverkansmodellen med regional 

kulturplan. 
• Kulturpolitiskt program for Uppsala kommun. 
• Bibliotekslagen. Uppsala kommuns biblioteksplan ska revideras. 
• Nationella mdl fOr kulturmiljoarbete ska dven vdgleda politiken i kommuner och landsting. 
• Den statliga ungdomspolitiken omfattar ungdomar 13 till 25 dr. 
• En nationell strategi for kulturskolor är under framtagande. 
• overgripande nationella mdl kring idrott och fritid finns i folkhdlsomalen samt i 

barnkonventionen. 
• Kommunfullmdktige har under 2015 antagit ett idrotts- och fritidspolitiskt program for 

perioden 2015-2022. 

Gemensamma inriktningsmal 
• Uppsalas evenemang bidrar till aft starka Uppsalas attraktivitet for medborgare och 

besoksnaringen. 

• Uppsala kommuns utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter Or jams-Milt och 
tillgdngligt for alla. 
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5.5i Idrotts- och fritidsnamnden 

Ansvar- och verksamhetsomrade 
Idrotts- och fritidsnamnden ansvarar for planering och utveckling av bredd- och elitidrott samt 
fritidsverksamhet. Namnden loser sift uppdrag huvudsakligen genom inhyming och uthyrning av 
anlaggningar samt genom aft ha en lAngsiktig planering for lokalfOrsorjning avseende idrotts-och 
fritidsanlaggningar. Samverkan sker med foreningar och andra alctorer Mom namndens 
ansvarsomthde som en del i arbetet med aft fauna och uppratthMla riktlinjer och mal for 
foreningsstod Mom namndens ansvarsomrade. 

Utmaningar 
Na balans mellan fdrutsattningarna for en aktiv och halsoframjande fritid 
fOr flickor/pojkar, kvinnor/man, 
mellan idrotts- och andra fritidsaktiviteter, 
mellan fOrenings- och egenorganiserade aktiviteter, 
for stad och landsbygd, 

- oavsett socioekonomisk bakgrund. 

• Na ambitionen med en ekonomi i balans. 

• Fa fler personer aft stanna langre i foreningsdriven idrott. 

• Forbaftra tillgangligheten, med sarskilt fokus pa besokare med funktionsnedsattning, till 
bokningsbara anlaggningar. 

• Utfonna bokningsbara anlaggningar sd aft alla, oavsett kons identitet eller -uttryck, ges god 
tillganglighet. 

• Ta fram kvalitativa underlag for behovsbedomning och prioritering vid fordelning av 
namndens resurser. 

• Svara mot de behov som den vaxande staden medfor genom aft utveckla och komplettera 
befintlig infrastruktur. 

Riktade satsningar 
• Rusta befintliga anlaggningar sa de far full funktionalitet. 

• Forstarkning av foreningsstod till aktiviteter for barn och unga. 

• Resurs for foreningsbidrag till innebandy- och friidrottsarena i enlighet med kommun-
fullmaktiges tidigare beslut. 

• Ersatt kvicksilverarmatur med LED for energieffektivisering. 

Realisera ombyggnad av Studenternas med ny fotbollsarena Mom nuvarande omrkle samt 
utveckling av anslutande omrade till en attraktiv aktivitetsanlaggning for anvandning hela 
ket, inklusive isbanor med huvudinriktning bandy, hastighetsakning och allmanhetens 
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aiming. 

• Utomhus arena for traning och tavling i friidroft pa Granby sportfalt. 

• osterangens plan rustas upp for amerikansk fotboll pa elitniva. 

• Upprustning Loten. 

• Kvalitetshojning av motionsspar inklusive utvecklad information for forbattrad till-
ganglighet till enskilda spar och mojligheter aft ta sig mellan olika spar. 
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5.5.2 Kulturnamnden 

Ansvar- och verksamhetsomrade 
Kulturnamnden ansvarar for kultur- och fritidsverksamhet. Namnden fordelar stipendier, bidrag 
och annat stod till kulturliv, kulturevenemang, folkbildning, nationella minoriteter och ansvarar for 
folkbiblioteksverksamhet, kommunens museer och kulturscener, konstnarliga gestaltningsprojekt, 
konstinkop och konstsamlingar. Namnden stodjer ungdomars egna initiativ och ansvarar Or 
fritidsgardar, oppen fritidsverksamhet, ovrig fritidsverksamhet for barn och unga samt kultur- och 
musikskola. Kulturmiljo- och kulturarvsfragor samt stod till bygdegardar ingar ocksâ i namndens 
ansvarsomrade. 

Uppdrag 
Genomfora en oversyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya om-
ra.den tillsammans med kommunstyrelsen, plan- och byggnadsnamnden och de kommunala 
fastighetsbolagen. 

• Utveckla barn- och ungas mojligheter aft utova och uppleva kultur i skolan och under den 
fria tiden i samverkan med utbildningsnamnden. 

• Utveckla modell for kulturell allemansratt/kulturgaranti for barn och unga i samarbete med 
utbildningsnamnden. 

Utmaningar 
• Erbjuda kultur- och fritidsverksamhet som ar jamstalld och tillganglig for alla i hela 

kommunen. 

• Fortatningen av staden staller hogre krav pa befintlig kultur- och fritidsverksamhet da fler 
tar del av verksamheten. Detta leder till aft lokaler slits och aft personal ska racka till for 
fler besokare. 

• Nya bostadsomraden och centrumanlaggningar som utvecklas i kommunen leder till nya 
och Okade behov av kulturell infrastruktur, inldusive offentlig gestaltning. 

• Samutnyttj a verksamheter och lokaler battre. Oka tillgangen till lokaler som idag inte an-
vands for kultur- och fritidsverksamhet men som har potential aft bli en resurs inom om-
radet. Erbjuda andra verksamheter okad tillgang till kultur- och fritidslokaler. 

• En okad andel aldre i kommunen staller forandrade krav pa utbudet av kultur. Det blir fler 
aldre som kan och vill ta del av, och sjalva utova, kultur. Det leder till okad efterfragan pa 
anpassat tillgangligt utbud Or aldre i eget boende och inom sarskilda boenden. 

• Behoven av fritidsklubbar okar mer an vantat med hansyn tagen till den demografiska ut-
vecklingen. Det staller krav pa utvecklad verksamhet. 

Biblioteksverksamheten är teknikintensiv vilket genererar kostnadsokningar. Forvantningar 
finns pa webb-service dygnet runt samt bibliotek som har tippet langre an idag. Biblio-
tekens mobila verksamhet behover vidmakthallas och utvecklas med sarskild prioritet pa 
forskolan och manniskor som bor pa landsbygden. En reviderad biblioteksplan for Uppsala 
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kommun kommer aft synliggora behoven av utvecklad biblioteksservice och infrastruktur. 

• For aft fortsatta utvecklingen av eft starkt och levande kulturliv i Sveriges fjarde storstad 
behovs goda forutsattningar for saval breddkulturen och det fria kulturlivet som for kultur-
institutionema. Atervaxten av professionella kulturutovare Mom det lokala kulturlivet be-
hover sakras. 

Riktade satsningar 
• Fortsatta utvecklingen av lokala kulturskolor. 

• Utveckla kulturcentrum i Granbyomradet som forsorjer de nordostra stadsdelarna. 

• Floja kvaliteten i fritidsklubbar och fritidsgardar och utreda behoven av aft etablera nya 
fritidsklubbar i omraden med brist pa oppen fritidsverksamhet 

• Fortsatta utvecklingen av Uppsala konstmuseum. 

• Utveckla marknadsforingen av kultur- och fritidsutbudet och darmed synliggOra kultur-
evenemang i hogre utstrackning. 

• Utveckla kulturkvarteret Karin med Walmstedtska garden. 

• Ansoka om aft delta i Statens konstrads satsning av konstnarlig berikning av milj on-
programmets gemensamrna platser. 

• Tidiga insatser pa barn och ungas fria tid. Dessa medel syftar till aft Ora riktade insatser 
gentemot omeaden och malgrupper dar behoven är som storst. Det handlar om stOd till 
fOreningsverksamhet samt resursforstarkningar till fritidsklubbar och fritidsgardar. Kultur-
namndens fordelning av medlen ska bygga pa en omvarldsbevakning och levande dialog 
kring utvecklingen i stadsdelarna, ungdomskulturen och foreningslivet. 
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5.6 Agardirektiv, avkastningskrav och 
investeringsnivaer fOr Uppsala Stadshus AB och 
dotterbolagen i Stadshuskoncernen. 
De heldgda bolagen är inordnade i en aktiebolagsrattslig koncern. Moderbolaget i bolagskoncernen 
är Uppsala Stadshus AB. 

Kommunfullmdktiges beslut om agarstyming av de heldgda bolagen finns utforligare beskriven i 
agarpolicyn for de heldgda bolagen. Samtliga heldgda dofterbolag i Stadshuskoncemen omfattas av 
kapitaltdckningsgarantin vilket innebdr aft moderbolaget garanterar aft det egna kapitalet i 
respektive dotterbolag alltid uppgar till minst bolagets aktiekapital. 

Styrelserna i de kommunala bolagen ansvarar RV aft den operativa verksamheten i respektive bolag 
bedrivs i enlighet med bolagets andamal samt fullmaktiges agardirektiv och Ovriga krav som 
beslutas av kommunfullmaktige eller kommunstyrelse. 

Kommunstyrelsen, genom styrelsen for Uppsala Stadshus AB, genomfor dialoger med samtliga 
bolagsstyrelser runt de fragor som är vasentliga for kommande Mal och budgetperiod. I avsnittet 
nedan behandlas kommunfullmaktiges direktiv till de helagda bolagen avseende inriktning av 
verksamheten, ekonomiskt resultat och avkastning. 

Agardirektiv antas pa respective bolagsstdmma i kommunens direkt och indirect agda bolag. Det 
ankommer pa bolagets styrelse och verkstallande direktor aft fOlja agardirektiv. 

Kommunstyrelsens roll som fortrddare for dgaren (kommunfullmaktige) innebar bland annat aft 
lopande utvardera verksamheten och verksamhetsformen, bolagens strategier och mdl, hur dessa 
overensstammer med kommunens ovriga verksamhet samt hur bolagsverksamheten sktits av 
bolagsstyrelse och bolagsledningen. 

Agardirektivens syfte är aft mojliggora en aktiv styrning av bolagen samt underldtta for kommunen 
aft folj a verksamheten. 

Den formella styrningen i bolagsordning och dgardirektiv är inte tillrackligt for eft aktivt agarskap. 
Som komplement till formella styrdokument ska bolagsstyrning ske genom kontinuerlig samrad 
och dialog mellan bolags- och kommunsstyrelse. 

Vad galler av kommunen deldgda bolag ska, med beaktande av 3 kap 18 § kommunallagen, sá 
lAngt som mojligt kommunens inflytande som delagare sdkerstallas genom aktiedgaravtal. 

Utdelning fran bolagen ska behandlas som en deli arbetet med arsredovisningen. 

Agardirektiv f6r samtliga bolag 
Kommunfullmaktige har beslutat om eft antal styrdokument. Dessa omfattar och ska tillampas av 
samtliga ndmnder och bolag. Som exempel kan namnas jamstalldhets- och arbetsgivarpolicy, 
miljo- och klimatprogram och upphandlingspolicy. De av kommunstyrelsen fattade riktlinjema for 
sponsring och sociala medier ska tillampas av bolagen. 
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Respektive bolag ska genom affdrsplanen synligora dess bidrag till uppfyllelse av fullmaktiges 
prioriteringar uttryckta i styrdokument samt generella och bolagsspecifika agardirektiv. Samrad 
och dialog mellan bolag och agare ska ske infor styrelsens faststallande av affdrsplan. 

Moderbolaget och dotterbolagen ska verka for vardeskapande samarbeten med andra bolag inom 
stadshuskoncemen. 

Bolagen ska arbeta med klimatdriven affdrsutveckling och energieffektiviseringar. Bolagen ska 
stodja systematisk tillampning av fly energiteknik, energisnala uppvarmningslosningar, 
klimatneutrala transporter samt materialval med hog miljoprestanda. Bolagen ska bidra till en 
hallbar utveckling genom aft anvanda grOna obligationer dar sa är tillampligt. 

Dotterbolagen ska anmala fOljande till Uppsala Stadshus AB 

1. arligt faststallande av affdrsplaner med strategiska mai for de narmaste tre ken, 
2. faststallande av budget for verksamheten, 
3. stallande av sakerheter, 
4. bildande/avveckling av bolag, 
5. kop eller fOrsaljning av bolag eller andel i sadant, 
6. kop eller forsaljning av fast egendom, 
7. manadsrapportering, 
8. ksbokslut och delarsbokslut. 

