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att kommunfullmäktige i december 2016 fastställer taxor och avgifter för 
utbildningsnämnden och idrotts- och fritidsnämnden, 
 
att fastställa gatu- och samhällsmiljönämndens taxor och avgifter enligt bilaga 15, 
 
att fastställa plan- och byggnadsnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 15, 
 
att fastställa miljö- och hälsoskyddsnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 15, 
 
att fastställa räddningsnämndens och avgifter enligt bilaga 15, 
 
att fastställa kulturnämndens och avgifter enligt bilaga 15, 
 
att fastställa omsorgsnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 15, 
 
att fastställa socialnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 15, 
 
att fastställa äldrenämndens taxor och avgifter enligt bilaga 15, 
 
att fastställa kommunstyrelsens taxor och avgifter enligt bilaga 15, 
 
att fastställa uppföljningsplan enligt bilaga 12, 
 
att under kommunstyrelsen för år 2017 budgetera 6 388 tkr till kommunrevisionen, 
 
att fastställa kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter 2017 till 15 miljoner kronor, 
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konsekvens av omorganisationen per den 1 januari 2017, 
 
att fastställa att investeringar över 50 miljoner kronor inom befintlig beslutad 
investeringsbudget som nämnd avser genomföra kräver av kommunstyrelsen beviljat 
igångsättningstillstånd innan investeringen kan påbörjas. 
 
att fastställa att investeringar över 50 miljoner kronor inom befintlig beslutad 
investeringsbudget som bolag (exklusive Uppsalahem AB) avser genomföra kräver av 
Uppsala stadshus AB beviljat igångsättningstillstånd innan investeringen kan påbörjas. 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med principer för hur kostnaden för projektet 
Ulleråkers anläggningstillgång bör hanteras för 2017 då färdigställande av detaljplaner, och 
därmed omvandling till omsättningstillgång, inte i sin helhet kommer att ske under 2017. 
 
 
 



Anmäls att kommunstyrelsen för egen del beslutat 
 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa kommunstyrelsens avgifter enligt handlingens 
bilaga 15, 
 
att uppdra till samtliga nämnder att utarbeta en verksamhetsplan och budget för 2017-2019, 
med utgångspunkt i de inriktningsmål, uppdrag och indikatorer samt nyckeltal som finns 
angivna i Mål och budget 2017, med plan för 2018-2019, och senast den 31 december 2016 
återrapportera verksamhetsplanen till kommunstyrelsen, samt 
 
att uppdra till berörda nämnder att senast i samband med beslut om verksamhetsplan för 
2017-2019, fastställa ersättningsnivåer att gälla för 2017. 
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Ärendet 
I den gemensamma beredningen av Mål och budget 2017 med plan för 2018-2019 har 
samtliga nämnder kvalitetssäkrat innehållet i handlingen. 
 
För att kunna möta framtidens utmaningar, inte minst de demografiska, behövs en ekonomisk 
hållbarhet. Den ekonomiska planeringen för planperioden har därför fokus på ekonomisk 



styrning i syfte att stärka Uppsala kommuns finansiella ställning både på lång och kort sikt. 
Detta har åstadkommits dels genom en omfördelning av resurser i enlighet med 
behovsförändringen, dels genom en anpassning av kostnaderna till Uppsalas strukturella 
förutsättningar. 
 
Den ekonomiska ramen för 2017-2019 bygger på beslutad ram för verksamhetsåret 2016 
enligt Mål och budget 2016-2018 efter att de ettåriga satsningarna har räknats bort. 
Uppräkning görs utifrån demografiska förändringarna och med SKL:s prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) för respektive år. För 2017 svarar volymuppräkningen för drygt 
2,9 procent och prisuppräkningen för 3,2 procent av den totala ramen. Den ekonomiska ramen 
har justerats ned med ett generellt effektiviseringskrav på en procent för 2017. Ramarna 
rymmer även ett antal ettåriga satsningar. 
 
Arbete med ordning och reda och budgetdisciplin har medfört justeringar av kommunbidrag 
till verksamheter som tidigare inte varit fullt finansierade, exempelvis vinterväghållning samt 
försörjningsstöd. Även det budgeterade underskottet i USAB, beroende på budgeterade 
underskott i stadsteatern och i Uppsala konsert och kongress som tidigare lånefinansierats, 
finansieras i denna budget med kommunbidrag. 
 
Enligt kapitel 8 paragraf 1 i kommunallagen ska kommuner ha god ekonomisk hushållning i 
sin verksamhet. Det lämnas åt varje kommun att själva definiera innebörden av god 
ekonomisk hushållning eftersom de lokala förhållandena är olika. Kommunen ska fastställa 
finansiella mål. Uppsala kommuns finansiella mål redovisas nedan. 
 
1. Ekonomiskt resultat, kommun 
 Två procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning. 

 Förändingen av skatter och kommunalekonomisk utjämning ska vara 
större än förändingen av nettokostnadsutvecklingen. 
 
2. Soliditet 1, kommunkoncern 
 Min. Genomsnitt liknande kommuner. 

 Mål. Kvartil 1 liknande kommuner. 
 
3. Soliditet 2, kommunkoncern, inklusive pensionsåtaganden 
 Min. Genomsnitt liknande kommuner. 
 
 
Jämfört med ramen för 2016 finns den största förstärkningen inom de pedagogiska 
verksamheterna; skolverksamhet 6-15 år och gymnasieskola. Ramförstärkningen i dessa 
verksamheter är en konsekvens av både den demografiska förändringen och det ökande 
antalet nyanlända ensamkommande barn. Satsningar görs på tidiga insatser och mindre 
barngrupper i förskolan. Lärarlönesatsningen fortsätter för att göra yrket mer attraktivt. 
 



Det förebyggande arbetet prioriteras så väl i skolan som inom vård och omsorg. De 
ekonomiska förutsättningarna är en stor utmaning för samtliga nämnder inom vård- och 
omsorgsområdet. Förebyggande och tidiga insatser prioriteras så väl som ny teknik, 
välfärdsteknologi och webbaserade tjänster. 
 
Inom kultur och fritid görs satsningar på fortsätt arbete med att skapa förutsättningar för 
jämlik, jämställd och tillgänglig kultur, idrott och fritid. 
 
Ett hållbart Uppsala med fler arbetstillfällen förutsätter en fungerande bostadsmarknad och en 
utveckling av infrastrukturen. Investeringarna möjliggör för Uppsala att växa men är också 
nödvändiga för att upprätthålla befintlig infrastruktur. Investeringarna för 2017-2019 omfattar 
både förnyelse eller ersättning av befintlig infrastruktur och skapar kapacitet att möta behoven 
i en växande kommun. Inom verksamhetsområdet infrastruktur och stadsutveckling görs 
investeringar i naturreservat och ökat bostadsbyggande med fokus på fossilfritt Uppsala 2030 
och klimatpositivt Uppsala 2050. 
 
I arbetet med en hållbar ekonomi krävs en långsiktig strategi för kommunens investeringar. 
Självfinansieringsgraden för investeringarna måste öka genom ett stärkt resultat. Varje 
enskild investering prövas före det att den får starta och för investeringar över 50 miljoner 
kronor krävs ett igångsättningsbeslut från Uppsala stadshus AB eller kommunstyrelsen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
De största riskerna i den ekonomiska ramen för 2017-2019 är osäkerheten kring prognosen 
gällande de demografiska förändringarna samt osäkerheter i prognosen gällande 
skatteintäkter. Det liggande förslaget till budget följer av kommunfullmäktige fastställt 
resultatkrav om en resultatmarginal på minst två procent samt att nettokostnadsutvecklingen 
är lägre än skatteutvecklingen. Dock överstiger investeringsramarna en långsiktigt hållbar 
nivå gällande skuldsättning. 
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Politisk plattform  
Uppsalas förutsättningar är goda. Arbetslösheten är låg och framtidstron stark. Här ska 
människor ha möjlighet att leva ett gott liv utifrån sina egna förutsättningar och behov. 
Uppsala ska vara ett föredöme när det gäller skyddet av de mänskliga rättigheterna. Barns 
bästa ska vara utgångspunkten i all kommunal verksamhet. 
 
Samtidigt är den ekonomiska situationen en utmaning som måste mötas med tydliga åtgärder. 
Ett osäkert globalt läge sammanfaller med stora investeringsbehov på hemmaplan. 
Kommunens kostnader har varit för höga under flera mandatperioder och verksamheten måste 
granskas utgiftspost för utgiftspost. Prioriteringarna som behöver göras är svåra men målet är 
självklart: Varje skattekrona ska användas på ett sätt som gynnar en långsiktigt hållbar 
välfärd, bostadsbyggandet, klimatomställningen och ett jämställt samhälle. 
 
När Uppsala växer måste vi skapa de bästa möjliga förutsättningarna för fler jobb och företag. 
Vårt mål är att Uppsala ska kunna få 70 000 nya jobb till 2050. Fler lokaler och mer mark ska 
göras tillgänglig för företag. Ett näringslivsprotokoll inrättas – för att kommunens 
näringslivsklimat ska förbättras och fler jobb sättas i fokus. 
 
Nya jobb och ökat bostadsbyggande hänger ihop. Bostadsbyggandet tar fart genom en bred 
uppslutning bakom en modern bostadspolitik. En mer aktiv markpolitik, påskyndad 
planläggningsprocess och fler byggaktörer i kommunen är avgörande faktorer för att vi nu ska 
öka takten ytterligare i bostadsbyggandet. 
 