Dotterbolagen ska folja faststallda redovisningsprinciper for koncernen. Sarskilda varderingsfragor 
ska losas i samrad med Uppsala Stadshus AB. 

Moderbolaget ska samordna och nyttja mojligheter till resultatutjamning inom Stadshuskoncernen, 
bland annat koncernbidragsmojligheter. 

Investeringar som paverkar annat kommunalt bolag eller namnd inom Uppsala kommun ska 
godkannas av Uppsala Stadshus AB. Fragor av principiell beskaffenhet ska godkannas av 
kommunfullmaktige. 

Rekrytering och forhandling av anstallningsvillkor for vd och vice vd i dotterbolagen ska ske i 
enlighet med process faststalld av styrelsen Rir Uppsala Stadshus AB. 
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Uppsala Stadshus AB 
Bolaget ska Mom Uppsala kommun aga och forvalta aktier i bolag verksamma inom Uppsala 
kommuns kompetensomrade. Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de 
kommunalrattsliga principema i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900), i syfte aft 
uppfylla verksamhetsforemdl et. 

Bolagsspecifika agardirektiv 
Uppsala Stadshus AB Mr moderbolaget i Stadshuskoncemen och ska aga samtliga aktier i 
dotterbolagen. 

Moderbolaget ska leda och samordna verksamheten i bolagskoncernen samt avgOra frdgor som är 
gemensamma for koncernen och som inte är av storre principiell beskaffenhet. 

Moderbolaget ska sakerstalla aft storsta mojliga samordning sker mellan bolagen och i 
kommunkoncemen och aktivt foljer bolagskoncernens utveckling. 

Uppsalahemkoncernen 
Bolaget ska Mom Uppsala kommun: 

1. direkt eller indirekt forvarva, aga, forvalta och utveckla fastigheter och tomtratter, 
2. bygga bostader och dartill horande kollektiva anordningar samt aven lokaler, i de fall 

lokalerna utgor en mindre del av dessa fastigheter, som anvands for kommunal verksamhet 
eller ar kommersiella lokaler som bidrar med kvaliteter till den ovriga verksamheten, 

3. samt i Ovrigt bedriva harmed forenlig verksamhet. 

Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrattsliga principema i 2 kap. 1-2 §§ kommunallagen 
(1991:900), bedriva verksamheten enligt affarsmassiga principer och i allmannyftigt syfte genom 
aft framja bostadsforsorjningen i Uppsala kommun och erbjuda hyresgastema mojlighet till 
boendeinflytande. 

Bolagsspecifika agardirektiv 
Uppsalahem AB ska, som allmannyttigt bostadsbolag bidra till aft starka kommunens utveckling 
genom aft med hog kompetens aga, forvalta och bygga hyresfastigheter i Uppsala. Uppsalahem AB 
ska erbjuda kundema det boende de vill ha i olika faser i livet. 

Med utgangspunkt i den av kommunfullmaktige antagna bostadspolitiska strategin, ska 
Uppsalahem bidra till aft nya lagenheter tillkommer i kommunen. 

Uppsalahem ska erbjuda minst sju procent av nyuthymingen per dr till personer som av sarskilda 
ekonomiska och/eller sociala skal inte kan fd en bostad pa egen hand. (Nyuthyming definieras som 
det antal lagenheter AB Uppsalahem hyr ut per ár). 

Uppsalahem ska vara en aktiv part i Uppsalas stadsutveckling och datmed samverka med ovriga 
bolag och namnder i arbetet med aft utveckla nya och fornya befintliga stadsdelar. 

I arbetet med hallbar stadsutveckling ska Uppsalahem sarskilt fokusera pd energibesparingar i 
Milj onprogrammet samt aft minska boendesegregationen. 
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Uppsalahem ska verka for ett brett utbud av kommersiell och samhallelig service i de omraden dar 
Uppsalahem verkar. 

Utiftin allmannyttans principer och pd affdrsmassiga grunder ska Uppsalahem soka uppna en hog 
nyproduktionsniva av hyreslagenheter per dr. 

Uppsalahem ska anvanda bostadsformedlingen for formedling av befintliga och tillkommande 
lediga hyresbostader enligt sarskilt avtal i likhet med andra aktorer. 

Uppsalahem AB är undantaget fran kravet aft folja Uppsala kommuns finanspolicy da en egen 
finanspolicy firms. 

mnkr 	 2016 	2017 	2018 
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Res .efter fmansnetto 

Avkast pa justerat eget  

204 	212 	220 

2%+ 2%+ 2%+ 
kapital* 	 inflation inflation inflation 

Investeringar 950 	950 	950 

*avkastning pa justerat eget kapital defmieras som koncernens eget kapital enligt bokfOringen med 
tillagg for fastigheternas overvarde. 

Uppsala Kommuns Fastighets AB 
Bolaget ska Mom Uppsala kommun projektera, bygga, aga och forvalta centrumanlaggningar och 
bostader. Verksamhetens vinst ska anvandas for dessa syften. 

Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrattsliga principerna i 2 kap. 1-2 §§ kommunallagen 
(1991:900), bedriva verksamheten pa affdrsmassiga grunder i syfte aft tillgodose smd foretags 
behov av lokaler i Uppsala kommun under forutsattning aft verksamheten inriktas pd 
foretagarkollektivet i allmanhet. 

Bolagsspecifika agardirektiv 
Uppsala kommuns Fastighets AB är kommunens redskap for aft bygga, utveckla och forvalta 
lokaler och centrumanlaggningar. 

Bolaget ska bidra till utveckling i Uppsalas kransorter och starkt social sammanhallning i 
kommunen. 

Bolaget ska vara delaktigt i arbetet med framtagandet av Oversiktsplaner. 

Uppsala kommun Fastighets AB ska erbjuda, om kommunen begat det, upp till fem procent av 
nyuthyrningen per dr till personer som av sarskilda ekonomiska och/eller sociala skal inte kan fa en 
bostad ph egen hand. (Nyuthyrning definieras som det antal lagenheter Uppsala Kommuns 
Fastighets AB hyr ut per ár). 

Bolaget ska anvanda bostadsformedlingen for formedling av befintliga och tillkommande lediga 
hyresbostader enligt sarskilt avtal i likhet med andra aktorer. 



mnkr 2016 2017 2018 

Res.efter finansnetto -3 -1 0 

Avkast. pa totalt kapital 1,2% 1,3 % 1,6% 

Investeringar 105 57 25 

AB Uppsala Kommuns lndustrihus 
Bolaget ska inorn Uppsala kommun forvarva, aga, bebygga, Rirvalta samt bedriva handel med fast 
egendom (lokaler) avsedda for hantverk, smaindustri och offentliga fOrvaltningar samt aft bedriva 
darmed Rirenlig utredningsverksamhet. 

Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrattsliga principema i 2 kap. 1-2 §§ kommunallagen 
(1991:900), bedriva verksamheten pa affarsmassiga grunder i syfte aft tillgodose sma ftiretags 
behov av lokaler i Uppsala kommun under forutsaftning aft verksamheten iririktas pa 
foretagarkollektivet i allmanhet. 

Bolagsspecifika agardirektiv 
AB Uppsala Kommuns Industrihus ska vara ett strategiskt instrument for tillvaxt och utveckling av 
naringslivet i kommunen. Det naringspolitiska uppdraget ska leda till en attraktiv kommun byggd 
pa eft mangfacetterat och diversifierat naringsliv. 

Bolaget ska pa. eft effektivt satt erbjuda andamalsenliga lokaler inom kommunen till 
konkurrenskraftiga priser. 

Bolaget ska prova sarskilda lokaler fOr inkubatorverksamhet. 

Bolaget ska arbeta strategiskt for aft sakerstalla en god omsattningshastighet pa sina fastigheter och 
genom uppfoljning, lopande for agaren, redovisa sin omsaftningsstrategi. 

mnkr 2016 2017 2018 

Res.efter finansnefto 37 27 20 

Avkast. pa totalt kapital 4,0 % 3,0% 2,5 % 

Investeringar 90 115 

Utdelning: 15 miljoner honor under 2016. 

Uppsala Parkerings AB 
Bolaget ska inom Uppsala kommun forvarva, uppfora och forvalta parkeringsanlaggningar for 
cyklar och bilar samt bedriva armed forenlig verksamhet. 

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrattsliga principerna i 2 kap. 
och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900), i syfte aft uppfylla verksamhetsforemalet. 
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Bolagsspecifika agardirektiv 
Uppsala Parkerings AB ska vara eft redskap for aft skapa dndamalsenliga kommunala parkeringar 
for bade cykel och bil och bidrar darmed till stadens utveckling. 

Bolaget ska arbeta strategiskt utifrAn kommunens Overgripande mal om aft Oka andelen gang-, 
cykel- och kollektivtrafik samt minska trafikens miljobelastning genom parkeringsstyming, bland 
annat genom fler avgiftsbelagda parkeringar och hojda avgifter. 

Bolaget ska bidra aktivt till eft Mgt utnyftjande av parkeringsgaragen i innerstaden och bidrar med 
sin kompetens i utformningen av kommunens parkeringsstrategi. 

Bolaget ska sakerstalla aft, i syfte aft tillgodose parkeringsbehovet i centrala Uppsala, Mom en 
sjuarsperiod skapa 600 nya parkeringsplatser i eft eller flera parkeringsgarage och/eller vid 
kollektivtrafikfOrsorjda pendlarparkeringar. Utbyggnaden ska motas av borttagna parkeringsplatser 
pa markplan. 

Bolaget ska i samverkan med plan- och byggnadsnamnden utarbeta rutiner for aktiv hantering av 
parkeringskop. 

Bolaget ska verka fOr differentierade och, jamfort med dagens nivaer, sankta avgifter i befintliga 
parkeringsgarage (i syfte aft hoja belaggningsgraden i garagen) och hajda avgifter pa 
markparkeringar. 

Bolaget ska i samverkan med &riga aktOrer i kommunen arbeta for utokade mojligheter for 
laddning av elbilar. 

mnkr 2016 2017 2018 

Res.efter finansnetto 17 17 17 

Avkast. pa totalt kapital 8,4 % 4,3 % 3,2 % 

Investeringar 15 240 300 

Fyrishov AB 
Bolaget ska inom Uppsala kommun tillhandahalla en arena for folkhalsa, idrott och evenemang. 
Arenan ska som besoksattraktion och motesplats starka den positiva bilden av Uppsala som 
bostadsort, turistmal och som en attraktiv stad fOr lokalisering av foretag. 

Bolaget ska ansvara fOr driften av verksamheten. 

Bolaget ska Aga och forvalta samtliga fastigheter Mom Fyrishovsanlaggningen 

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrattsliga principerna i 2 kap. 
och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900), i syfte aft uppfylla verksamhetsforemalet. 

Bolagsspecifika figardirektiv 
Fyrishov AB ska tillhandahalla arena for fritid, idrott, bad och evenemang med syfte aft bidra till en 
tikad folkhalsa. 
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Arenan och badet, som besoksattraktion, ska starka den positiva bilden av Uppsala som bostadsort, 
besOlcsmal och som en attraktiv stad for lokalisering av foretag. Verksamheten ska vara relevant 
och valkomnande for alla manniskor oavsett Icon, bakgrund och funktionsnedsattning. 

Bolaget ska ansvara fcir driften av verksamheten i Fyrishovsanlaggningen och efter uppdrag 
Gottsundabadet i Uppsala kommun och svara for bad, sport och rekreation samt clamed forenlig 
verksamhet. 

Bolaget ska samverka med andra aktorer inom besoksnaringen, och sarskilt inom Uppsala 
Stadshuskoncemen, for aft starka Uppsala som besOlcsmal och uppna samordningsvinster. 

Tillhandahalla simundervisning kostnadsneutralt till Uppsala skolor. 

Bolaget ska verka for okad simkunnighet i Uppsala. 

mnkr 2016 2017 2018 

Res.efter finansnetto -10 -16 -16 

Avkast. pa totalt kapital Neg Neg Neg 

Investeringar 90 160 160 

Uppsala stadsteater AB 

Bolaget ska inom Uppsala kommun med egen ensemble och pa annat satt bedriva konstnarlig 
teaterverksamhet och darmed forenlig verksamhet. 

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrattsliga principerna i 2 kap. 
och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900), i syfte aft uppfylla verksamhetsforemalet. 

Bolagsspecifika agardirektiv 
Uppsala stadsteater AB bidrar genom sin konstnarliga verksamhet till en utveckling av kulturlivet i 
Uppsala. 

Stadsteatem som motesplats ska starka den positiva bilden av Uppsala som en attraktiv stad och 
darmed bidrar till aft starka besoksnaringen. 

Uppsala stadsteater AB ska fora dialog med kulturnamnden om hur bolaget ska bidra till Uppsalas 
kulturella utveckling. 

Bolaget ska tillhandahalla en arena for gastspel och andra aktiviteter. 

Bolaget ska samverka med andra kulturinstitutioner och besoksmal, sarskilt inom Uppsala 
Stadshuskoncem, for aft starka kulturlivet och uppna samordningsvinster. 

mnkr 2016 2017 2018 

Res.efter finansnefto -70,6 -72,1 -73,6 
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Avkast. pa totalt kapital 	Neg 	Neg 	Neg 

Investeringar 	 4 	2 	2 

Uppsala Konsert & Kongress AB 
Bolaget ska mom Uppsala kommun ansvara for verksamheten i Uppsala kommuns konsert- och 
kongresshus och aft bedriva ddrined forenlig verksamhet. 

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrattsliga principerna i 2 kap. 
och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900), i syfte aft uppfylla verksamhetsforemalet. 

Bolagsspecifika agardirektiv 
Uppsala Konsert & Kongress AB ska tillhandahalla en motesplats for musik for alla Uppsalabor. 

Bolaget ska genom sin musikverksamhet aktivt bidra till en utveckling av kulturlivet i Uppsala 
samt genom kongress- och konferensverksamheten bidrar aktivt till en utveckling av 
besoksndringen i Uppsala. 

Genom konserter och moten ska bolaget stdrka bilden av Uppsala som en attraktiv stad. 

Uppsala Konsert & Kongress AB ska fora dialog med kulturndmnden om hur bolaget ska bidra till 
Upps alas kulturella utveckling. 

Bolaget ska samverka med andra aktorer inorn kulturlivet och besoksnaringen fOr aft starka 
respektive omrade och uppna samordningsvinster. 

mnkr 2016 2017 2018 

Res.efter finansnefto -33,6 -34,3 -34,5 

Avkast. pa totalt kapital Neg Neg Neg 

Investeringar 4 7 3 

Uppsala Vatten och Avfall AB 
Bolaget ska Mom Uppsala kommun uppfora, forvdrva, dga, forvalta samt utveckla fast och lOs 
egendom i form av anldggningar och utrustning for tekniska nyttigheter och tjanster avseende 
vattenforsorjning, avlopps- och avfallshantering, produktion av biogas samt ddrtill horande 
verksamheter. 

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrdttsliga principema i 2 kap. 
och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900), i syfte aft vara huvudman fOr den allmdnna vatten-
och avloppsanldggningen Mom av Uppsala kommun faststdllt verksamhetsomrade samt aft ansvara 
fOr kommunens verksamhet pa omradet. Ovan angivna kommunalrattsliga principer ska dock inte 
beaktas i den man de inte är forenliga med lagen (2006:412) om allmanna vattentjanster. 

Bolaget aven dger, driver och utvecklar kommunens anldggningar for biogasverksamhet och 
Hovgardens avfallsanlaggning. 
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Bolagsspecifika agardirektiv 
Bolaget ska utarbeta, for beslut i kommunfullmaktige, fOrslag till bestdmmelser fOr brukande av 
den allmanna vatten- och avloppsanldggningen i Uppsala kommun (ABVA) och foreskrifter om 
taxa for brukande av den allmanna anldggningen samt forslag till verksamhetsomrade. Bolaget ska 
besluta om avgifternas belopp enligt berdkningsgrunder i taxeforeskrifterna. 

Bolaget ska utarbeta, fOr beslut i kommunfullmaktige, forslag till renhallningsordning och 
avfallsplan samt forslag till taxa fOr hushallsavfallstjanster. 

Uppsala vatten ska utveckla strategier for aft kunna stdlla miljOkrav pa upphandlade tjanster och 
ddrigenom atstadkomma en klimatomstallning av fordonsflottan samt ruttplanering for minskade 
avfallsmil. 

Bolaget ska aktivt medverka i samhdllsplaneringen och delta i Mdlarens Vattenvards-
ftirbundsprojekt "Mdlaren-en sjo for miljoner". 

Bolaget ska ha ett strategiskt utvecklingsansvar for biogas, samt verka for aft ytterligare tankstallen 
far biogas etableras. 

mnkr 2016 2017 2018 

Res.efter finansnetto 8 6 5 

Avkast. pa justerat eget 
kapital 5,2% 3,8% 3,0% 

Investeringar 376 427 310 

Uppsala bostadsformedling AB (f.d.Uppsala Kommuns Gasgenerator AB) 
Uppsala Kommuns Gas generator bytte namn och verksamhetsinrikting under 2015 och är idag 
Uppsala bostadsformedling AB, eft bolag som kommer aft paborja bostadsformedlingsverksamhet 
med start tidigast 1 januari 2016. 

Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrattsliga principerna i 2 kap. 1-2 §§ kommunallagen 
(1991:900), bedriva verksamheten enligt sjalvkostnadsprinciper i syfte aft framj a 
bostadsforsorjning. 

Foremalet for bolagets verksamhet är aft formedla hyresldgenheter inorn Uppsalaregionen och dven 
bedriva annan armed sammanhangande verksamhet. Bolaget spelar en viktig roll Mom det 
bostadssociala omradet. 

Bolagsspecifika agardirektiv 
Uppsala bostadsformedling AB är kommunens verktyg for aft sakerstdlla en effektiv 
hyresattsmarknad i Uppsalaregionen. 

Bostadsformedlingen verkar fOr aft underldtta intrdde pa bostadsmarknaden med sarskilt fokus pa 
ungdomar och studenter. 
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Bostadsformedlingen har god kunskap om och marknadsfOr bostads- och fastighetsmarknaden i 
Uppsalaregionen samt starker dess attraktionskraft. 

Bostadsfo 	medlingen bar sina egna kostnader och finansieras genom avgiftsbelagd ko samt avgift 
for formedling. 

Bostadsfoimedlingen har mojlighet att erbjuda efterfragade tjanster mot ersattning. 

mnkr 2016 2017 2018 

Res.efter finansnetto -0,3 0,3 1 

Avkast. ph totalt kapital neg <1% 10% 

Investeringar 10 

Uppsala kommun Skolfastigheter AB 
Bolaget ska Mom Uppsala kommun tillhandahalla andamhlsenliga lokaler flit- skol- och 
barnomsorgsverksamhet samt darmed jamforlig verksamhet. Bolaget ska forvarva, avyttra, aga, i 
egen regi bebygga och forvalta fast egendom och tomtratt for uthyrning av lokaler huvudsakligen 
till skol- och forskoleverksamhet. Darvid kan bolaget bidra till basta mojliga nyttjande av den 
samlade fasta egendom, tomratter och lokaler som anvands i alla de verksamheter som Uppsala 
kommun bedriver. 

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrattsliga principerna i 2 kap. 
och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900), i syfte att uppfylla verksamhetsforemalet. 

Bolagsspecifika agardirektiv 
Bolaget ska utveckla aktivt funktionella och ekonomiskt effektiva pedagogiska lokaler som stodjer 
verksamhetens behov. 

Bolaget ska folja det generella lokalprogrammet for funktions- och kvalitetskrav for kommunala 
verksamhetslokaler. 

Bolaget ska verka for aft lokalkostnader per barn eller elev är oforandrade eller minskar jamfort 
med 2014 ars niva.. 

Bolaget ska arbeta for aft skapa halsosamma utbildningslokaler, bl.a. i enlighet med beslutet om 
giftfria forskolor. 

mnkr 2016 2017 2018 

Res.efter fmansnetto 25 0 -27 

Avkast. pa totalt kapital 3,0 2,7 2,4 

Investeringar 605 600 600 
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Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB 
Bolaget ska tillhandahalla andamalsenliga och kostnadseffektiva lokaler samt mark for de fritids-, 
sport-, evenemangs- och rekreationsverksamheter och anlaggningar som bedrivs Mom Uppsala 
kommun, samt darmed jamforlig verksamhet. 

Bolaget ska forvarva, avyttra, aga, i egen regi bebygga och forvalta fastigheter och tomtratt for 
uthyrning av lokaler och mark huvudsakligen for fritids-, sport-, evenemangs- och 
rekreationsverksamhet. Bolaget kan darvid bidra till basta mojliga nyftjande av den samlade fasta 
egendom, tomtratter och lokaler som anvands i alla de verksamheter som Uppsala kommun 
bedriver. 

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrattsliga principerna i 2 kap. 
och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900), i syfte aft uppfylla verksamhetsforemalet. 

Bolagsspecifika agardirektiv 
Bolaget ska fokusera pa aft genom underhall och erforderliga investeringar forbattra standarden pa 
fastighetsbestandet. 

Bolaget ska verka for aft erbjuda bra och kostnadseffektiva lokaler. 

Bolaget ska verka for aft ytterligare forbattra tillgangligheten. 

Bolaget ska samarbeta med idrofts- och fritidsnamnden och gatu- och samhallsmiljonamnden i 
samordningen av anvandningen av lokaler, mark och anlaggningar. 

mnkr 2016 2017 2018 

Res.efter finansnetto -2 -1 0 

Avkast. pa totalt kapital 1,7% 1,8% 1,6% 

Investeringar 238 338 296 

Uppsala kommun Forvaltningsfastigheter AB 
Bolaget ska inom Uppsala kommun tillhandahalla andamalsenliga lokaler for de olika 
verksamheter som kommunen bedriver, samt darmed jamforlig verksamhet. Bolaget ska forvarva, 
avyftra, aga, i egen regi bebygga och forvalta fast egendom och tomtraft for uthyrning av lokaler 
huvudsakligen till de specialverksamheter som Uppsala kommun bedriver, med undantag for skol-
och forskoleverksamhet samt fritids-, sport-, evenemangs- och rekreationsverksamhet. 

Bolaget ska darvid bidra till basta mojliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomratter och 
lokaler som anvands i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver. Bolaget ska bedriva 
verksamheten, med beaktande av de kommunalrattsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § 
kommunallagen (1991:900), i syfte aft uppfylla verksamhetsforemalet. 

Bolagsspecifika figardirektiv 
Bolaget ska sarskilt fokusera pa aft hitta raft och lamplig forvaltningsform for var och en av de 
olikartade specialfastigheter som ingar i bestandet. 
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Utifran tidigare beslut aft utveckla stadshuset ges Forvaltningsfastigheter AB i uppdrag aft inorn 
ramen for beslutade investeringsramar pa 850 mkt.  i 2015 ars priser utarbeta systemhandlingar och 
kalkyler som underlag for slutligt investeringsbeslut. 

mnkr 2016 2017 2018 

Res.efter finansnetto -2 -6 -11 

Avkast. pa totalt kapital 0,6 % 0,2 % 0,0 % 

Investeringar 21 142 295 
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5.7 Direktiv for produktionsstyrelser 
Kommunens egenproduktion är samlad under tva produktionsstyrelser, Styrelsen for Teknik och 
service och Styrelsen Uppsala yard och omsorg. 

Styrning 
Produktionsstyrelserna leder kommunens produktion enligt det reglemente som faststallts av 
kommunfullmaktige och de avtal som tecknas med kommunens namnder, styrelser och bolag. 

Produktionsstyrelsema ansvarar for aft verksamheten drivs konkurrenskraftigt och effektivt. 
Styrelsema ansvarar for en god dialog och klagomdlshantering gentemot brukarna. 

Produktionsstyrelsema foljer upp och utvarderar de egna verksamhetema ur produktivitets- och 
kvalitetsperspektiv. De ansvarar fOr aft kommunfullmaktige och kommunstyrelsen far 
Merrapportering samt aft uppdragsgivare fdr dterkoppling av hur ingangna avtal fullfoljs. 

Det ingar i varje styrelses ansvar aft se till kommunhelheten och arbeta enligt kommunfullmaktiges 
beslut och styrdokument. Dessa implementeras i verksamheten. 

Ekonomi 
Det ekonomiska kravet pa produktionsstyrelsema är aft ha en ekonomi i balans. Ett underskoft ska 
aterstallas inom tre dr. Negativt eller positivt resultat fors Over till ndsta dr och paverkar det egna 
kapitalet. Produktionsstyrelsernas ackumulerade Overskott fdr anvandas till utvecklingsinsatser 
°eh/eller omstallning av verksamhet. 