3 000 nya bostäder om året ska till i stadsdelar och kransorter. Vi bygger inte bara bostäder 
utan vi bygger ett samhälle för människor att leva, bo och utvecklas i. Hyresrätterna ska bli 
fler. Det behövs insatser för unga vuxna i stadsdelarna, flerbostadshus i kransorterna och nya 
träffpunkter för äldre. Samtidigt som vi har bostadsbyggandet i fokus ska Uppsala vara en 
grön stad. Levande stadsdelar är nödvändiga för att skapa trivsel och social hållbarhet. 
 
Skolans huvuduppgift är kunskap. Varje enskilt barn ska bli sett utifrån sina behov och 
förutsättningar, och utmanas i sitt lärande. Vi satsar på tidiga insatser och ger lågstadiet 
förstärkningar. Lärarlönesatsningen fortsätter för att göra yrket mer attraktivt. Mer medel 
tillförs för mindre barngrupper i förskolan. Fokus ska ligga på kärnverksamheten. Genom en 
starkare skola bryter vi segregationen och kompenserar för skillnader i uppväxtvillkor.  
 
Genom ett kvalitativt förebyggande arbete skapar vi både en bättre framtid för barnet och ett 
tryggare samhälle för alla. Barns bästa ska alltid komma först. Barnperspektivet ska därför 
genomsyra alla kommunala beslut. 
 
Jämställdhetsarbetet ska stärkas ytterligare. Strukturella löneskillnader ska åtgärdas och 
bemötandet i kommunens verksamheter ska vara jämställt. Arbetet mot våld i nära relationer 
utvecklas och förstärks. I samarbete med fackförbunden stärker vi arbetsvillkoren för 
medarbetare, inte minst för socialsekreterare och lärare. 
 
Uppsala ska ligga i framkant i klimatomställningen. När kommunen växer och håller ihop är 
förutsättningarna som bäst att nå målen: fossilfritt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala 
2050. I staden är gång, cykling och kollektivtrafik prioriterat. För att det ska vara lätt att vara 
klimatsmart även på landsbygden ska förutsättningarna för fossilfria bilar förbättras. Ett 
miljömålsråd inrättas och ambitionerna för energieffektivisering höjs. Vi gör också en stor 
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satsning på ekologisk och närodlad mat. Detta gynnar miljön och Uppsalas lantbrukare samt 
stärker matglädjen hos eleverna. 
 
För att må bra behöver vi också en meningsfull fritid. Satsningarna på utbyggnad av 
idrottsanläggningar är de största på decennier. Kulturen och idrotten ska bli mer jämlik, 
jämställd och tillgänglig. Resurserna ska fördelas mer rättvist. 
 
Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun. Ett konkret utvecklingsarbete ska leda till att alla 
ska kunna leva ett gott liv med bibehållen hälsa och oberoende. Kommunens insatser ska utgå 
från individens behov av vård och hälsofrämjande insatser, där kultur och en meningsfull 
fritid är avgörande. 
 
Jobb, välfärd och klimat är nyckelfrågor när Uppsala växer. Vår gemensamma välfärd ska 
stärkas och alla medborgare ska få lika möjligheter utifrån skilda behov och förutsättningar. 
För oss går stadens och landsbygdens utveckling hand i hand. Därför fortsätter vi arbetet med 
att bli en hållbar kommun, både ekonomiskt, ekologiskt och socialt.  
 
Uppsala växer smart och hållbart. I Uppsala vill fler bo och leva. I Uppsala vill fler verka och 
investera. Livsglädje och mångfald präglar vår kommun.  
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Mål och uppdrag för nämnder och styrelser  
 

Uppsala kommun arbetar med mål- och resultatstyrning. Det betyder att politiker styr utifrån 
de mål de sätter upp och de resultat som kommunens verksamheter ska uppnå. Genom att 
planera, följa upp och jämföra våra resultat med andra kommuner identifierar vi framgångar 
och utvecklingsområden för ökad kvalitet på service och tjänster till invånare och företag. 

Kommunfullmäktiges nio inriktningsmål styr den kommunala verksamheten och strävar mot 
att skapa en gemensam riktning och förändring i hela den kommunala verksamheten. De 
sätter fokus på ett gott liv i ett hållbart samhälle och en modern kommun. 

Varje inriktningsmål förstärks med tidsbegränsade uppdrag, som kan vara för alla eller 
nämnd- och styrelsespecifika. Om inte annat anges gäller uppdragen samtliga nämnder och 
styrelser. För gemensamma nämnder gäller de uppdrag som överenskommits om vid 
ägarsamråd med de ingående kommunerna. För att följa kommunkoncernens utveckling mot 
målbilden kopplas kommunövergripande indikatorer till varje inriktningsmål. 
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Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi 

Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättningarna för välfärd och behövs för att säkra 
människors jobb, försörjning och social trygghet. När fler Uppsalabor kommer i arbete, 
förbättras också förutsättningarna för att trygga välfärden för invånarna. En hållbar 
ekonomi innebär att kostnaderna inte överstiger intäkterna och att kostnaderna inte överförs 
på kommande generationer.  Samtidigt måste det finnas utrymme för både 
kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar i den växande kommunen. Uppsala är en 
kommun där företag ges förutsättningar att starta och växa. Kommunens upphandling ska 
bidra till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Uppsala divesterar och bidrar till 
klimatomställningen genom att fasa ut fossila värdepapper. Kommunens resurser ska 
fördelas jämställt. Kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter och ska ges lika 
villkor och möjligheter att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. 

 
Uppdrag 
 

• Aktivt och strategiskt söka extern finansiering.  
• Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt 

utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska 
ojämställdhet. 

• Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar.  
• Ta fram en långsiktig investeringsplan.  
• Genomföra en översyn och ta fram åtgärder för att sänka kostnaderna inom barn- och 

ungdomsområdet. (SCN och OSN) 
• Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar.  
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Styrdokument 
Attestregemente (KF 2016) 
Borgensprinciper (KF 2014) 
Bolagsordningar (KF 2014) 
Finanspolicy (KF 2016) 
Försäkringspolicy (KF 2014) 
Policy och riktlinjer för representation (KF 2014) 
Placeringsreglemente för förvaltade donationsstiftelser (KF 2016) 
Ägarpolicy för de kommunala bolagen (KF 2005) 
Riktlinjer för tillgänglighetsmedel (KS 2015) 
Riktlinje för nämnders och bolagsstyrelsers verksamhetsplanering och uppföljning samt interna kontroll (2016) 
Reglemente för intern kontroll inom Uppsala kommun och dess helägda bolag (2000) 
Riktlinje för riskhantering (KS 2016) 
Program för kommunalt finansierad verksamhet (KF 2016) 

Indikatorer Nuvärde Jämför-
värde 

Mål-
sättning Trend 

1. Ekonomiskt resultat, kommun 
a. Procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning 
b. Δ Skatt och kommunalekonomisk utjämning ≥ Δ Nettokostnad 
egentlig verksamhet. 

a) -0,5% 
b) 3,35%≥1,4% - a) 2,0% 

b) ≥0 ~ 

2. Soliditet, kommunkoncern 
a. Minst i nivå med genomsnittet för liknande kommuner 
b. Målsättning i nivå med bästa kvartilen för liknande kommuner 

29 32 a) 32 
b) 39  

3. Soliditet kommunkoncern, inklusive pensionsåtaganden 
 a. Minst i nivå med genomsnittet för liknande kommuner 12 17 17  
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Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i 

Uppsala är nyskapande och utmanande. Uppsala har en stark ställning som evenemangs- och 
mötesstad. Invånare och besökare ges möjlighet till meningsfull fritid och rekreation där kulturell 
infrastruktur och det offentliga rummet bidrar till en nära, trygg och inspirerande miljö. Idrott, 
fritid och kultur utgör en starkt bidragande faktor för folkhälsa och livskvalitet. Samarbeten med 
Uppsalas universitet gör Uppsala till en stark kunskapsstad. Företag väljer Uppsala som ett 
attraktivt alternativ för nyetableringar och företagande. Grön affärsutveckling främjas. 

 
Uppdrag 
 

• Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, 
smarta tjänster och klimatsmarta innovationer. 

• Ta fram en plan för infrastruktur för kultur-, idrott- och fritidsverksamhet i Södra staden. 
(KTN och IFN) 

• Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala. 
• Ta fram en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet. (KS, KTN, GSN och 

PBN) 
• Fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för jämlik, jämställd och tillgänglig kultur, 

idrott och fritid. (KTN, IFN, Sportfastigheter, Fyrishov, UKK och Stadsteatern) 
• Utveckla kulturcentrum i Gränbyområdet som försörjer de nordöstra stadsdelarna. (KTN) 
• Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan inom the Rise of systematic 

biology för Linnés vetenskapliga gärning, exempelvis genom att inrätta naturreservatet 
Årike Fyris. 

• Uppmärksamma och samordna Stadsodlingsåret samt Linnéjubileet ur ett barnperspektiv i 
biblioteks- och fritidsverksamheter. (GSN, KTN och KS) 

• Utveckla hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala 
produkter. (KTN, KS och USAB)  

• Utveckla arbetet med synsätt gällande nedskräpning och förstörelse och i samverkan med 
andra aktörer verka för att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun.  

• Genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya 
områden. (KTN, KS, PBN och de kommunala fastighetsbolagen) 
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Styrdokument 
Platsvarumärkesplattform för platsvarumärket Uppsala (KS 2016) 
Strategi för besöksnäringen (KF 2014) 
Kulturpolitiskt program (KF 2005) 
Idrotts- och fritidspolitiska programmet (KF 2015) 
Renhållningsordning (KF 2014) 
Avfallsplan för Uppsala kommun 2014-2022 
Riktlinjer för sponsring (KS 2012) 
Policy för internationellt arbete (KF 2014) 
Policy och riktlinjer för parkering i Uppsala kommun (KF 2014) 
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 2013-2015 (KF 2013) 
Säkerhetspolicy (KF 2012) 
Innerstadsstrategi (2016) 
Krisledningsplan (KS 2015) 
 

Indikatorer 
Nuvärde 

Jämför-
värde 

Mål-
sättning Trend 

Totalt Kvinnor Män 

1. Medborgarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att 
bo och leva på (Nöjd Region-Index) 65 65 65 62 Öka  

2. Här är bäst att bo. Tidningen fokus rankning av 290 kommuner 2 - - - Topp 3 - 

3. Medborgarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter i 
kommunen 67 68 66 69 Öka  

4. Antal företag, skillnad mot föregående år 469 - - 318 Öka ~ 

5. Företagarnas sammanfattade omdöme av företagsklimatet i 
kommunen, andel positiva svar. 32 - - 38 Öka ~ 

6. Möten godkända av ICCA, minst 50 delegater och en natts 
övernattning, m.m. 

Plats 3 
av 

svenska 
städer 

- - - 
Behålla 

tredjeplats 
i Sverige 

 

7.  Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 invånare 869 - - 1 134 Minska  
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Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart 

När Uppsala växer skapas nya möjligheter för ekonomisk tillväxt samtidigt som sociala 
klyftor minskar och ekosystem ska bevaras och stärkas. Den hållbara stads- och 
landsbygdsutvecklingen säkerställer likvärdig tillgång till boende, kommunikationer, 
samhällsservice och offentliga platser. Uppsala kommun ska vara en av landets bästa 
landsbygdkommuner. Ett starkt områdesarbete förebygger och förhindrar social oro. Uppsala 
ska vara i framkant i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett 
förändrat klimat. Det ställer krav på kraftfulla insatser inom bl.a. transporter, byggande, 
energi och livsmedel. Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad. Det egna markinnehavet ska 
säkra en långsiktig stads- och landsbygdsutveckling som tar hänsyn till rekreation, biologisk 
mångfald och vattenresurser. Vid eventuell exploatering av värdefull natur och åkermark bör 
det kompenseras genom exempelvis naturvårdsinsatser i andra områden. Uppsalas vatten, 
naturområden och parker håller hög kvalitet och finns nära invånarna. 

 
Uppdrag 

• Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och 
landsbygdsutveckling.  

• Utveckla strategin för markförvärvning. (KS, PBN och bolag) 
• Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro.  
• Ta fram en lokalförsörjningsplan för räddningstjänsten. (KS och RÄN) 
• Öka återvinningen och en säker återanvändning.  
• Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller 

energieffektivitet.   
• Vid upphandling av den särskilda kollektivtrafiken ska krav ställas på att fordonen 

använder de fossilfria drivmedel som bäst uppfyller gällande hållbarhetskriterier och 
som bygger på närproducerade energiresurser. (KS och GSN)  

• Samordna den särskilda kollektivtrafiken. (OSN, UBN och GSN) 
• Ta fram en strategisk plan för att växla till närodlade råvaror och ekologisk mat i 

kommunens verksamhet. (KTN, ÄLN, OSN, SCN, UBN och KS) 
• Utred för- och nackdelar med att låta andra aktörer investera, bygga och drifta lokaler. 

(KS, UBN, KTN, IFN, Sport- och rekreationsfastigheter, Uppsalahem, IHUS, UKFAB 
och Skolfastigheter) 

• Samordna vinterväghållningen med fokus på stadens ytterområden och kransorter. 
(GSN, Skolfastigheter, Parkeringsbolaget, Sport- och rekreationsbolaget, IHUS och 
Uppsalahem) 

• Utveckla och samordna drift och underhåll av skolgårdar. (GSN, UBN och 
Skolfastigheter) 

• Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050.  
• Ta fram program för klimatanpassning. (KS) 
• Påskynda utbyggnaden av bredband på landsbygden genom förbättrad samordning. 

(KS) 
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Indikatorer 
Nuvärde 

Jämför-
värde 

Mål-
sättning Trend 

Totalt Kvinnor Män 

1. Medborgarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att 
bo och leva på (a. Centralort, b. Annan tätort, c. Utanför tätort) 

a. 67 
b. 60 
c. 63 

- - - Minska 
skillnad - 

2. Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens verksamheter 
(a. Centralort, b. Annan tätort, c. Utanför tätort) 

a. 60 
b. 61 
c. 57 

- - - Minska 
skillnad - 

3. Medborgarnas bedömning av kommunens gång- och cykelvägar 59 59 59 55 Öka  

   3a. Boende i centralort 
   3b. Boende i annan tätort 
   3c. Boende utanför tätort 

a. 60 
b. 58 
c. 56 

- - - Minska 
skillnad  

4. Medborgarnas uppfattning om kommunikationer 69 69 69 68 Öka  

   4a. Boende i centralort 
   4b. Boende i annan tätort 
   4c. Boende utanför tätort 

a. 71 
b. 69 
c. 66 

- - - Minska 
skillnad  

5. Cykel som andel av färdmedel för resor som börjar och slutar i 
Uppsala kommun 35 34 36 - Öka  

6. Medborgarnas uppfattning om tillgången på parker, grönområden 
och natur 7,4 7,5 7,4 7,8 Öka  

7. Kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva 
miljövänligt 61 61 60 62 Öka  

8. Andel av det motoriserade resandet som invånare i Uppsala 
kommun gör med kollektivtrafik 36 39 33 26 Öka  

9. Andel använd förnybar energi – egna personbilar/lätta lastbilar 
(kommunorganisatoriskt) 32 - - - 2020: 100  

10. Utsläpp av växthusgaser per invånare [ton CO2ekv] 
(kommungeografiskt) 6,4 - - - 2020: 4,6  

11. Energianvändning per yta (kWh/m2) (kommunorganisatoriskt) 162 - - - Minska  

12. Solenergi – installerad effekt (MW) (kommunorganisatoriskt) 0,35 - - - Öka  

13. Andel ekologiskt producerade livsmedel (egen regi) 28 - - 72 2023: 100  

 
Styrdokument 
Översiktplan för Uppsala kommun (2016) 
Landsbygdsprogrammet (KF 2016) 
Ekologiskt ramverk för planer och program (KF 2014) 
Energiplan (KF 2001) 
Handlingsinriktning för fossilbränslefri kollektivtrafik 2020 (KF 2010) 
Miljö- och klimatprogram (KF 2014) 
Bredbandsprogram (KS 2013) 
Mål och riktlinjer för Uppsalas parker (KS 2013) 
Cykelpolicy (KF 2013) 
Trafikplan (2006) 
Åtgärdsprogram för luft 2014-2021 (KF 2014) 
Policy för hållbar utveckling (KF 2008) 
Dagvattenprogram (KF 2014) 
Naturvårdsprogram (KF 2006) 
Vattenprogram (KF 2015) 
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Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna 

Välfärd och god folkhälsa ska bygga ett hållbart Uppsala. Att investera i flickors och pojkars 
utveckling är en av de viktigaste vägarna till social hållbarhet och minskade skillnader i 
hälsa och utbildning. Utifrån ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt ska klyftorna 
mellan människor och områden minska. God hälsa är en grundläggande förutsättning för 
människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. 
Uppsala är en öppen, jämställd och solidarisk kommun som berikas av mångfald. Barnets 
bästa ska alltid sättas i första rummet. Idrott och fritidsverksamhet samt föreningslivet 
stärker demokratin och möjliggör möten, kunskap, upplevelser och integration. 

 
Uppdrag 
 

• Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad.  
• Ta fram ett ramverk för styrdokument inom social hållbarhet i syfte att skapa en 

gemensam struktur och samstämmighet för de olika programmen och planerna inom 
området. (KS) 

• Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar.   
• Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och 

unga. (KS, SCN, OSN, AMN, UBN, KTN och IFN) 
• Utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur i skolan och under 

den fria tiden. Bland annat genom kulturell allemansrätt/kulturgaranti. (KTN och 
UBN) 

• Utifrån framtagen ECCAR-handlingsplan stärka kommunens engagemang mot rasism 
och diskriminering. (KS)  

• Samverka med Region gällande ett utvecklat föräldrastöd, tobaksfri skoltid och ökad 
fysisk aktivitet på jämlika villkor. (KS)  

• Stödja det tobakspreventiva arbetet inom skolan genom att utföra tillsyn av skolgårdar 
och handlare. (MHN) 

• Utveckla trafiksäkerhetsarbetet kring förskolor och skolor. (UBN och GSN) 
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Styrdokument 
Policy för hållbar utveckling (KF 2008) 
CEMR övergripande handlingsplan för Uppsala kommun (KS 2016?) 
Minoritetspolicy (KF 2011) 
Planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet (KS 2015) 
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism (KF 2016) 
Handlingsplan mot våld i nära relationer (KF 2016) 

Indikatorer 
Nuvärde 

Jämför-
värde 

Mål-
sättning Trend 

Totalt Kvinnor Män 

1. Ohälsotal bland Uppsalas invånare 16-64 år.  23 27 19 27 Minska  

   1a. Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med lägst ohälsotal 
   1b. Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med högst ohälsotal 

a. 8 
b. 37 - - - Minska 

skillnad 
Skillnad 
minskar 

2. Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)  76 74 79 73 Öka  

3. Andel ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra 
(gymnasieskolans åk 2) 73 62 82 73 Öka  

4. Skillnad mellan områden avseende andel arbetslösa 
    4a. genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med lägst 
          arbetslöshet 
    4b. genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med högst 
          arbetslöshet 

a. 1,3 
 

b. 8,7  
- - - Minska 

skillnad 
Skillnad 
minskar 
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Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete 

Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen som möter den 
förväntade befolkningsökningen. För att kunna dra nytta av möjligheterna när vi blir fler och 
förbättra den goda livsmiljön ska kommunen skapa förutsättningar för att det byggs 3000 nya 
bostäder och skapas 2000 nya arbetsplatser årligen. Uppsala har en god blandning av 
verksamhetsmiljöer och en flexibel bostadsmarknad med mångfald i utbudet, i täta och 
blandade miljöer. Den nya bostadsförmedlingen stärker kommunens attraktionskraft och 
underlättar för de bostadssökande. En ökad andel hyresrätter möjliggör för fler att skaffa 
eget boende. En väl fungerande arbetsmarknad bidrar till den attraktiva och trygga staden. I 
samverkan med bland andra universiteten utvecklas de kunskapsintensiva branscherna, vilket 
ger förutsättningar för utveckling av bygg-, service- och tjänstenäringar. Nya insatser och 
innovativa lösningar utvecklas för personer som står långt från arbetsmarknaden. Att ställa 
sociala krav i upphandling är ett sätt för kommunen att öka sysselsättningsgrad och social 
integration. Förutsättningar skapas för att fler personer med funktionsnedsättning ges 
möjlighet till arbete och sysselsättning.  