Styrelsen for teknik och service 
Styrelsen for teknik och service ansvarar Mr kommunens egen produktion av produkter, materiel 
och tjdnster inom det tekniska omradet, efter interna overenskommelser och enligt sarskilda 
direktiv fran kommunfullmaktige och kommunstyrelsen. 

Styrelsen erbjuder aven servicetjanster till kommunens namnder, styrelser och bolag. 
Tjdnsteutbudet varierar Over tid beroende pd kundemas/brukarnas onskemal och behov. Styrelsen 
ska ha en effektiv organisation som bidrar till aft hMla kommunens nettokostnadsutveckling pa en 
ldg nivd. 

Styrelsen Uppsala yard och omsorg 
Styrelsen Uppsala yard och omsorg ansvarar for kommunens egen produktion av tjanster Mom yard 
och omsorg, efter intema overenskommelser och enligt sarskilda direktiv kommunfullmaktige och 
kommunstyrelsen. 

Ndmnden är vardgivare for den verksamhet som bedrivs i egen regi. 

Styrelsen ska ha en effektiv organisering och en administration som underldttar for 
nyckelkompetens, som exempelvis vardpersonal, aft fokusera arbetstiden mot vardtagare och 
brukare. Styrelsen ska se Over organisation, arbetssdtt och administration. Detta i syfte aft Italia ner 
uppdragsnamndernas kostnader och sdkra eft genomslag for den politiska viljeinriktningen. 
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6. Investeringar 
Investeringar moiliggor tillvaxt men är ocksa nodvandiga for att uppratthalla 
befintlig infrastruktur. 
FOrslagen till investeringar for perioden 2016-2018 handlar bade om aft fornya eller ersata 
befintlig infrastruktur och om aft skapa kapacitet for aft mota de behov en vdxande kommun 
genererar. Oberoende vilket sa binder investeringar kapital och genererar kostnader Over lang tid. 
Uppsala kommuns nuvarande investeringsplaner, oavsett i vilken del av organisationen de 
genomfors, ligger pa en hog niva. Nivan motiveras dels av aft det firms en omfattande infrastruktur 
som behover ersattas dels av de behov som genereras av aft bade stad och landsbygd vaxer. 

Kostnaden fizir investeringarna faller pa olika kollektiv. Kollektiven kan indelas i hyresgdster, 
parkeringsanvandare, VA- och renhallning samt skattebetalare. Analysen av investeringar och 
deras kostnadskonsekvenser behover ske utifran vem som ska betala och hur investeringarna 
paverkar centrala nyckeltal av intresse for kommunens langivare. 

For de investeringar som ger kostnader vilka faller pa hyresgaster, parkeringsanvandare respektive 
VA- och renhallningskunder kan kostnadskonsekvensen motiveras om dessa kollektiv kan bara 
kostnadema inom etablerade hyres- och avgiftsnivaer. Investeringar som ska bdras av 
skattekollektivet haver en mer djupgdende analys da utrymmet for aft mota en utokad kostnad är 
begrdnsat. 

Till de mest centrala nyckeltalen for aft hantera investeringsfragor inom Uppsala kommunkoncem, 
kommun och bolag, rdknas: 

Resultat 
Soliditet 1 

- Soliditet 2, inklusive pensionsataganden 
Laneskuld per invanare 
Kapitalkostnadsniva ((rdnta+avskrivningar)/omsatning) 

- Nettokostnadsutveckling (kostnadsutvecklingen inorn den skattefmansierade verksamheten) 

Under den senaste dryga tioarsperioden har flera av de centrala nyckeltalen visat pa en negativ 
trend. Soliditeten i kommunkoncernen har sjunkit fran 20 procent ar 2002 till 12 procent 2014 
medan skuldema under samma tidsperiod okat fran 31 600 till 71 000 kronor per invanare. 

Investeringsutrymme 
Om utgangspunkten for investeringsutrymmet är aft alla investeringar ska vara sjdlvfmansierade, 
det vill saga ingen upplaning behovs for aft genomfora dem, begransas utrymmet for perioden 
2016-2018 till en niva mellan 1,2 och 1,4 miljard honor for kommunkoncernen. Detta belopp 
genereras genom forvantad vinst med tillägg for arets avskrivningar. Utrymmet begransas 
ytterligare om vi istallet for fcirvantad vinst tar genomsnitt av foregaende trearsperiod. Med denna 
utgangspunkt uppgar utrymmet till 900 miljoner honor. 

I sammanstdllningen Over de investeringar som redovisats som bade pagaende och planerade fran 
olika parter mom kommunkoncernen finns anldggningar och fastigheter vilka till fullo ska betalas 
av extema kunder och hyresgdster. Dessa investeringar dr till stor del knutna till aft forsorja eft 
vdxande Uppsala med bostdder, parkeringshus/-garage, industrilokaler samt infrastruktur fOr 
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fastigheter. De som brukar dessa fastigheter och anldggningar tacker till hundra procent kostnaden 
genom hyror och avgifter varfor dessa investeringar kan ligga utanfOr det framrdknade utrymmet. 
Inorn ovriga investeringar kan finnas atgarder som sanker kostnaden for en verksamhet s.k. 
rationaliseringsinvesteringar. Aven sadana investeringar kan overvagas aft ligga utanfor utrymmet 
enligt ovan. 

Slutsatsen av detta resonemang blir aft utrymmet for de investeringar som ska anvandas och betalas 
Mom skaftefinansierad verksamhet och som inte bidrar till rationaliseringar som utgAngspunkt over 
tid kan ligga i intervallet 900-1000 miljoner kronor beroende pa resultatniva for 
kommunkoncernen. Denna niva utgAr fran aft hela det utrymme som finns for sjalvfinansiering 
dediceras fOr dessa investeringar. Om en Idgre sjdlvfinansieringsgrad accepteras akar defta 
utrymme. I tabellen nedan har markerats med grOnt de bolag vilkas investeringar belt bekostas av 
anvandarna medan gulmarkerade är de som ska bekostas av skattemedel. 

Investeringsramar 
UtifrAn de grundforslag som uppraftats har gjorts en provning av de investeringar som riktar sig till 
styrelser och namnder Mom Uppsala kommun. For dessa investeringar maste skattekollektivet helt 
bara kostnaden. Med utgangspunkten aft alla investeringar ska kunna klaras Mom de kostnadsramar 
som IVE 2015-2018 indikerar for perioden 2016-2018 har en revidering av investeringsramarna 
gjorts. Det hr investeringar Mom framst gatu- och samhallsmiljonamnden som fatt justeras ned. 
Inorn utbildningsnamndens omrade har tidsforskjutningar gjorts for nagot enstaka objekt. Ndr det 
gdller investeringar hos Fyrishov firms i dagsldget en osakerhet om behovet for badanlaggningen 
men ddr kommer inspektioner och undersokningar skapa klarhet om behovet av atgarder. 
Investeringar som beror idrofts- och fritidsnamndens ansvarsomrade genomgar for narvarande en 
fordjupad beredning ddr utgAngspunkten hr aft hifta altemativ som genererar ldgre kostnader. Dessa 
investeringar hr framst knutna till utveckling av Studenternas. I underlagen redovisas den niva som 
forslaget frail september innehaller vilket geft en lagre nivA an den som indikerades under varen. 

mom infrastruktur for kommunikation har en prioritering gjorts innebdrande en fortsatt satsning pa 
cykel- och kollektivtrafik. Stor del av Ovrigt utrymme Mom gatu- och samhallsmiljondmndens 
omrade behovs for aft klara paborjade stone objekt sasom bro Over Fyrisan vid Flottsund samt tvd. 
passager under jarnvagen i centrala staden. 

I underlaget for Uppsala kommun ingar for 2016 och 2017 15 miljoner vartdera aret for sociala 
investeringar. Dessa belopp utgor inte investeringar utan avser atgarder som har en investerings-
karaktar men hr Atagande Mom driftverksamhet. Beloppen finansieras dad& Over driftbudgeten. 
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Tabell X.X. Uppsala kommunkoncern. 
Part (mnkr) 2016 2017 2018 
Uppsalahem, koncern 950 950 950 
Uppsala Komnnuns Fastighets, koncern 105 57 25 
Uppsala Kommuns lndustrihus, koncern 90 165 200 
Uppsala Parkering 15 240 300 
Uppsala Vatten och Avfall 376 427 310 
Uppsala bostadsformedling AB 10 0 0 
Uppsala Kommun Skolfastigheter 605 600 600 
Uppsala Kommun FOrvaltningsfastigheter 21 142 295 
Uppsala Kommun Sport-och Rekreationsfastigheter 87 150 221 
Fyrishov 90 160 160 
Uppsala stadsteater 4 2 2 
Uppsala Konsert & Kongress 4 7 3 
Uppsala kommun 495 505 526 

r r 
Summa: 2 852 3 405 3 592 

Investeringsramarnas paverkan f6r nyckeltalen 

For soliditet inklusive pensionsataganden kan ett nedre gransvarde om 15 procent overvagas, vilket 
är i niva med vad jamforbara kommuner redovisat under de senaste fern ken. For skulder kan en 
byre grans vara 80 000 honor per invanare, vilket är den niva som jamforbara kommuner ligger 
strax under vid utgangen av 2013. Vid bokslut 2014 uppgar Uppsala kommunkoncerns laneskuld 
till 71 218 honor per invanare. Investeringsvolymen bOr aven anpassas efter kommunens 
finansiella resurser, annars kommer utrymmet for befintlig verksamhet och andra nya angelagna 
behov aft behova begransas. Stockholms stad har t.ex. som mal aft kapitalkostnaden som andel av 
de totala kostnadema, kapitalkostnadsnivan, inte ska overstiga sju procent. 

For aft f5 nyckeltal som Over tid är i paritet med likvardiga kommuner maste den langsiktiga 
ambitionsnivan for tillvdxt och investeringar provas i kombination med vasentligt starkta resultat. 
En resultatforstarkning hojer soliditet och ger en lagre 
investeringarna kan fmansieras fran det egna kassaflodet. 

skuldsattning d 

2016 

stone del av 

2017 	2018 

Tabell X.X. Nyckeltal for investeringar. 

Soliditet (%) 29 28 27 

Soliditet inklusive pensionsataganden (%) 13 14 14 

Skuldniva (tkr/invanare) 84 92 102 

Kapitalkostnadsniva (%) 10 10 11 
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tabell 6. 2 

Budget INVESTERINGSBUDGET 2015 
Plan 
2016 

Plan 
2017 

Plan 
2018 

belopp i miljoner kronor 

SUMMA FASTIGHETSFORVARV MEX 	 40 40 40 40 

INVESTERINGAR I VERKSAMHETSFASTIGHETER 

1ENERGIATGARDER 
varav vindkraftverk 

SARSKILDA BOENDEN 

50 
46 

20 20 

0 

20 20 

SUMMA VERKSAMHETSFASTIGHETER 	 70 24 24 24 

1INVESTERINGAR INFRASTRUKTUR 

;PARK/LEK, NATUR, NATURSTRAK 

!GATOR/VAGAR/FORBINDELSER 

jSTADSUTVECKLING 

iCYKELFRAMJANDE 

HALLBART RESANDE, TRAFIKSAKERHET 

UPPRUSTNING/REINVESTERING 

IOVRIG INFRASTRUKTUR GSN 

BREDBAND 

OFFENTLIG UTSMYCKNING 

45 

103 

65 

17 

23 

35 

26' 

86i 

11 

64 

32 

27 

10 

107 

10 

88 

10, 

50, 

6 

211 

50 

10 

88 

20, 

117 

SUMMA INFRASTRUKTUR 	 302 267 292 323 

SUMMA IT-SYSTEM 	 28 60 45 50 

SUMMA INVENTARIER 	 54 54 54 54 

ANSKAFFNING MASKINER 	personbilarivhtsmaskiner 	201 
Iraddningsfordon 	 151 

21:2( 
15, 

20 
15, 

20 
15 

SUMMA MASKINER 	 35 35 35 35 

TOTALA INVESTERINGAR 	 529 480 490 526 

;SOCIALA INVESTERINGAR 15; 15: 151  

TOTALA INVESTERINGAR INKL. SOCIALA INVESTERINGAR 	544 495 505 526 
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Politiska 
prioriteringar 

Produ ionss relse 

Namnd 

Bolag 

7. Organisation och styrning 
Uppsala kommuns organisation och styrning syftar till at starka den kommunala demokratin 
utifran kommunfullmaktiges prioriteringar, erbjuda medborgama kvalitet i valfarden, hallbar 
landsbygds- och stadsutveckling samt ordning och reda i den kommunala ekonomin. All 
verksamhet ska bedrivas utifran ett tydligt medborgarperspektiv — Ett Uppsala. En kommun. 