 
Uppdrag 
 

• Utred förutsättningar för ökat byggande av flerfamiljshus i kransorter. (KS och 
USAB) 

• Kommunen introducerar ett näringslivsprotokoll i syfte att tillsammans med 
näringslivets olika aktörer skapa förutsättningar för 70 000 nya jobb till 2050. (KS) 

• Bidra till ökad tillgång på mark och lokaler i olika prisklasser och lägen för företag 
som behöver växa eller önskar etablera sig i Uppsala. (PBN och KS) 

• Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning. 
(AMN) 

• Väsentligt minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar. (UBN, AMN, 
SCN och OSN) 

• Utifrån strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt strategiska 
utvecklingsområden utveckla stödet till sociala företag. (AMN, SCN, OSN, KTN och 
KS) 

• Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk 
inför kommande yrkesliv. (AMN) 

• Utveckla metod för att ställa sociala krav i upphandling. (KS) 
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Styrdokument  
Näringslivsprogram (KF 2016) 
Riktlinjer för bostadsförsörjning (KS 2015) 
Bostadspolitisk strategi (KF 2010) 
Upphandlingspolicy (KF 2014) 
Handlingsplan för mottagande av nyanlända och asylsökande (KS 2016) 
 

Indikatorer 
Nuvärde 

Jämför-
värde 

Mål-
sättning Trend 

Totalt Kvinnor Män 

1. Antal färdigställda bostäder per 1000 invånare (genomsnitt 
senaste tre åren) 5,4 - - 3,6 Öka ~ 

2. Andel hyresrätter i bostadsbeståndet 36 - - 47 Öka  

3. Genomsnittlig väntetid till särskilt boende för 65- år, medelvärde 91 96 82 72 Minska - 

4. Sysselsatta på dagarbetsmarknaden 16- år per 1000 invånare 479 486 472 489 Öka  

5. Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, 
andel 4,2 - - 6,0 Minska  

6. Andel skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år som 
förvärvsarbetar eller studerar (CSN-berättigad utbildning) 75 Saknas Saknas 65 Öka - 
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Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt 
lärande 

En utbildning av god kvalitet ger ökad kunskap för alla och är en av de viktigaste grunderna 
för välstånd, hälsa och jämlikhet. Utbildningen och lärandet ska utgå från evidens och 
beprövad erfarenhet. Utbildningen ska ge barn och elever förutsättningar att minst nå kraven 
för godkända kunskapsmål och nå gymnasieexamen. Elever ges förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildning genom att deras utveckling och lärande stimuleras i en trygg 
miljö. Oavsett ålder ges förutsättningar för ständig utveckling, minskade kunskapsklyftor och 
goda utbildningsresultat. All utbildning ska främja och utveckla värderingar, kunskaper och 
färdigheter som bidrar till hållbar utveckling. En skola som kompenserar för olika 
förutsättningar och bakgrund, som bostadsområde och sociala förhållanden, är en 
förutsättning för ett jämlikt samhälle.     

 
Uppdrag 
 

• Fortsätta arbetet med att minska barngrupperna i förskolan. (UBN) 
• Fortsätt satsningen på tidiga insatser i grundskolans lägre årskurser. (UBN) 
• Ta fram kriterier för en räkna-skriva-läsa- garanti och metod för uppföljning i 

grundskolans lägre årskurser. (UBN) 
• Se till att legitimerade förskollärare och lärare inom förskola, grund och 

gymnasieskolan samt utbildade fritidspedagoger, modersmålslärare och yrkeslärare 
får en fortsatt positiv löneutveckling.(UBN) 

• Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med 
funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder 
en trygg, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla. (KS, UBN och 
Skolfastigheter) 

• Utveckla en individanpassad vuxenutbildning. (AMN) 
• Fortsätta utvecklingen av kulturskolan. (KTN) 
• Ta fram förslag på utveckling av Naturskolan. (KS och UBN) 
• Implementera biblioteksplan för att stärka barns egna språk. (UBN och KTN) 
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Styrdokument 
Barn- och ungdomspolitiskt program (KF 2009) 
Biblioteksplan (KS 2016) 
 

Indikatorer 
Nuvärde 

Jämför-
värde 

Mål-
sättning Trend 

Totalt Kvinnor Män 

1. Medelvärdet för andel positiva svar på samtliga frågor i 
föräldraenkäten 86 86 85 - Öka  

2. Andel grundskoleelever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 
i årskurs 9 81 83 78 75 Öka  

3. Genomsnittligt meritvärde i grundskolans årskurs 9, 17 ämnen 236 247 226 222 Öka - 

4. Andel elever med minst B i samtliga ämnen årskurs 9 1,8 2,9 0,9 - Öka  

5. Andel gymnasieelever med examen inom tre år 65 70 60 65 Öka - 

6. Andel skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år  

   6a. som förvärvsarbetar  
   6b. som studerar (CSN-berättigad utbildning) 

 

59 
16 

 

Saknas 
Saknas 

 

Saknas 
Saknas 

 

51 
14 

 

Öka 
Öka 

 

- 
- 

7. Andel elever med minst E i samtliga kurser (avgångselever 
gymnasieskolan) 62,3 68 56,7 - Öka  

8. Andel elever som inte klarat E i samtliga kurser (avgångselever 
gymnasieskolan) 35,6   -  Minska  

9. Grundläggande kurser vuxenutbildning, andel godkända 83 83 81 - Öka  

10. Gymnasiala teoretiska kurser vuxenutbildning, andel godkända 81 83 79 - Öka ~ 

11. Yrkesutbildningar vuxenutbildning, andel godkända 93 94 90 - Öka  
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I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och 
omsorg utifrån sina behov 

Uppsalas invånare har möjlighet till ett aktivt liv. Stöd, vård och omsorg har god kvalitet och 
utformas utifrån individens behov och förutsättningar. Individens egna resurser tas till vara. 
Tidiga och förebyggande insatser prioriteras för att utjämna klyftorna. Grupper som har 
störst behov beaktas särskilt och skyddet för utsatta barn stärks. Äldre har möjlighet att leva 
ett gott liv, i trygghet och oberoende. Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens 
bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.  

 
Uppdrag 
 

• Utred villkor samt finansiering för, möjliga partnerskap och tillgänglighet till 
anpassad friskvård. (ÄLN, OSN och IFN)  

• Öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och insatser bättre motsvarar 
behoven. (ÄLN, OSN, SCN och ÖFN) 

• Vidareutveckla samverkan och de befintliga resurser som finns för personer med 
komplexa behov utifrån social problematik och funktionsnedsättning för att nå bättre 
effekt. (OSN, AMN och SCN)  

• Utveckla fler aktiviteter till unga vuxna i kommunens stadsdelar. (SCN och KTN) 
• Utveckla det förbyggande arbetet för psykisk hälsa. (OSN, SCN, ÄLN)  
• Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive 

narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk. (ÄLN, OSN, SCN)  
• Utveckla samverkan med landstinget kring hemlösa personer. (SCN) 
• Utveckla de särskilda boendeformerna. (KS, AMN, OSN, SCN och ÄLN) 
• Kartlägg behovet av vård- och omsorgsboende för personer i bostad med särskild 

service enligt SoL och LSS. (OSN) 
• Utveckla metoder för att säkra en jämställd biståndsbedömning. (SCN, AMN, OSN 

och ÄLN) 
• Utvärdera och vid behov revidera program för individ- och familjeomsorgen. (SCN) 
 

  

7 

19 

 



 

 
 
Styrdokument 
Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning (KF 2016) 
Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län (KF 2013) 
Äldrepolitiskt program (KF 2009) 
Program för individ- och familjeomsorgen (KF 2004) 
Drogpolitiskt program (KS 2013) 
 

Indikatorer 
Nuvärde 

Jämför-
värde 

Mål-
sättning Trend 

Totalt Kvinnor Män 

1. Medborgarnas uppfattning om det stöd och den hjälp som utsatta 
personer får i kommunen  48 51 45 49 Öka  

2. Andel ej återaktualiserade ett år efter avslutad utredning eller 
insats  
a. barn 0-12 år 
b. ungdomar 13-20 år 
c. vuxna med missbruksproblem 

 
 

73 
77 
80 

 
 
- 
- 

81 

 
 
- 
- 

80 

 
 

74 
78 
75 

Öka ~ 

3. Andel brukare inom LSS som besvarat SKL:s enkät som känner 
sig trygg med personalen  - - - - Öka - 

4. Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med  
a. sitt särskilda boende  
b. sin hemtjänst  

 
78 
86 

 
79 
86 

 
74 
87 

 
82 
88 

Öka  

5. Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter 
under 14 dagar, medelvärde  19 19 19 15 Minska - 

6. Kvalitetsaspekter, andel av maxpoäng  
a. LSS grupp- och serviceboende 
b. särskilt boende äldreomsorg 

 
78 
75 

- - 
 

79 
70 

Öka - 
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Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma 
samhället 

Kommunens verksamhet har mänskliga rättigheter, demokrati och rättvisa som utgångspunkt. 
Uppsala kommun ska vara en föregångskommun där ett aktivt demokratiarbete leder till 
invånare som förstår hur de kan påverka och hur beslut fattas. Uppsalas invånare är 
delaktiga och har inflytande. Tekniska lösningar och strategiska kommunikationsval används 
för en innovativ, lyhörd och inkluderande medborgardialog. Kommunen verkar för ett ökat 
och mer jämlikt valdeltagande och stärker underrepresenterade gruppers förutsättningar till 
deltagande och inflytande. Särskild hänsyn ska tas till barns- och ungdomars perspektiv. Ett 
starkt civilsamhälle skapar mötesplatser där människor har möjlighet att aktivt delta i 
samhällslivet. Ett starkt partnerskap mellan flera aktörer bidrar till samhällsutvecklingen. 

 
Uppdrag 
 

• Öka valdeltagande i områden med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt 
valdeltagande. (KS och VLN) 

• Utveckla och samordna kommunens synpunktshantering och felanmälan. (KS) 
• Utveckla effektiva och innovativa former för medborgar- och brukardialog. (KS) 
• Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med 

SKL:s delaktighetstrappa, inom fler områden. (KS) 
• Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse 

med föreningslivet – LÖK.                    
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Styrdokument 
Kommunikationspolicy (KF 2004) 
Överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun (KF 2013) 
Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering (KF 2015) 
  

Indikatorer 
Nuvärde 

Jämför-
värde 

Mål-
sättning Trend 

Totalt Kvinnor Män 

1. Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) 85,2 - - 82,4 Öka  

2. Medborgarnas uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande 
(Nöjd-Inflytande-Index) 40 40 40 41 Öka ~ 

3. Andel ungdomar som uppger att de har möjlighet att framföra sina 
åsikter till de som bestämmer i kommunen (gymnasieskolans åk 2) 17 13 20 16 Öka  

4. Antal föreningar som anslutit sig till Lokal överenskommelse med 
föreningslivet (LÖK) 86 - - - Öka  

5. Antal idéburet offentligt partnerskap (IOP) 1 - - - Öka - 
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Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med 
hög kompetens möta Uppsala 

Kommunen har medarbetare med rätt kompetens att möta kommunens invånare, företag, 
organisationer och besökare. Ett aktivt arbete för ett jämställt och hållbart arbetsliv där god 
social och organisatorisk arbetsmiljö kombineras med bra villkor och utvecklingsmöjligheter 
lägger grunden till förmågan att både attrahera och behålla medarbetare. Kommunen ska 
som attraktiv arbetsgivare utveckla ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt. 

Kommunen kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet. Verksamhetens 
kvalitet utvecklas kontinuerligt utifrån innovationer, omvärldsbevakning och ständiga 
förbättringar. Brukare och medarbetares erfarenheter och kompetens ska tas till vara i 
utveckling av verksamheten. 

 
Uppdrag 
 

• Fortsätta genomförandet av heltidsreformen.     
• Genomföra åtgärder för att inom vård och omsorg behålla och rekrytera kompetenta 

medarbetare i en hållbar arbetsmiljö. (OSN, SCN och ÄLN) 
• Delade turer ska motverkas. (ÄLN och OSN) 
• Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.  
• Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande 

bristyrken.  
• Utveckla former för upphandling av tjänster och entreprenader för att säkra 

kollektivavtalsenliga villkor, samt utveckla och genomföra ”Vita jobb”-modellen. 
(KS)  

• I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete.  
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Styrdokument  
Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan (KF 2012) 
Arbetsmarknadspolitiskt program (KF 2010) 
Arbetsgivarstadga (KF 2014) 
Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö (KF 2015) 
Kvalitetspolicy (KF 2001) 
Reglemente för styrelser och nämnder (KF 2014) 
Riktlinjer för styrdokument (2015) 
Riktlinjer för bisyssla i Uppsala kommun (KS 2014) 
Policy och riktlinjer mot mutor (KF 2014) 
Delegationsordning 2016 

Indikatorer 
Nuvärde 

Jämför-
värde 

Mål-
sättning Trend 

Totalt Kvinnor Män 

1. Medborgarnas uppfattning om kommunens bemötande och 
tillgänglighet 54 53 54 56 Öka  

2. Företagarnas uppfattning av kommunens service 66 - - 68 Öka ~ 

3. Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex - - - 78 Öka - 

4. Index över attraktiva arbetsvillkor 106 - - 115 Öka - 

5. Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, procent 6,2 7,0 4,2 6,8 Minska  

6. Andel medarbetare som har många frånvarotillfällen under de 
senaste 12 månaderna (6 eller fler) 9,1 - - - Minska  

7. Andel avslutade arbetsskador och tillbud i förhållande till antal 
anmälda 37 - - - Öka - 

8. Lönegap median kvinnor-median män anställda av kommunen, kr -293 - - 12 0 Minskar 
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Så här styrs Uppsala kommun  
Uppsala kommuns organisation och styrning syftar till att stärka den kommunala demokratin 
utifrån kommunfullmäktiges prioriteringar, erbjuda medborgarna kvalitet i välfärden, hållbar 
landsbygds- och stadsutveckling samt ordning och reda i den kommunala ekonomin. All 
verksamhet ska bedrivas utifrån ett tydligt medborgarperspektiv. Kommunen ska uppfattas 
som tydlig och logisk för invånaren. Uppsala kommun arbetar med detta förhållningssätt 
under devisen "Ett Uppsala - en kommun". 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige beslutar i ärenden 
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen såsom mål och riktlinjer 
för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, nämndernas 
organisation och verksamhetsformer, val av ledamöter och ersättare i nämnder och 
beredningar samt val av revisorer. Kommunfullmäktige beslutar också om årsredovisning och 
ansvarsfrihet. 

Kommunstyrelse 
Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter. I detta 
ligger bland annat att följa och utveckla arbetet med ekonomi- och verksamhetsstyrning och 
utfärda regler, riktlinjer och rutinbeskrivningar för verksamhets- och ekonomihantering. 
Kommunstyrelsen ansvarar särskilt för att leda processen för Mål och budget med tillhörande 
affärs- och verksamhetsplaner, månadsuppföljning, delårs- och årsredovisning. 
Kommunstyrelsen har även till uppgift att föra en fortlöpande dialog med nämnder och 
styrelser för att säkerställa att verksamheten drivs i enlighet med fullmäktiges prioriteringar.  

Nämnder  
Nämnderna beslutar i frågor som rör den löpande förvaltningen och i frågor som de enligt lag 
eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige 
har delegerat till dem. Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att 
fullmäktiges beslut verkställs. De gemensamma nämnderna ska var och en inom sitt område 
se till att verksamheten bedrivs i enlighet med det avtal om gemensam nämnd kommunerna 
ingått, det reglemente som de ingående kommunerna beslutat om och de mål och uppdrag 
som beslutas om vid ägarsamråd. Andra kommungemensamma mål och uppdrag som de 
ingående kommunerna har ska de gemenamma nämnderna ta hänsyn till där så är möjligt 
utifrån grunduppdraget. 

Alla nämnder ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 
fullmäktiges mål och riktlinjer och att interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Nämndernas olika roller 
I Uppsala kommun har vissa nämnder en så kallad systemledarroll, samtidigt som de har ett 
verksamhetsansvar för den kommunala egenregin. Systemledarrollen innebär att ansvara för 
att kommunen lever upp till sitt välfärdsåtagande oberoende av om verksamheten utförs av 
kommun eller av privata utförare genom att ställa krav, bereda ekonomiska förutsättningar 
och följa upp och utvärdera verksamheten.  

Den kommunala egenregin ska erbjuda kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet samt 
stödja nämnderna i systemledarrollen. Många nämnder har också ett omfattande 
myndighetsansvar gentemot enskild. Uppsala är värdkommun för två kommungemensamma 
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nämnder; överförmyndarnämnd och räddningsnämnd. I samråd med medverkande kommuner 
har Uppsala som värdkommun att fastställa Mål och budget för de gemensamma nämnderna. 

Bolag 
De kommunala bolagen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges 
styrdokument, och regleras via beslutad bolagsordning och ägardirektiv. Uppsala Stadshus 
AB är moderbolaget i Stadshuskoncernen. Uppsala Stadshus AB leder och samordnar 
verksamheten i bolagskoncernen samt avgör frågor som är gemensamma för koncernen och 
som inte är av större principiell beskaffenhet. Moderbolaget ska säkerställa att största möjliga 
samordning sker mellan bolagen och i kommunkoncernen och följer aktivt bolagskoncernens 
utveckling. 

Privata utförare 
Delar av den kommunalt finansierade verksamheten tillhandahålls av privata utförare, 
exempelvis företag, stiftelser och ideella organisationer. Kommunen är huvudman och 
ansvarig för att följa upp och kontrollera den kommunala verksamheten oberoende vem som 
tillhandahåller den. De privata utförarna ska bedriva sin verksamhet i enlighet med avtal som 
reglerar kvalitet, volym och pris samt former för uppföljning och utvärdering. I enlighet med 
kommunallagen beslutar kommunfullmäktige varje mandatperiod om ett program med mål 
och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I Uppsala 
kommun omfattar programmet både kommunens egenregi och privata utförare av kommunal 
verksamhet. 