Kommunfullmaktige 
Kommunfullmdktige foretrader medborgarna i kommunen och är dgare av den totala kommunala 
verksamheten. Kommunfullmaktige sakerstaller politisk genomslagskraft genom at besluta om: 

• Styrdokument 
o Vision 
o Policys, program och riktlinjer 
o Oversiktsplan 
o Mal och budget 

• Organisation 
o Reglemente 
o Bolags- och delegationsordning 
o Ledamoter i ndmnder, styrelser och kommunrevision 

Utifiln fran politiska prioriteringar och verksamhetens karaktar beslutar kommunfullmaktige om 
den kommunala verksamheten ska bedrivas som namnd, produktionsstyrelse eller kommunah 
bolag. Med de skilda organisatoriska formema foljer specifik lagstiftning som skapar specifika 
forutsattningar for styrning fran kommunfullmaktige till ndmnd/produktionsstyrelse respektive 
bolag. Oberoende av organisationsform ska verksamheten bedrivas i enlighet med 
kommunfullmaktiges prioriteringar uttryckta i styrdokument enligt ovan. 

Styrning av all kommunal verksamhet utgar fran kommunallagen. Kommunfullmaktige är 
namnders, produktionsstyrelsers och kommunala bolags hogsta beslutande organ. Eftersom de 
kommunala bolagen dven maste forhalla sig till aktiebolagslagen är bolagsstamman hogsta 
beslutande organ sett ur ett aktiebolagsrdttsligt perspektiv. Eftersom kommunallagen inte är 
overordnad aktiebolagslagen maste kommunfullmaktiges beslut formellt anmalas/beslutas aven pa 
bolagsstdmman. Oberoende om den kommunala verksamheten drivs som namnd, 
produktionsstyrelse eller bolag ska fragor av principiell beskaffenhet behandlas av 
kommunfullmaktige altemativt kommunstyrelsen infor beslut i namnd, produktionsstyrelse eller 
bolagsorgan (stamma, styrelse eller verkstdllande direktor). 

78 

Medborgarnas 4/M  
behov 



Kommunstyrelse 
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens samlade verksamhet. I ansvaret ligger bland 
annat att leda processen for Mâl och budget med tillhOrande affdrs- och verksamhetsplaner, 
manadsuppfoljning, delays- och arsredovisning. Kommunstyrelsen utfardar regler, riktlinjer och 
rutinbeskrivningar for verksamhets- och ekonomihantering samt for de kommungemensamma 
redovisnings- och verksamhetssystemen. Kommunstyrelsen har liven till uppgift aft fOra en 
fortlopande dialog med namnder, produktionsstyrelser och kommunala bolag for aft sakerstalla aft 
verksamheten drivs i enlighet med fullmaktiges prioriteringar. Exempel pa frAgor for denna dialog 
är mAl, strategi och andra frAgor av principiell beskaffenhet, verksamhetens resultat, hur de levt upp 
till styrdokumentens krav och om frAgor rorande roller med mera. 

Namnder 
I Uppsala kommun har vissa namnder en sà kallad systemagarroll, andra namnder har en utpraglad 
utfdrarroll (kommunal egenregi) medan till exempel utbildningsnamnden har bada dessa roller 
samlade inom en och samma namnd. Systemledarrollen innebar aft ansvara fOr aft kommunen lever 
upp till sift valfdrdsAtagande oberoende av om verksamheten utfors av kommun eller av enskilda 
utforare genom aft stalla krav, bereda ekonomiska forutsattningar och folja upp och utvardera 
verksamheten. Egenregin ska erbjuda attraktiv, kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet i 
konkurrens med andra utforare. A/Tanga namnder har ocksa eft omfattande myndighetsansvar 
gentemot enskild. Uppsala är vardkommun for tvâ kommungemensamma namnder; 
overformyndamamnd och raddningsnamnd I samild med medverkande kommuner har Uppsala 
som vardkommun aft faststalla MA1 och budget for de gemensamma namnderna. 

Produktionsstyrelsema Uppsala yard & omsorg och Teknik & service ansvarar for aft utfora 
verksamhet utifrAn kommunfullmaktiges styrdokument samt i enlighet med de overenskommelser 
som har tecknats med kommunens namnder. 

Bolag 
De kommunala bolagen ansvarar for aft verksamheten bedrivs i enlighet med fullmaktiges 
styrdokument, beslutad bolagsordning och agardirektiv. Uppsala Stadshus AB ar moderbolaget i 
Stadshuskoncemen. Uppsala Stadshus AB leder och samordnar verksamheten i bolagskoncemen 
samt avgor frAgor som är gemensamma for koncemen och som inte r av storre principiell 
beskaffenhet. Moderbolaget ska sakerstalla aft storsta mojliga samordning sker mellan bolagen och 
i kommunkoncemen och fob er aktivt bolagskoncemens utveckling. 

Externa utforare 
Uppsala kommun producerar genom sina namnder, produktionsstyrelser och bolag en stor del av 
kommunens verksamhet. Jamte de kommunala utforarna producerar liven externa utforare sAsom 
foretag, stiftelser och ideella organisationer, delar av den kommunalt finansierade verksamheten. 
De extema utforarna, med undantag for de fristaende skolorna, ska bedriva sin verksamhet i 
enlighet med avtal som reglerar kvalitet, volym och pris samt former for uppfoljning och 
utvardering. Skolinspektionen beslutar om tillstand och har tillsynsansvar for fristaende skolor 
medan kommunerna beslutar om godkannande och har tillsyn Over frista.ende forskolor och 
frista.ende fritidshem som inte anordnas av en fristaende skola. Ftir aft forsakra aft allmanheten har 
insyn i fristhende skolor ska kommunen, jamte Skolinspektionens tillsyn, ha insyn i de fristaende 
skolornas verksamhet Mom kommunen. Kommunen ska lamna bidrag till de fristaende skoloma 
per elev och ersattningen ska som lagst motsvara sjalvkostnaden for den kommunala 
utbildningsverksamheten. 

For aft kommunen ska behandla medborgarna lika samt foar aft verksamheten ska var av god 
kvalitet efterstravar kommunen aft ge likvardiga forutsattningar for extema och kommunala 
utforare. 
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MI och budget 
Kommunallagen anger att kommuner och landsting varje ar ska uppratta en budget for nasta 
kalenderar med plan fOr de (Water tva efterfoljande Aren (ekonomisk plan for en period om totalt 
tre ar). Kommuner ska ha en god ekonomisk hushallning i sin verksamhet och budgeten ska 
upprattas sa aft intakterna overstiger kostnaderna. MM och riktlinjer for verksamhet och ekonomi  
med betydelse fOr god ekonomisk hushallning ska anges. Eventuella underskoft ska enligt 
kommunalagens balanskravsresultat regleras Mom tre ar utgaende fran en av fullmaktige beslutad 
atgardsplan. Budgeten ska faststallas av fullmaktige fore november manads utgang och 
kommunstyrelsen ska lamna Over Arsredovisningen till fullmaktige och revisorerna senast den 15 
april aret efter det ár som redovisningen avser. 

I Uppsala faststaller fullmaktige arligen MM och budget for kommande treksperiod. 
Styrdokumentet syftar till aft: 

• Ge allmanheten mojlighet till insyn for aft vardera och jamfora kvaliteten samt aft becloma 
om resurserna anvands pa eft kostnadseffektivt och langsiktigt ansvarsfullt salt. 

• Sakerstalla politisk genomslagskraft i enlighet med fullmaktiges prioriteringar. 
• Erbjuda stdd fOr iikad effektivitet genom att: 

o Satta fokus pa det vasentliga. 
o Tillhandahalla traffsakra mM och budgetar samt prognoser. 
o Ge underlag for medvetna och underbyggda beslut. 
o Identifiera awikelser pa eft tidigt stadium. 
o Erbjuda forutsattningar, stod och incitament for utveckling. 

Kommunstyrelsen leder arbetet med MM och budget och genom aft besluta om planeringsdirektiv 
startas processen. Planeringsdirektivet innehMler majoritetens politiska prioriteringar, ekonomiska 
thrutsattningar, plan for sammahallen hallbar landsbygds- och stadsutveckling samt tidplan for 
arbetet med MM och budget. 

Arbetet med MM och budget startar i februari genom det strategiska seminariet Vid seminariet 
redogor majoriteten fOr sina politiska prioriteringar och riktade satsningar samt de utmaningar som 
kommunen med dess namnder, produktionsstyrelser och bolag har aft hantera Mom de kommande 
5-10 ken. Under varen genomfors eft gemensamt arbete dar bade fortroendevalda och tjansteman 
deltar med syfte aft framlagga forslag till MM och budget for de kommande tre ken. Genom 
gemensam beredning sakerstalls samsyn inom kommunen om prioriterade fragestallningar samt 
forutsattningar fOr verksamhetens genomforande. Under mars/april och september genomfors 
agarsamrad med thretradare for medlemskommunerna avseende de gemensamma namnderna. 

MM och budget innehaller 

• Inriktningsmal och uppdrag. 
• Kommunbidrag och investeringar. 
• Agardirektiv och avkastningskrav. 
• Avgifter, taxor, ersattningsnivaer och skatt. 
• Resultatindikatorer. 

I budgeten Enns inriktningsmal som galler for hela planperioden samt uppdrag som Riper Over eft 
Resultatindikatorer kopplas till inriktningsmalen De ar centrala i styrning och uppfoljning, är 

matbara och ska som utgangspunkt kunna jamforas Over tid med andra organisationerikommuner. 
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Ordning och 
reda i 

ekonomin 

Kvalitet i 	1-1A Ober 
valfarden 	landsbygds- 

och stads-
utveckling 

 

Fullmaktiges 
prioriteringar 

 

Under november, utifran framlagt forslag samt yftrande fran namnder och bolag, beslutar 
kommunfullmaktige om mai och budget for de kommande tre aren (1+2 dr). Darefter, i december, 
faststaller namnder och styrelser sina affars- och verksamhetsplaner utifran kommunstyrelsens 
riktlinjer. Affars- och verksamhetsplanema ska inkludera en risk- och vasentlighetsanalys med 
tillhOrande plan for uppfoljning och intemkontroll. 

Uppfoljning 
Kommunstyrelsen leder och ansvarar for uppfoljning, analys och utvardering av den samlade 
verksamheten inklusive bolagen. Kommunstyrelsen fOljer upp kommunfullmaktiges styrdokument 
(vision, oversiktsplan, policys, program och riktlinjer samt MAI och budget). Uppftiljning for 
namnder, produktionsstyrelser och kommunala bolag sker vane ar per april, augusti och december. 
Med stOd av resultatindikatorerna, kriterier fOr bedomning och med hansyn tagen till interna och 
extema handelser analyseras och varderas prognosticerade och aktuella varden for beslutade mal 
for verksamhet och ekonomi. Resultaten varderas per delomrade enligt uppdelning i nedanstaende 
figur. 