Fristående skolor är verksamheter med egna huvudmän och omfattas inte av begreppet privata 
utförare. Skolinspektionen beslutar om tillstånd och har tillsynsansvar för fristående skolor 
medan kommunerna beslutar om godkännande och har tillsyn över fristående förskolor och 
fristående fritidshem som inte anordnas av en fristående skola. För att försäkra att 
allmänheten har insyn i fristående skolor ska kommunen, jämte Skolinspektionens tillsyn, ha 
insyn i de fristående skolornas verksamhet. Kommunen ska lämna bidrag till de fristående 
skolorna per elev och ersättningen ska som lägst motsvara självkostnaden för den kommunala 
utbildningsverksamheten. 

Mål och budget 
Kommunallagen anger att kommuner och landsting varje år ska upprätta en budget för nästa 
kalenderår med plan för de därefter två efterföljande åren. I Uppsala fastställer 
kommunfullmäktige Mål och budget i november, som sedan gäller för tre år och revideras 
årligen. Det är det övergripande och överordnade styrdokumentet för kommunens nämnder 
och styrelser. Mål och budget sätter fokus på det väsentliga och med träffsäkra mål, budgetar 
och prognoser säkerställs politisk genomslagskraft i enlighet med fullmäktiges prioriteringar. 
Med Mål och budget ges allmänheten möjlighet till insyn för att värdera och jämföra 
kvaliteten samt att bedöma om resurserna används på ett kostnadseffektivt och långsiktigt 
ansvarsfullt sätt.  

Kommunstyrelsen leder arbetet med Mål och budget och genom att besluta om 
planeringsdirektiv i december startas processen.  Under våren bereds ärendet. Arbetet 
innefattar bland annat en analysfas och det så kallade strategiska seminariet där 
förstroendevalda i majoritetsställning redogör för sina politiska prioriteringar samt de 
utmaningar som kommunen med dess nämnder och styrelser har att hantera inom de 
kommande 5 till 10 åren. Genom gemensam beredning säkerställs samsyn inom kommunen 
om prioriterade frågeställningar samt förutsättningar för verksamhetens genomförande. 
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Ägarsamråd genomförs med företrädare för medlemskommunerna avseende de gemensamma 
nämnderna. 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål strävar mot att inom de ekonomiska ramarna skapa en 
gemensam riktning och förändring i hela den kommunala verksamheten. Inriktningsmålen ska 
vara långsiktiga och gälla för minst en mandatperiod. Inför varje nytt budgetår omprövar 
kommunfullmäktige inriktningsmålen. 
 
Övriga kommunala styrdokument som planer, program, policyer och liknande är 
underordnade kommunfullmäktiges inriktningsmål. Framtagandet av program och 
kommunövergripande planer leds och samordnas av kommunstyrelsen. 

 

 
Varje nämnd och styrelse ansvarar för att bidra till att uppnå kommunfullmäktiges 
inriktningsmål och ska omsätta dem i praktisk handling. Det görs genom att varje nämnd och 
styrelse bryter ner inriktningsmålen till egna mål och strategier (nämnd- och bolagsmål). 
Nämnd- och bolagsmål formuleras i verksamhets- och affärsplanerna. 
 
I december fastställer nämnder och styrelser sina verksamhets- och affärsplaner. I planen ska 
det tydligt framgå hur nämnd- och bolagsmålen ska uppnås, åtgärder för genomförande samt 
hur dessa ska följas upp. Särskild vikt ska läggas vid att beskriva hur samverkan ska bedrivas 
för att uppnå målen. Verksamhets- och affärsplaner ska inkludera en risk- och 
väsentlighetsanalys med tillhörande internkontrollplan. Nämndernas och styrelsernas 
verksamhets- och affärsplaner gäller för tre år och revideras årligen.  
 

Uppföljning 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål mäts genom indikatorer. Indikatorerna mäter trender, 
resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället. De är centrala i styrning och 
uppföljning och ska som utgångspunkt kunna jämföras över tid med andra organisationer och 
kommuner. De ger underlag för medvetna och underbyggda beslut och erbjuder 
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förutsättningar, stöd och incitament för utveckling. Kommunfullmäktige fastställer även 
nyckeltal (bilaga 12) som kompletterar indikatorerna för att löpande följa upp och analysera 
utvecklingen inom kommunkoncernens grunduppdrag enligt reglemente eller ägardirektiv.   
Nämnder och styrelser ska följa upp och analysera vad som åstadkommits i förhållande till 
kommunfullmäktiges inriktningsmål och övriga mål fastställda av nämnden eller 
bolagsstyrelsen samt kommunövergripande planer och program. Uppföljningarna ska göras 
med utgångspunkt i viktiga händelser, resultat och utvecklingsområden. Tyngdpunkten i 
redovisningen ska ligga på analyser, slutsatser och kommentarer som förklarar det egna 
resultatet och i perspektivet vad detta betyder för Uppsala kommun i sin helhet. Nämnderna 
och styrelserna får för egen del komplettera kommunfullmäktiges indikatorer och nyckeltal i 
den utsträckning det behövs för att säkerställa en ändamålsenlig uppföljning och utvärdering 
av den egna verksamheten. Gemensamma nämnder ska följa upp och analysera vad som 
åstadkommits enligt de mål som överenskommets med alla de ingående kommunerna och 
övriga mål fastställda av nämnden på hela verksamhetsområdet (alla kommuner) och där så är 
möjligt och relevant ha en kommunuppdelad uppföljning och analys. 
 
Kommunstyrelsen leder och ansvarar för uppföljning, analys och utvärdering av den samlade 
verksamheten. Kommunstyrelsen följer månatligen upp nämnders och styrelsers ekonomiska 
resultat och utvalda indikatorer och nyckeltal. Nämnderna och styrelserna rapporterar resultat 
kopplat till inriktningsmål och uppdrag till kommunfullmäktige tre gånger om året som 
sammanställs i tre publikationer. 

• Delårsrapport mål och ekonomi 30 april 
• Delårsbokslut mål och ekonomi 31 augusti 
• Årsredovisning 

Kommunstyrelsen ska lämna över årsredovisningen till fullmäktige och revisorerna senast den 
15 april året efter det år som redovisningen avser.  

Jämte kommunstyrelsens uppföljning ansvarar nämnder och styrelser för att löpande följa upp 
och analysera utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden enligt plan för 
uppföljning och internkontroll. De ska skyndsamt rapportera väsentliga avvikelser från 
kommunfullmäktiges styrdokument samt vidta korrigerande åtgärder. 
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Omvärld och förutsättningar  
Uppsala är del av en omvärld som förändras snabbt. I mångt och mycket avgörs Uppsalas 
framtid av hur världen i stort kommer att utvecklas under kommande decennier. Det är en 
utveckling som kan beskrivas som osäker och som ger upphov till ett antal globala 
samhällsutmaningar. Utmaningarna är utgångspunkt för FN:s hållbarhetsmål i agenda 2030, 
EU:s strategier och den nationella politiken. Alla människor, företag, kommuner och stater 
påverkas av dessa samhällsutmaningar och har ett ansvar att hantera dem. Det globala hänger 
ihop med det lokala.  

Vårt samhälle påverkas av ett antal globala utmaningar som har att göra med urbanisering, nya 
ekonomiska och geopolitiska tyngdpunkter samt höjd levnadsstandard globalt sett. Mark, 
vatten och den ekologiska infrastrukturen behöver användas på ett uthålligt sätt. I det 
sammanhanget kommer landsbygden att spela en allt viktigare roll, bland annat för råvaru- 
och energiproduktion och för nya sätt att bruka mark och vatten. 

Den svenska ekonomin fortsätter att återhämta sig och utvecklas betydligt starkare än 
ekonomin i de flesta andra länder. Ekonomin befinner sig i högkonjunktur och antalet 
arbetade timmar förväntas öka med drygt två procent under 2016. I tabell 1 presenteras 
nyckeltal för den svenska ekonomin. Bruttonationalprodukten (BNP) beräknas öka med 2,9 
procent 2016 och med 2,5 procent 2017. Den fortsatt starka utvecklingen drivs av inhemsk 
efterfrågan: en kraftigt ökad offentlig konsumtion och snabbt växande investeringar, i 
synnerhet bostadsbyggande.  

Utvecklingen är emellertid sämre än beräknat i SKL:s prognos från april 2016 då 
förväntningarna på den offentliga konsumtionen har sänkts till följd av en nedskrivning av 
antalet asylsökande under 2016. Migrationsverket har dragit ner på prognosen för antalet 
asylsökande till 34 500, vilket är en påtaglig sänkning från den tidigare prognosen på 100 000.  

En försvagad krona tillsammans med en ökad tillväxt i omvärlden förväntas gynna 
utvecklingen framöver. Arbetslösheten förväntas sjunka till omkring sex procent under 
perioden 2017-2019. Åren 2018-2019 återgår ekonomin till konjunkturell balans varför BNP 
och sysselsättningen utvecklas svagare än tidigare år. Detta följs av tilltagande löne- och 
prisökningar som tillsammans med den sjunkande sysselsättningen resulterar i en svag 
utveckling i det reala skatteunderlaget.   

 
Procentuell förändring 

  2015 2016 2017 2018 2019 
BNP* 3,8 2,9 2,5 1,6 1,6 
Sysselsättning, timmar* 1,0 2,2 1,2 0,2 0,2 
Relativ arbetslöshet, nivå 7,4 6,7 6,3 6 6,1 
Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,5 3,1 3,4 3,6 3,7 
Konsumentpris, KPIF-KS 0,6 1,1 1,6 2,0 2,0 
Konsumentpris, KPI 0,0 0,8 1,6 3,1 2,7 
Realt skatteunderlag 2,2 2,1 1,6 0,9 0,5 

*Kalenderkorrigerad utveckling. Källa: SKL, augusti 2016.  