Jamte kommunstyrelsens uppfoljning ansvarar namnder, produktionsstyrelser och de kommunala 
bolagen for aft lopande folja upp och analysera utvecklingen Mom sina respektive 
verksamhetsomraden enligt plan for uppfdljning och internkontroll. Vid behov ska namnder, 
produktionsstyrelser och de kommunala bolagen till kommunstyrelsen skyndsamt rapportera 
vasentliga avvikelser fran kommunfullmaktiges styrdokument samt vidta korrigerande atgarder. 
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8. Styrdokument 
Arbetsgivarpolicy fOr medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmilj0 och samverkan (KF 2012) 
Arbetsmarknadspolitiskt program (KF 2010) 
Arbetsgivarstadga (KF 2014) 
Avfallsplan for Uppsala kommun 2014-2022 
Barn- och ungdomspolitiskt program (KF 2009) 
Bolagsordningar (KF 2014) 
Borgensprinciper (KF 2014) 
Bostadspolitisk strategi (KF 2010) 
Bredbandsprogram (KS 2013) 
Cykelpolicy (KF 2013) 
Dagvaftenprogram (KF 2014) 
Delegationsordning 2015 
(Digital strategi (KS 2014-2017) 
Drogpolitiskt program (KS 2013) 
Ekologiskt ramverk for planer och program (KF 2014) 
Energiplan (KF 2001) 
Finanspolicy (KF 2013) 
Forsakringspolicy (KS 2014) 
Handlingsinriktning for fossilbranslefii kollektivtrafik 2020 (KF 2010) 
Handlingsprogram for forebyggande verksamhet och raddningstjanst 2013-2015 (KF 2013) 
Kommunikationspolicy (KF 2004) 
Kommungemensam intern kontrollplan (KS 2015) 
Kulturpolitiskt program (KF 2005) 
Kvalitetspolicy (KF 2001) 
Ledningsplan for extraordinar handelse (KS 2007) 
Miljo- och klimatprogram (KF 2014) 
Minoritetspolicy (KF 2011) 
Mal och riktlinjer for Uppsalas parker (KS 2013) 
Naturvardsprogram (KF 2006) 
Naringslivsprogram (KF 2008) 
Placeringspolicy for donationsstiftelser (KF 2001) 
Plan Or jamstalldhetsintegrering i Uppsala kommun 2014-2016 (KS 2014) 
Policy for hallbar utveckling (KF 2008) 
Policy for internationellt arbete (KF 2014) 
Policy och riktlinjer for parkering i Uppsala kommun (KF 2014) 
Policy och riktlinjer for representation (KF 2014) 
Policy och strategisk plan for IT-utveckling och digitalisering i Uppsala kommun (KF 2015) 
Uppsala kommuns policy och riktlinjer mot mutor (KF 2014) 
Program for individ- och familjeomsorgen (KF 2004) 
Renhallningsordning (KF 2014) 
Reglemente for styrelser och namnder (KF 2014) 
Riktlinjer for bisyssla i Uppsala kommun (KS 2014) 
Riktlinjer for bostadsforsorjning (KS 2015) 
Riktlinjer for halsoframjande arbetsmilj0 (KF 2015) 
Riktlinjer for sponsring (KS 2012) 
Riktlinjer for tillganglighetsmedel (KS 2015) 
Strategi for besoksnaringen (KF 2014) 
Sakerhetspolicy (KF 2012) 
Trafikplan (2006) 
Upphandlingspolicy (KF 2014) 
Agarpolicy for de kommunala bolagen (KF 2005) 
Aldrepolitiskt program (KF 2009) 
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Overenskommelse mellan Uppsalas foreningsliv och Uppsala kommun (KF 2013) 
Overenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsdUning i Uppsala lan 
(KF 2013) 
Oversiktplan for Uppsala kommun (2010) 
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Bilagor 

RESULTATRAKNING - BUDGET 2016 samt plan f6r 2017-2018 	Bilaga 1 

(Alla belopp i miljoner kronor) 
Bokslut 

2013 
Bokslut 

2014 

Beslutad 
WE 

2015 
Budget 

2016 

Plan 

2017 

Plan 

2018 

Verksamhetens intakter 3 785 2 314'  2 212 2 319 2 425 2 540 
Verksamhetens kostnader -11 860 -11 768 r 	-11 883 -12426 -12 828 -13 325 
Avskriwingar -210 -232 -210 -242 -257 -284 

Verksamhetens nettokostnad -8 285 -9 686 -9 881 -10 349 -10 660 -11 069 

Kommunalskatt 8 260 8 525 r 	9 013 9 700 10 136 10 558 
Kommunalekonomisk utjamning 633'  507 363 379 369 
Kommunal fastighetsmgift 286 

617
r  287 300 304 304 304 

Summa skatter o kommunalekonomisk utjamning 9 179 9 429 9 820 10 368 10 820 11 231 

RESULTAT FORE FINANSIELLA INTAKTER OCH KOSTNADE 894 -257 -61 19 159 162 

Finansiella intakter 206 222 276 283 326 368 
Finansiella kostnader -181 -130 -153 -212 -278 -356 

Finansnetto 25 92 123 71 48 12 

RESULTAT FORE EXTRAORDINARA POSTER 919 -165 62 90 207 174 

Extraordinara poster 0 0 o o o 0 

ARETS RESULTAT 919 -165 62 90 207 174 

Resultat som andel av skatt och keu 10,0% -1,7% 0,6% 0,9% 1,9% 1,5% 

Befolkning per 31/12 205 199 207 362 210 065 212 672 215 212 217 626 
Resultatmal kronor per inva flare (2% av skatt och keu) 895 909 935 975 1 005 1 032 
Result at kronor per invinare (exkl extraordinara poster) 4 479 -796 295 422 964 800 
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Kommunbidrag per namnd och verksamhetsomrade 	 Bilaga 3 

(belopp i tkr) 
Kommunbidrag per namnd 

Beslutad 
IVE 

2015 
Budget 

2016 
Plan 
2017 

Plan 
2018 

Kommunstyrelsen 357 994 348 232 316 038 308 740 
Valnamnden 185 188 192 5 196 
Namngivningsnamnden 354 361 368 376 
Utbildningsn5mnden 4 142 159 4 356 596 4 504 957 4 667 836 
Arbetsmarknadsn5mnden 569 223 580 891 596 308 612 076 
Omsorgsnamnden 1 449 222 1 541 037 1 587 881 1 636 793 
Socialnamnden 586 376 618 366 620 898 636 490 
Aldrenamnden 1 673 889 1 741 875 1 806 451 1 880 176 
Kulturnamnden 261 228 277 861 288 153 298 592 
ldrotts- och fritidsnamnden 200 221 209 174 221 094 248 104 
Gatu- och samhallsmiljonamnden 404 590 438 507 467 112 508 215 
Plan- och byggnadsnamnden 28 025 29 952 30 896 31 878 
MO- o halsoskyddsnamnden 18 459 19 064 19 659 20 278 
Raddningsn5mnden 137 008 140 344 145 213 149 694 
Olierformyndamamnden 12 345 14 450 14 894 15 359 

Summa kommunbidrag 9 691 416 9 841 276 10 
, 

316 899 10 620 115 11 019 804  

Procentuell fOrandring 3,5% 1,5% 4,8% 2,9% 3,8% 

Netto- Beslutad 
kostnad IVE Budget Plan Plan 

Kommunbidrag per verksamhet 2014 2015 2016 2017 2018 

Politisk verksamhet 89 637 87 056 90 706 92 653 99 727 
Infrastruktur, skydd mm 657 587 631 362 713 174 710 168 758 897 
Kultur och fritid 423 243 459 623 483 638 505 582 542 789 
Pedagogisk verksamhet 4 217 803 4 291 835 4 514 660 4 667 561 4 835 054 
V6rd och omsorg 3 969 138 4 050 875 4 259 911 4 394 661 4 527 931 
Sarskilt riktade insatser 139 505 141 979 147 747 140 314 143 969 
Affarsverksamhet 3 983 407 418 429 441 
Kommunledn o gm verksamhet r  190 520 178 140 106 645 108 746 110 996 

Summa KB verksamhetsomrade 9 691 416 9 841 276 10 316 899 10 620 115 11 019 804 
Procentuell forandring 3,5% 1,5% r  4,8% 2,9% 3,8% 
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Specifikation - Kommunbidrag per namnd och verksamhetsomrade 	 Biagi 4b 
beloppiar 
Plan 2017 	 Nimnder 

AMN GSN IFN KS KIN MHN NON OSN PBN RAN SCN URN VIN ALN OEN Totalsumma 
41-Politialkwer1oambet 1080 109S 903 62745 841 1080 368 1W 949 1115 3238 1859 192 1148 14394 92653 
32- Infrastruissamwn 5124 392 ... 12042/8 185E6 29947 144033 710158 

Infrostrulctur(713) 5184 330607 120428 18505 21947 144098 64872D 
VIntervfighfill ning (243) 61398 61398 

6 3- Kultur ochfritid 1823 It • , 220 in 9119 265439 74 0 505582 
Blbliotek (333) 84325 84325 
Fritid, ourigt (34 8973 33)191 1369 26564 74 0 257130 
FrItidsgErdar(323) 41229 0 41222 
Kultur, ovrigt (31) 1377 7750 740E7 83664 
Nlusik och kul turslcola (314) 39235 0 39235 

114- Pedagogisltverksaaribet 140539 2051 21873 4503098 46E7561 
Fritidshem (421) 2080 219E64 273744 
Haslcola (411) 1323796 1323796 
HcskoIeklass(431) 160838 160838 
Grundltgande vuxenutbildnIng (40) 15247 35247 
Grundskola (432) 1359 1907169 1908529 
GrundsErskola (433) 87724 27224 
Gymnasial vuxenutbildning mm (442) 73322 733S2 
Gymnasieskola (434) 672336 673028 
GymnasiesErskola (435) 53761 53761 
Pedagoglsk omsorg(413) 63252. 63253 
SFI (4120) 
arvux (450) 

oppen fritidsverks(424) 

51976 0 

19793 

51971 

19793 
oppen forskola (412) 15058 15058 
&rig vuxenutbildning (470) 

.25-Vird Doh ornsoug 307365 62598 15000 130254 617560 1 8175 323 4394E61 
Famll jerEtt 0-20Er (58) 9674 9674 
Famil jerEtt21-64Er (58) 186/ 1867 
Mrdtjanst (55) asse 64598 
IFO, barn och unga (573) 150I2I 445261 460261 
IFO, ekonomIskt bistind (574) 307365 307365 
WO, missbrukarliarc' i mm (571) 0 0 157466 157466 
Insatser enligt1550-20fir (55) 13) 434 170434 
Insatser enligt 13521-64 fir (55) 803836 803836 
Insatser enligt ISS65-w (55) 1182E6 111325 
OrdlnErt boende, funktlonsnedsEttnIng 0-20Er (541) 83E8 8368 
OrdinErt boende,tunktionsnedsatnIng 21-64Er (541) 157103 157103 
Ordi nart kende, Eldre 65-79Er (521) 207354 207364 
OrdinErt boende,51dre 80-w (SZE) 51:0726 580726 
Mtskilt boende,funktionsnedsEttning 0-206r(542) 9428 9438 
Mrskilt boende,funktIonsnedsEttning 21-644r (542) 168715 168735 
Mrski It boende, Eld re 65-195r(522) 56191 209210 235379 
Mrskilt boende, Eldre 80-w (522) 90150 722616 812773 
opprla Insalser,funktionsnedsEttning (53) 34370 3393 37763 
oppnalnsatser,51dre (51) 25327 85327 

36- Mask& rirtade issalser 140314 140314 
Arbetsmarknad (Ea) 129448 126448 
Flyklingrnottagande (61) 108E6 10866 

429 Ei7 - Alr.......ksamliert 
ads- ICamosniedoing 0 108746 108745 
Totsdsumma 596308 467112 231914 316033288233 19 659 368 1587E81 30896 145213 620859 4504967 192 1891451 14894 10520115 
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Specifikation - Kommunbidrag per namod och verksambetsoinrade 	 Bilaga 4c 
beloppitkr 
Plan 2015 
	

NSmnder I 
L-,_ AMN GIN IFN KS KTN MHN NGN OSN PBN RAN SEN LIEN VLN ALN OFN Totalsumma 

,±-3- Poltiskien 	t 1102 1118 90 640e 1102 376 1171 969 1131 3335 1287 5196 1/171 25359 99727 
Ei. 2- Infrastrukturmm $310 4306E3 124Z6 19100 36909 1484i5 758897 

I Afrastruktur (711) 5350 368015 124238 19 11) 30919 148515 696228 
Vinte 	*nragh5lIning (241) 62658 626E8 

n3- Koh:wroth fritid 1683 9 2710 247123 9248315(011 76 0 542729 
BIblIotek (313) 87035 87035 
Fritid, ibalgt(32) 9220 247183 1413 27419 76 0 285311 
Fritidsganiar (323) 43 117 0 43117 
Ku Mr, &Fitt (31) 12333 7989 76376 26248 
Muslk °eh kulturskola (314) 411373 0 41079 

.14- Pedagogiskvet 	 144263 2344 r17139 4665931 4835054 
Fritidshem (421) 21E0 228061 23:1221. 
Fiirskola (411) 1362192 13E2192 
Forskoleklass (431) 160728 160788 
Grundl5ggande vuxenutlildning (441) 15E61 15651 
Gru ndskola (432) 1423 1996802 1998225 
Grundsarsksla (433) 91324 91324 
Gym nagial auxenutbIldnIng mm (442) 757E4 75264 
Gyro nasleskola (434) TA 690037 6913758 
Gymnasiesarskola (435) 55976 55376 
Pedagogiskomsotg (4)3) 65231 65230 
SFI (461)) 53317 0 53348 
S5raux (450) 
Oppen fritidsverits (424) 20549 213549 
Oppen Ewskola (412) 15578 15528 
()wig wecenutbild fling (47D) 