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin 
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Befolkningsutveckling 
Under de kommande årtiondena kommer betydligt fler människor än idag att leva och vara 
verksamma i Uppsala. Ökningen beror dels på att det föds många nya invånare. Dels på 
inflyttning från övriga Sverige och världen. Enligt kommunens befolkningsprognos från mars 
2016 beräknas befolkningen öka med 1,5 procent årligen under perioden 2017-2019. 
Fortsätter kommunens tillväxttakt kan invånarantalet komma att öka till cirka 260 000 år 2030 
och 310 000 år 2050. 

Sammansättningen av Uppsalas befolkning kommer att förändras jämfört med de senaste 
årens utveckling. Barn och ungdomar i skolålder samt personer i åldern 80 till 89 år förväntas 
att öka betydligt under perioden 2017-19. Den största demografiska förändringen finns inom 
åldersgruppen 16-18 år. Efter en minskning med totalt 20 procent det senaste årtiondet 
kommer denna åldersgrupp att öka i genomsnitt med 4,2 procent under perioden 2017-2019.  

Det ökade antalet ensamkommande flyktingbarn svarar för en betydande del av ökningen. 
Även ökningen av antalet barn i grundskoleåldern börjar tillta. Antalet barn i åldern 6-15 år 
beräknas öka med 2,8 procent årligen under 2017-2019. Barn i åldern 1-5 år håller däremot en 
stabil ökningstakt på 1,4 procent under samma period. 

 

 

Figur 1. Demografiska förändringar i relation till 2015. 

 

Antalet invånare 65-79 år beräknas öka med 2,5 procent årligen under perioden 2017-2019. 
Åldersgruppen 80-89 år beräknas däremot öka i en högre takt (3,3 procent). Efter 2020 
kommer gruppen 80-89 år att börja öka i en ännu snabbare takt; drygt sju procent mellan 2020 
och 2025 och fem procent under efterföljande fem år. På längre sikt kommer därför 
åldersgruppen 80-89 år vara den åldersgrupp som ökar mest. Åldersgruppen 90 år och äldre 
ökar med knappt två procent årligen under perioden 2017-2019 men håller samma takt som 
befolkningen i stort mellan 2020-2025 (1,5 procent). Åldersgruppen kommer sedan att öka 
med en årlig takt av 4,6 procent mellan 2025 och 2030. 

Ett ökat antal barn och ungdomar i skolan samt fler personer i åldrarna 80-89 år medför stora 
anpassningsbehov inom välfärdsverksamheterna. Det senaste decenniet har de demografiska 
förändringarna i kommunerna svarat för ett ökat resursbehov i genomsnitt om 0,5 procent. De 

80

100

120

140

160

180

200

220

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

In
de

x 
20

15
=1

00
 

1-5 år 6-15 år 16-18 år 65-79 år 80-89 år 90-w

30 

 



 

demografiskt betingade resursbehoven förväntas dock öka till 1,9 procent 2016 och till 2,5 
procent i snitt under 2017-2019.  

Bostadsbyggandet ligger på en hög nivå, men möter inte efterfrågan. Den nuvarande 
utbyggnadstakten ligger på 1 031 färdigställda bostäder per år, sett till perioden 2004-2014. 
Om invånarantalet i Uppsala ökar med ytterligare 50 000 till 2030 krävs sannolikt omkring 
30 000 nya bostäder (2 000 per år). 

Uppsala är stabilt – ett konjunkturokänsligt näringsliv 
Omvärldsförändringar ändrar snabbt och kraftfullt Sveriges och Uppsalas möjlighet för 
framtida konkurrenskraft. Det som särpräglar Uppsala jämfört med genomsnittskommunen i 
Sverige är att näringslivet är relativt konjunkturokänsligt. En stor skattefinansierad offentlig 
sektor i Uppsala med statliga verk, regionsjukhus och universitet skapar stabilitet. Med ett 
relativt konjunkturokänsligt näringsliv och närhet till en snabbväxande arbetsmarknad i 
Stockholm har Uppsala bättre förutsättningar än de flesta kommuner och regioner att klara 
kommande års utmaningar.  

Även den dominerande industrin i Uppsala, Life Science, kännetecknas av en globalt 
konjunkturokänslig marknad, med stabil och hög tillväxt. De största life science-bolagen i 
Uppsala är inne i en kraftig expansionsfas av sin produktion och uppemot 500 nya industrijobb 
förväntas skapas den närmaste tioårsperioden. Ett i hög grad internationellt ägande, för Uppsalas 
del framför allt från USA, Tyskland, Schweiz och Indien, ökar kommunens riskexponering för 
industriella omstruktureringar i globala koncerner. Sådana industriella omstruktureringar av 
verksamhet i globala koncerner påverkar också de många invånare som jobbar i företag som är 
beroende av life science-industrin som kund, inom alltifrån IT, bygg, transport, handel och olika 
typer av företagstjänster. 

Uppsala har ett bra utgångsläge i en expansiv arbetsmarknadsregion 
Arbetsmarknadsregionen Stockholm-Uppsala växer snabbare än riket och står för en allt 
större del av rikets befolkning, sysselsättning och inkomst. Denna utveckling har förstärkts 
efter finanskrisen, då regionen stått för hälften av Sveriges tillväxt 2008-2014. Regionen har 
drygt 26 procent av landets befolkning idag, men trenden är stigande och pekar mot 28 
procent år 2030 samt 30 procent år 2050.  

Uppsala har en kunskapsintensiv arbetsmarknad, som till övervägande del bärs upp av 
offentligt finansierad verksamhet inom utbildning, forskning, sjukvård och myndighets-
funktioner. Dessa har stått för merparten av de 3 300 nya kunskapsintensiva jobben under 
perioden 2008-2013. Det privata näringslivet i Uppsala är inte lika entydigt kunskapsintensivt.  

Fortsatt hög tillväxt 2017 men avmattning framöver 
I sin senaste prognos från augusti 2016 reviderade SKL ned sin bedömning av 
skatteunderlagstillväxten för perioden 2016-2019 jämfört med sin tidigare prognos från april 
2016. Nedrevideringen beror dels på en svagare utveckling i skatteunderlaget för 2015 än 
förväntat och dels på färre asylsökande än tidigare beräknat. I tabell 2 visas olika prognoser 
för skatteunderlagets utveckling i riket. 
 
 
 
 
 
 

31 

 



 

Procentuell förändring 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2017-2019 2014-2019 

SKL, aug 3,2 4,8 4,8 4,6 4,1 4,1 13,4 28,4 

ESV, jun 3,2 5,6 5,5 4,6 4,1 3,9 13,1 30,0 

SKL, apr 3,2 5,0 5,0 5,2 4,3 4,3 14,4 30,1 

Reg, apr 3,2 5,0 5,7 5,4 4,6 4,3 15,0 31,7 
Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, Sveriges kommuner och landsting, SKL. 
Tabell 2. Skatteunderlagsprognoser 
 

År 2014 ökade skatteunderlaget långsammare än det historiska genomsnittet då höjning av 
grundavdragen för personer som fyllt 65 år höll skatteunderlaget tillbaka. Utvecklingen fick 
dock en extra skjuts 2015 av att avdragsrätten för pensionssparande trappades ned. Tillväxten 
förklaras främst av en stark sysselsättningsutveckling och stigande löneökningar. Den höga 
ökningstakten i skatteunderlaget väntas bestå åren 2016-2017 innan den avtar mot slutet av 
prognosperioden.  

Efter 2017 går ekonomin i konjunkturell balans och skatteunderlagstillväxt börjar försvagas 
till följd av en svagare utveckling i sysselsättningen. Skatteunderlagstillväxten åren 2018 och 
2019 på drygt fyra procent beror på en större ökning i lönerna än tidigare beräknat till följd av 
högkonjunkturen. Därtill ger indexeringen av inkomstanknutna pensioner större ökning av 
pensionsinkomsterna. Under dessa år växer skatteunderlaget svagt i reala termer delvis till 
följd av höga prisökningar. 

Skatteunderlaget i Uppsala ökar i snabbare takt än i övriga riket. Det preliminära 
taxeringsutfallet för inkomståret 2015 visar en skatteunderlagstillväxt i Uppsala på 5,2 
procent, jämfört med 4,6 procent i genomsnitt för riket.  Framöver förväntas dock tillväxten i 
skatteunderlaget att vara i linje med riket då befolkningen i riket förväntas öka i samma takt 
som i Uppsala.  

 
Mottagandet av nyanlända och asylsökande och kommunens ekonomi  
Staten bekostar inledningsvis största delen av mottagandet av nyanlända och asylsökande i 
kommunerna. Dels får kommunen en schablonersättning för varje nyanländ och dels får 
nyanlända som deltar i etableringsinsatser som samordnas av Arbetsförmedlingen statlig 
etableringsersättning. Om den nyanlände inte kan försörja sig på etableringsersättningen eller 
inte har egen försörjning när etableringsersättningen upphör påverkar det kommunens 
kostnader för ekonomiskt bistånd. Uppsalas höga bostadskostnadsnivå påverkar exempelvis 
de nyanländas möjlighet att själva bekosta sitt boende. För att kommunen inte ska öka sina 
kostnader på sikt är därför en bra och snabb etablering för nyanlända personer av största vikt.  
 
Sedan hösten 2015 har antalet asylsökande personer i Sverige ökat markant och Uppsala 
kommer att ta emot många personer de närmaste åren. Detta medför behov av ny kompetens 
och personella resurser i kommunen exempelvis fler medarbetare inom socialtjänsten för 
mottagandet av ensamkommande barn samt en utökning av antalet platser inom barnomsorg 
och skola. Det är svårt att i förväg bedöma om dessa ökade kostnader på längre sikt motsvaras 
av ett större skatteunderlag som nya invånare innebär. 
 