.5- Valid adz omsorg 3155113 64610 1635622 633325 18391315 4320931 
Familjeratt13-205r (58) 10023 10079 
FamIljeratt21-645r (58) 1316 1916 

rd13.5nst(56) 64610 64610 
1FO, barn och unga (573) 456618 456618 
I FO, elaanomisktbisgind (574) 315510 315510 
IFO, missbrukarm5rd mm (571) 0 0 161139 1E1139 
Insatser en ligt (SS 0-205r (55) 176695 176695 
Insalser enlIgt LSS 21-615r(51) 825136 825136 
Insatser enligt ISS 8)-w(55) 123587 123587 
OnErctrt boende,funldionsnetislittrang13-205r (5(1) 8675 8675 
Ordinart boende, funldionsnedsattning21-645r (541) 161266 161266 
Onlintirt boende, 5Idre 65-795r (91) 201448 201448 
Ortlin5rt boende, 5Id re 80-w (521) 610325 6111325 
S5rskilt boende,funktionsneds36ning 0-2D5r (542) 9785 9785 
S5rskilt boende,funk5oraneds3tning21-645r (542) 173125 173125 
SErskilt boende,5Idre 65-76 Sr (522) 27252 218438 24596) 
55rskilt boende,5Idre 80-w (522) 94761 759522 854283 
Oppna insalser, funktionsnedsiittning (53) 35281 3463 33763 
Oppna insatser, aldre (51) 29212 28212 

-216- SarsIalt dictate iisawer 143 9E9 143969 
ArbeIsmadmad (64 132878 132878 
Flylctingmottagande (61) 11090 110/0 

_07-43.  441 441 
Ea- Kammunleariug 0 110996 110996 
TotaLsumma 612076 508215 248104 308749 298592 20 278 376 1E36793 31878 14984 616490 4667836 5196 1150176 15359 11019804 



Budget for overformyndarnamnden 2015 samt plan for 2016-2018 	Bilaga 5 

Konnmun Kommunbidrag per 5r och kommun (tkr) 
2015 	2016 	2017 	2018 

Uppsala 12 345 14 450 14 894 15 352 
Heby 1 058 1 226 1 251 1 278 
Tierp 1 204 1 394 1 421 1 449 
Knivsta 673 792 820 849 
Alvkarleby 546 632 643 655 
osthammar 1 274 1 474 1 504 1 534 

Summa OFN 17 100 19 967 20 534 21 117 
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Budget for raddningsnamnden 2015 samt plan for 2016-2018 	 Bilaga 6 

Kommun 	Kommunbidrag per Ar och kommun (Tkr) 

	

2015 	2016 	2017 	2018 

Tierp 	21 522 	22 103 	22 870 	23 579 
Uppsala 	136 654 140 344 145 213 	149 714 
osthammar 	22 311 	22 913 	23 708 	24 443 

Summa 	180 487 185 360 191 791 	197 736 
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Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet 
	

Bilaga 7 

(belopp I tkr) 

VERKSAMHETSOMRADE 

Netto- 
kostnad 

2014 

Beslutad 
IVE 

2015 
Budget 

2016 
Plan 
2017 

Plan 
2018 

Pedagogisk verksamhet: 
Forskola/bamomsorg 1 289 369 1 316 189 1 374 521 1 402 106 1 442 950 
Skolbamsomsorg 230 613 216 299 232 221 241 537 250 770 
Forskoleklass 149 844 148 576 161 037 160 838 160 788 
Grundskola 1 603 258 1 691 032 1 811 114 1 908 529 1 998 225 
Obligatorisk sarskola 76 600 77 457 82 772 87 224 91 324 
Gymnasieskola 679 514 657 454 663 849 673 028 690 758 
Gymnasiesarskola 57 064 50 975 52 251 53 761 55 976 
Kommunal mixenutbildning 123 396 131 689 136 895 140 539 144 263 

Vardnadsbidrag 8 143 2 165 0 0 0 

SUMMA PEDAGOGISK VERKSAMHET 4 217 802 4 291 835 4 514 660 4 667 561 4 835 054 
Procentuell forandring foregaende Sr 3,0% 1,8% 5,2% 3,4% 3,6% 
Befolkning per 31/12 207 362 210 065 212 672 215 212 217 626 
Totalkostnad pedagogisk verksamhet per invanare (tkr) 20,3 20,4 21,2 21,7 22,2 

Volymer och nettokostnad per barn/elev 
Antal farskolebam kid aktuell servicegrad* 11 162 11 107 11 186 11 145 11 193 
Nettokostnad per forskolebam (tkr) 115,5 118,5 122,9 125,8 128,9 
* Budget serv grad 2014(89%),2015(89%),2016(89%),2017(89%),2018(89%) 

Antal eleker grundskola 6-15 Sr, exkl obligatorisk sarskola 21 078 21 731 22 634 23 335 23 892 
Kostnad per elev (tkr) 94,1 94,6 97,4 99,0 100,9 

Antal elmer obligatorisk sarskola 6-15 Sr 162 180 170 175 185 
Kostnad per elev (tkr) 472,8 430,3 486,9 498,4 493,6 

Antal elewr gymnasieskola 16-19 Sr, vid senicegrad 75% 6 427 6 324 6 253 6 263 6 361 
Kostnad per elev (tkr) 105,7 104,0 106,2 107,5 108,6 

Antal elewr i gymnasiesarskola 111 125 95 90 85 
Kostnad per elev (tkr) 514,1 407,8 550,0 597,3 658,5 

Procentuell forandring foregfiende Sr 
ForskolaJbamomsorg 1-5 Sr 1,8% 2,6% 3,7% 2,4% 2,5% 
Grundskola 6-15 Sr 2,2% 0,5% 2,9% 1,7% 1,8% 
Gymnasieskola 16-19 Sr 4,8% -1,7% 2,1% 1,2% 1,1% 
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Kommunbidrag, specifikation yard- och omsorgsverksamhet 
	

Bilaga 8 

(belopp i tkr) 
VERKSAMHETSOMRADE 

Netto- 
kostnad 

2014 

Beslutad 
PIE 

2015 

Budget 

2016 
Plan 
2017 

Plan 
2018 

lard och omsorg: 
Aldreomsorg 1 740 654 1 778 570 1 851 951 1 921 568 2 001 018 
Insatser enligt SoL o HSL 1 664 461 1 701 186 1 770 479 1 836 241 1 911 806 
FOrebyggande insatser 76 193 77 384 81 471 85 327 89 212 

yard och omsorg om personer med funktionsnedsattning 1 331 656 1 345 514 1 432 016 1 473 862 1 517 091 
Insatser enligt SoL o HSL 359 659 321 824 334 585 343 623 352 911 
Insatser enfigt LSS o LASS 0-64 Ar 843 535 891 153 947 784 974 270 1 001 831 
Insatser enIigt LSS o LASS 65+ 104 779 107 009 112 863 118 205 123 587 
FOrebyggande insatser 23 684 25 529 36 783 37 763 38 763 

Pardtjanst 66 799 58 698 60 664 62 598 64 610 

Individ- och familjeomsorg 886 600 857 432 904 109 925 093 933 267 
Missbruks- och Ovrig yard avvuxna och Aldre 146 619 149 930 154 357 157 466 161 139 
Barn- och ungdomsvard 440 449 419 495 450 357 460 261 456 618 
Ekonomiskt bistand 299 533 288 006 299 395 307 365 315 510 

Familjeratt 10 326 10 661 11 172 11 640 11 945 

SUMMAVARD- OCH OMSORGSVERKSAMHET 4 036 036 4 060 876 4 259 911 4 394 661 4 527 931 
Procentuell fOrandring fOregaende ár 5,1% 0,4% 5,2% 3,2% 3,0% 
Befolkning per 31/12 207 362 210 065 212 672 215 212 217 626 
Totalkostnad va'rcl och omsorg per invAnare (tkr) 19,5 19,3 20,0 20,4 20,8 

Kostnad per invanare (kronor) 
Aldreomsorg 8 394 8 467 8 708 8 929 9 195 
Insatser enligt SoL o HSL 8 027 8 098 8 325 8 532 8 785 
Forebyggande insatser 367 368 383 396 410 

Vard och omsorg om personer med funktionsnedsattning 6 422 6 406 6 733 6 848 6 971 
Insatser enligt SoL o HSL 1 734 1 532 1 573 1 597 1 622 
Insatser enligt LSS o LASS 0-64 Al-  4 068 4 242 4 467 4 527 4 603 
Insatser enligt LSS o LASS 65+ 505 509 531 549 568 
Forebyggande insatser 114 122 173 175 178 

Fardtjdnst 322 279 286 291 297 

Individ- och familjeomsorg 4 276 4 082 4 251 4 299 4 288 
Missbruks- och avrig yard avvuxna och aldre 707 714 726 732 740 
Barn- och ungdomsverd 2 124 1 997 2 118 2 139 2 098 
Ekonomiskt bistAnd 1 444 1 371 1 408 1 428 1 450 

Familjeratt 50 51 53 54 55 
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Ekonomiskt beraningsunderlag 2015 - 2018 Bilaga 9 

Politisk verks am het Beslut Namnd IVE2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 

Bas budget (fg ars kommunbidrag eller riktad nivapaverkande justering) 87 056 90 857 92 647 

Volymupprakning 0 0 0 

PrisupprOkning 2 699 2 726 2 872 

Effektivisering -898 -936 -955 

Kommunbidrag justerat for volym, pris och effektivitet 88 857 92 647 94 564 

Riktad niv9p9verkande justering 2 000 0 0 

Resurser for att ritta snabb volynutveckling OFN 2 000 0 0 

Kommunbidrag efter riktad nivapAverkande justering 87 056 90 857 92 647 94 564 

Ett9riga satsningar / effektiviseringskrav -151 6 5 163 

Anpassning till beslutad budget i gerrensam named Avtal gem namnd OFN -151 6 163 

Alirrenna val 2018 VLN 0 0 5 000 

Arets kommunbidrag politisk verksam het 87 056 90 706 92 653 99 727 

Infrastruktur, sakerhet, skydd mm Beslut Namnd IVE 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 

Bas budget (fg ars kommunbidrag efter riktad nivapaverkande justeting) 631 362 674 913 711 038 

Volymuppr9kning 7 181 7 342 7 287 

Risupprakning 19 795 20 468 22 268 

Effektivisering -6583 -7027 -7406 

Kommunbidrag juste rat for volym, pris och effektivitet 651 754 695 696 733 187 

Fllktad niv9paverkande justering 23 159 15 343 26 782 

- Principandring ferdelad stabskostnad - Infrastruktur (20) AMN 53 0 0 

Landsbyggdsprogram KS 2 000 0 0 

Utveckllng av naturreservat PEN 1 000 0 0 

Okade avskrivnings- och kaptialkostnader IVE 2015-2018 GSN 20 106 13 343 2 782 

(lade investeringar GSN 0 2 000 24 000 

Kommunbidrag efter riktad nivApAverkan de juste ring 631 362 674 913 711 038 759 969 

EttAriga satsningar / effektiviseringskrav 38 261 -870 -1 072 

Anpassning till beslutad budget! gerrensam narmd Ada/gem namnd RAN -1 239 -870 -1 072 

Arkitekturpolicy och strategisk planering KS 2 500 0 0 

UllerAker KS 37 000 0 0 

Arets kommunbidrag infrastruktur, s Akerhet, skydd mm 631 362 713 174 710 168 758 897 



Kultur- och fritidsverks am het Res/at Niimnd IVE 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 

Basbudget (fg ars kommunbidrag efter riktad nIt4paverkandejusteting) 459 623 481 538 505 582 

Volymapprakning 6 964 7 118 6 708 

RisupprOkning 14 464 14 660 15 881 

Effektivisering -4811 -5 033 -5282 

Kommunbidrag justerat for volym, pris och effektivitet 476 240 498 282 522 889 

Rktad nivOpOverkande justering 5 298 7 300 19 900 

- Principandring fordelad stabskostnad- BIbIlotek (313) KTN 408 0 0 

- Principandring fordelad stabskostnad - Fritid, therigt (32) ((TN 129 0 0 

- Principandring fOrdelad stabskostnad - Fritldsgardar (323) KTN 197 0 0 

- Principandring fOrdeIad stabskostnad- Kultur, 6vrigt (31) ((TN 359 0 0 

- PrIncIpandring fOrdelad stabskostnad- Kultur, Ovrigt (31) AMN 19 0 0 

- Principandring fardetad stabskostnad - Musik och kulturskola (314) KTN 186 0 0 

Musk- och kulturskola IVE 2015-2018 KTN 3 000 0 0 

Utveckling av naturreservat GSN 1 000 0 0 

(FU-arena ((nnebandy och frildrott), hyreskostnad Aria! IFN 0 4 200 0 

Studenternas IP, ombyggnad IFN 0 3 100 4 900 

Uppsala arena, hyreskostnad enligt avtal rid us. uppforande IVE 2015-2018 IFN 0 0 15 000 

Kommunbidrag efter riktad nivApaverkande juste ring 459 623 481 538 505 582 542 789 

EttOriga satsningar / effektiviseringskrav - 	2 100 0 0 

FU-arena (innebandy och frlidrott), hyreskostnad Asia! IFN 2 100 0 0 

Arets kommunbidrag kultur- och fritidsverksam het 459 623 483 638 505 582 542 789 

Pedagogisk verks am het Bestut Namnd IVE2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 

Bas budget (fg ars kommunbidrag after riktad nivapaverkande flustering) 4 291 835 4 503 660 4 656 561 

Volyrrupprakning 90 501 72 746 79 504 

RisupprOkning 135 852 137 292 146 818 

Eff ektivisering -45 182 -47 137 -48 829 

Kommunbidrag justerat for volym, pris och effektivitet 4473 007 4 666 561 4 834 054 

Wad nivOpOverkande justering 30 653 -10900 -10 000 

- Principandring fOrdelad stabskostnad - Fritidshem (421) UBN 1 420 0 0 

- PrincIpandring fordelad stabskostnad - Forskola (411) UBN 8 688 0 0 

- PfincIpandring fordelad stabskostnad - Forskoieklass (431) USN 1 083 0 0 

- FrincIpandring fOrdelad stabskostnad - Grundltvgande ruzenutbildning AMN 155 0 0 
(441)  
- Rincipandring fordelad stabskostnad - Grundskola (432) UBN 12 210 0 0 

- Thincipandring fbrdelad stabskostnad - Grundsarskola (439) UBN 557 0 0 

- Princlpandring fordelad stabskostnad - Gymnasia! vtocenutbildning mm 
(442)  

AMN 747 0 0 

- Principanthing fardelad stabskostnad- Gymnasieskola (434) LION 4 459 0 0 

- Principandring fords/ad stabskostnad - Gymnasiesarskola (435) UBN 351 0 0 

- Principandring fordelad stabskostnad - Pedagogisk onnorg (4)3) UBN 415 0 0 

- Principandring fOrdalad stab skostnad - SF! (460) AMN 529 0 0 

- Principandring fordelad stabskostnad- Oppen fritidsverks (424) KTN 105 0 0 

- Principandring fOrdelad stabskostnad - Oppen fOrskola (412) UBN 99 0 0 

Effektivisering horn gymnasieskolan IVE 2015-2018 UBN -10 000 -10900 -10 000 

Resurser (Or utveckEng inomfOrskolan UBN 6 000 0 0 

Resurser f6r uiveckling (nom grundskolan UBN 4 000 0 0 

Tidigare insatser pA barn och ungas fria tid KTN 2 000 0 0 

Uffasning as vArdnadsbidrag IVE 2015-2018 UBN -2 165 0 0 

Kommunbidrag after riktad nivapiverkande juste ring 4 291 835 4 503 660 4 656 561 4 824 054 

@tangs satsningar / effektiviseringskrav 11 000 11900 11 000 

Rktat statsbidrag, kvalitetspengar i forskolan UBN 11 000 11 000 11 000 

Arets kommunbidrag pedagogisk verks am het 4 291 835 4 514 660 4 667 561 4 835 054 
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Vard och oms orgs verks am het Beata Namnd IVE2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 

Bas budget (fg Ars kommunbidrag eller dktad nivapaverkande justering) 4 050 875 4 244 911 4 379 661 

Volymupprakning 60637 70 732 76 571 

RisuppraknIng 127 457 129 469 138 143 

Ef fektivisering -42 390 -44 451 -45 944 

Kommunbidrag justerat for volym, pris och effektivitet 4 196 580 4 400 661 4 548 431 

Riktad nivapaverkande justering 48 331 -21 000 -20 500 

- Rincipandring fOrdelad stabskostnad - Fanitjeratt 0-20 Or (58) SCN 100 0 0 

- Principandring fordelad stabskostnad - Familjeratt 21-64 Or (58) SCN 19 0 0 

- Rincipandring fordelad stabskostnad - IFO, barn och unga (573) SCN 4 772 0 0 

- Rincipandring fordelad stabskostnad - FO, ekonorriskt bistand (574) AMN 3 132 0 0 

- Principandting fordelad stabskostnad - 1F0, missbrukarvard mm (571) SCN 1 629 0 0 

- Principandring fardelad stabskostnad - Insalser entigt LSS 0-20 Sr (55) OSN 1 663 0 0 

- Principandring f6rdelad stabskostnad - Insatser enligt LSS 21-64 Sr (55) OSN 7 899 0 0 

- Principandring ffirdelad stabskostnad - Insatser enligt LSS 65-w (55) OSN 1 139 0 0 
- Principandting f6rdelad stabskostnad - Ordinart boende, 
funktionsnedsattning 0-20 Sr (541) 

OSN 82 0 0 

- Principandring fOrdelad stabskostnad - Ordinart boende, 
funktionsnedsattning 21-64 Sr (541) 

OSN 1 544 0 0 

- Principandring fordelad stabskostnad - Ordinart boende, aldre 65-79 Sr 
(521) ALN 1 762 0 0 

- Principandring fordetad stabskostnad - Ordinart boende, aldre 80-w (521) ALN 4 616 0 0 

- Principandring fordelad stabskostnad - SArskilt boende, 
funktionsnedsattning 0-20 Sr (542) 

OSN 92 0 0 

- Principandring fOrdelad stabskostnad- Sarskilt boende, 
funktionsnedsOttning 21-64 Sr (542) 

OSN 1 658 0 0 

- Principandring fordelad stabskostnad - Sarskilt boende, aldre 65-79 Sr 
(522) ALN 1 658 0 0 

- Principandring fOrdelad stabskostnad - Sat-skill boende, aldre 65-79 Sr OSN 251 0 0 
(522) 

- Principandring fOrdelad stabskostnad - Sarskill boende, aldre 80 -w (522) ALN 5 744 0 0 

- Principandring fOrdelad stabskostnad - SArskilt boende, aldre 80 -w (522) OSN 871 0 0 

- Principandring fOrdelad stabskostnad - Oppna insatser, 
funktionsnedsAttning (53) 

OSN 338 0 0 

- Pfincipandring fOrdelad stabskostnad - Oppna insatser, 
funktionsnedsattning (53) 

SCN 35 0 0 

- Principandring fOrdelad stabskostnad - Opens insatser, aldre (51) ALN 677 0 0 

Effektivisering loom barn- och ungdomsard 9/5 2015-2018 SCN -5000 -5000 -5 000 

Efektivisering inombostadssamordning P152015-2018 SCN -3000 -2 000 -1 000 

EffektIvisering now bostadssamordning, lOgre talc! SCN 1 500 1 000 500 

Effektivisering Mom aldreorrsorg 9/E2015-2018 ALN -15 000 -15 000 -15000 
KS beslut - sysselsattningsinsatser an personer coed funktionsnedsattning 
fr8'n AMN till OSN 

OSN 10 150 0 0 

Okad kapacitet i LSS-boenden OSN 20 000 0 0 

Kommunbidrag efter riktad nivapaverkande justering 4 050 875 4 244 911 4 379 661 4 527 931 

Barba satsningar / effektivlseringskrav 15 000 15 000 0 

FOrebyggande arbete bland barn och unga/sociala investeringar KS 15 000 0 0 

Forebyggande arbete bland barn och unga/sociala investeringar KS 0 15 000 0 

Arets kom m unbidrag yard och oms orgsverks am het 4 050 875 4 259 911 4 394 661 4 527 931 
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SArs kilt riktade ins atser Beslut Niimnd IVE2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 

Bas budget (fg drs kommunbidrag after riktad nivapaverkande f ustering) 141 979 136 747 140 314 

Volyrrupprakning 1 029 855 736 

Risuppraning 4 433 4 128 4 373 

Effektivisering -1 474 -1 417 -1454 

Kommunbidrag justerat for volym, pris och effektivitet 145 967 140 314 143 969 

Riktad nivApberkande justering -9220 0 0 

- Principandring fOrdelad stabskostnad - Arbetsmarknad (62) AMN 1 319 0 0 

- Principandring fc5rdelad stabskostnad - Flyktingmottagande (61) AMN 111 0 0 

Avslutade samverkanslosningar IVE 2015-2018 AMN -6000 0 0 
KS beslut - sysselsattningsinsatser an personer med funktionsnedsattning 
fran OSN till AMN 

AMN -10 150 0 0 

Resurser for utveckling loom ideell sektor AMN 3 500 0 0 

Ned satsning ferlearbete AMN 2 000 0 0 

Kommunbidrag efter riktad nivapaverkande justerIng 141 979 136 747 140 314 143 969 

Ettfinga satsningar / effektiviseringskrav 11 000 0 
Kostnadsanpassning for mottagandet an ensarricorrmande flyktingbarn och 
ungdornar 

SCN 11 000 

Arets kommunbidrag s ars kilt riktade insets er 141 979 147 747 140 314 143 969 

Affarsve rks am het Beslut Namnd IVE 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 

Bas budget (fg drs kommunbidrag efter riktad nivipaverkande justering) 407 418 429 

Volyrrupprakning 3 3 2 

Frisupprakning 13 13 13 

Effektivisering -4 -4 -4 

Kommunbidrag justerat fOr volym, pris och effektivitet 418 429 441 

Riktad nivgpa'verkande justering 0 

Kommunbidrag efter riktad nivapaverkande juste ring 407 	418 429 441 

Etthriga satsningar 	effeldtviseringskrav 0 

Arets kommunbidrag affOrsverksam het 407 	418 429 441 
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Kommunledning och gem ensam verksam het Beslut 	Namnd IVE 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 

Bas budget (fg ars kommunbidrag after riktad nivapaverkande justering) 178 140 106 645 108 746 

Volympprakning 0 0 0 

Prisupprakning 5 522 3 199 3 371 

Effektivisering -1 837 -1 098 -1121 

Kommunbidrag justerat for volym, pris och effektivitet 181 825 108 746 110 996 

Riktad nivapfiverkande justering -75180 0 0 

Effektivisering kommunledningskontoret KS -10000 0 0 

KF/KS fOrf ogandemedel KS 20 000 0 0 

Stiftelsen Jalla egendom KS 100 0 0 

Tidigare resultatkrav andras till lagre komnunbidrag KS -12000 0 0 

- PrincipfOrandring fordelad stabs kostnad KS -73280 0 0 

Kommunbidrag efter riktad nivapaverkande justering 178 140 106 645 108 746 110 996 

Ettariga cats ranger / effektiviseringskrav 0 0 0 

Arets kommunbidrag kom m unledning och gemensam verksam het 178 140 106 645 108 746 110 996 

ALLA VERKSAM NETER TOTALT IVE 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 

Bas budget (fg ars kommunbidrag after riktad nivipiverkande justering) 9 841 276 10 239 689 10 594 978 

Volymupprakning 166 315 158 796 170 808 

Risupprakning 310 235 311 955 333 739 

fffektivisering -103178 -107104 -110995 

Kommunbldrag justerat fOr volym, pris och effektivitet 10 214 648 10 603 335 10 988 531 

Rktad nivapfiverkande justering 25 041 -8357 16 182 

givahOjande satsning / effektiviseringskrav 25 041 -8357 16 182 

Kommunbidrag after riktad nivapaverkande justering 10 239 689 10 594 978 11 004 713 

Ettariga satsningar / effektiviseringskrav 77 210 25 136 15 091 

Ettariga satsningar / elf ektivlseringskrav 77 210 25 136 15 091 

Arets kommunbidrag alla verksamheter totalt 9 841 276 10 316 899 10 620 114 11 019 804 

RIKTADEJUSTERINGARTOTALT (nivapaverkande och ettariga ) Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 

Fordelat pa verksam hater 

PolltIskverksamhet 1 849 6 5 163 

Infrastruktur mm 61 420 14 473 25 710 

KuItur-och fritidsverksamhet 7 398 7 300 19 900 

Pedagogiskverksamhet 41 653 1 000 1 000 

V5rd och omsorgsverksamhet 63 331 -6 000 -20500 

AIlS rsverksamhet 0 0 0 

Sarskilt riktade insatser 1 780 0 0 

Kommunledning och gemensam verksamhet -75180 0 0 

Arets kommunbidrag per verksam het 102 251 16 779 31 273 
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