Stigande priser och löner 
I tabell 3 visas utvecklingen i prisindex för kommunal verksamhet (PKV). I framtagandet av 
resursbehoven i Mål och budget 2017–2019 har SKL:s prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) från april 2016 använts. För åren 2017–2019 räknar SKL med större prisökningar än 
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åren innan till följd av att ekonomin förväntas befinna sig i högkonjunktur. För 2016 och 2017 
påverkar även lärarlönesatsningen PKV med 0,3 procentenheter per år. Beräkningen av övrig 
förbrukning bygger på konsumentprisindex med fast ränta och konstant skatt (KPIF–KS) som 
bedöms öka till 1,6 procent 2017 och ligga kring 2,0 procent under åren 2018–2019. 
 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Arbetskraftskostnader* 2,7 2,7 3,1 3,5 3,7 3,6 3,9 
Övrig förbrukning 1,1 1,4 1,6 2,0 2,3 2,7 2,7 
Prisförändring 2,2% 2,3% 2,6% 3,0% 3,2% 3,3% 3,5% 

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering. 
Tabell 3. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
 
Arbetslösheten fortsätter att minska framöver till följd av den fortsatt ökande sysselsättningen. 
SKL förväntar sig en löneökningstakt på totalt 3,4 procent under 2017, och ytterligare 
ökningar framöver. Löneökningarna påverkar skatteintäkterna positivt men motsvaras dock av 
ökade utgifter för kommunen i form av ökande lönekostnader. 

Beräkningen av arbetskraftskostnaderna tar inte hänsyn till effekten av en kontinuerlig ökning 
av kvaliteten på arbetsinsatsen, bland annat till följd av högre utbildningsnivå, och därmed 
höjda löner. Denna kvalitetsökning betraktas som en volymförändring och inte som en 
prisförändring, därför justeras timlöneökningarna ned med en uppskattning av 
kvalitetsökningen. 

De demografiska behoven, pris- och löneökningarna samt ökad ambition är de tre främsta 
faktorerna som styr kostnaderna för den kommunala verksamheten. På kortare sikt kan 
kommunen inte påverka de demografiska behoven och pris- och lönekostnaderna. De 
kommunala välfärdstjänsterna är personalintensiva vilket innebär att lönerna utgör det största 
kostnadsslaget, ungefär 45 procent av kommunens kostnader.  

 

  

33 

 



 

De ekonomiska ramarna 2017–2019 
Den ekonomiska ramen för 2017-2019 bygger på beslutad ram för verksamhetsåret 2016 
enligt Mål och budget 2016-2018 efter att de ettåriga satsningarna har räknats bort. 
Uppräkning görs utifrån demografiska förändringarna och med SKL:s prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) för respektive år. För 2017 svarar volymuppräkningen för drygt 
2,9 procent och prisuppräkningen för 3,2 procent av den totala ramen. Den ekonomiska ramen 
har justerats ned med ett generellt effektiviseringskrav på en procent för 2017, 1,1 procent för 
2018 och 2,65 procent för 2019. Ramarna rymmer även ett antal ettåriga satsningar. 

För att kunna möta framtidens utmaningar, inte minst de demografiska, behövs en ekonomisk 
hållbarhet. Den ekonomiska planeringen för planperioden har därför fokus på ekonomisk 
styrning i syfte att stärka Uppsala kommuns finansiella ställning både på lång och kort sikt. 
Detta har åstadkommits dels genom en omfördelning av resurser i enlighet med 
behovsförändringen, dels genom en anpassning av kostnaderna till Uppsalas strukturella 
förutsättningar. 

 

Figur 2. Fördelning av den ekonomiska ramen för 2017  

I figur 2 presenteras de ekonomiska ramarna för verksamhetsåret 2017. Jämfört med ramarna 
för 2016 finns den största förstärkningar inom de pedagogiska verksamheterna, 
skolverksamhet 6-15 år och gymnasieskola. Ramförstärkningen i dessa verksamheter är en 
konsekvens av både den demografiska förändringen och det ökande antalet nyanlända 
ensamkommande barn.  

Finansiella mål  
Enligt kapitel 8 paragraf 1 i kommunallagen ska kommuner ha god ekonomisk hushållning i 
sin verksamhet. Det lämnas åt varje kommun och landsting att själva definiera innebörden av 
god ekonomisk hushållning eftersom de lokala förhållandena är olika. Samtidigt ställer 
lagstiftaren krav på att planen för verksamheten ska innehålla ändamål och riktlinjer som är 
av betydelse för god ekonomisk hushållning. Det ska även fastställas finansiella mål. Lagen 
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ställen också krav på att förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering om målen för en 
god ekonomisk hushållning har uppnåtts. 

I praktiken innebär lagen att kommunens skatteintäkter och övriga intäkter ska finansiera den 
löpande verksamheten och årets investeringar. Detta innebär att kommunen inte ska använda 
sin förmögenhet för att finansiera den löpande verksamheten och inte heller finansiera driften 
med lån. Vidare kräver lagen att resultatet ska ligga på en nivå som konsoliderar den 
kommunala ekonomin. 

Resultatet i kommunal verksamhet syftar till att säkerställa att verksamheten kan bedrivas 
även på lång sikt och att upprätthålla betalningsberedskap både på kort och på lång sikt. Ett 
överskott i verksamheten skapar dessutom utrymme för kvalitetsförbättringar och ger 
möjlighet till självfinansiering av investeringar. En förstärkning av betalningsberedskap 
innebär också att kommunen kan finansiera de stora pensionsåtagandena samt bemöta 
eventuella risker i intäkter och kostnader till följd av förändringar i omvärlden. 

De kommunala verksamheterna ska sträva mot att ligga på samma nettokostnadsnivå som 
motsvarande kommuner.  

Finansiella mätetal 
1. Ekonomiskt resultat, kommun 

 Två procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning. 
 Förändingen av skatter och kommunalekonomisk utjämning ska vara 

större än förändingen av nettokostnadsutvecklingen. 
2. Soliditet 1, kommunkoncern 

 Min. Genomsnitt liknande kommuner. 
 Mål. Kvartil 1 liknande kommuner. 

3. Soliditet 2, kommunkoncern, inklusive pensionsåtaganden 
 Min. Genomsnitt liknande kommuner. 
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Investeringar  
Ett hållbart Uppsala med fler arbetstillfällen förutsätter en fungerande bostadsmarknad och en 
utveckling av infrastrukturen. Detta kräver en långsiktig strategi för kommunens investeringar 
som ett led i arbetet med en hållbar ekonomi. Investeringar möjliggör för Uppsala att växa 
men är också nödvändiga för att upprätthålla befintlig infrastruktur. Investeringarna för 2017-
2019 omfattar både förnyelse eller ersättning av befintlig infrastruktur och att skapa kapacitet 
för att möta de behov en växande kommun genererar.  

Kommunen arbetar strategiskt med att på ett ansvarsfullt sätt växa och på lång sikt klara 
finansiering av investeringar. Självfinansieringsgraden för investeringarna måste öka. Varje 
enskild investering prövas före det att den får starta och för investeringar över 50 miljoner 
kronor krävs ett igångsättningsbeslut från bolagsstyrelse eller kommunstyrelsen. Prövningen 
ska visa på om det går att skjuta på investeringar i tid eller helt avstå där till exempel 
lönsamhet saknas. Parallellt med detta måste tillgångar för möjlig avyttring identifieras för att 
lösa finansiering utan att kommunen blir beroende av en ökad upplåning. 

 

Investeringsutrymme och planerade investeringar 
Under den senaste dryga tioårsperioden har flera av de finansiella nyckeltalen visat på en 
negativ trend för Uppsalas ekonomi. Soliditeten inklusive pensionsåtaganden (soliditet 2) i 
kommunkoncernen har sjunkit från 20 procent år 2002 till 11 procent 2015 medan skulderna 
under samma tidsperiod ökat från 31 600 till 75 000 kronor per invånare. Denna utveckling 
måste brytas genom att resultatnivån i kommunkoncernen stärks samtidigt som finansiering 
av investeringar i högre utsträckningen sker utan att lån tas upp. 

I tabellen nedan redovisas de nyckeltal som ligger till grund för planerad investeringsram.  Av 
tabellen framgår att kombinationen av nuvarande resultatnivåer och de investeringsnivåer som 
föreslås ger nyckeltal som ligger över de gränsvärden som redovisat som acceptabla nivåer.  
 
 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Soliditet 1 (%) 31 29 28 27 25 24 

Soliditet 2, inklusive pensionsåtaganden (%) 12 11 12 13 12 12 

Skuldnivå (tkr/invånare) 71 75 81 91 103 114 

Kapitalkostnadsnivå (%) 8 8 9 10 10 11 

Skuldsättningsgrad ((KS+LS)/EK) 2,1 2,2 2,5 2,7 2,9 3,1 

Tabell 4. Finansiella nyckeltal 2014-2019.  
 
För att få nyckeltal som över tid är i paritet med likvärdiga kommuner måste den långsiktiga 
ambitionsnivån för tillväxt och investeringar prövas i kombination med dels väsentligt stärkta 
resultat dels andra finansieringslösningar än upplåning. En resultatförstärkning höjer soliditet 
och ger en lägre skuldsättning då större del av investeringarna kan finansieras från det egna 
kassaflödet. 
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Oberoende om investeringarna avser ersättning av befintlig infrastruktur eller förnyelse och 
utveckling behöver investeringar både finansieras och den kostnad de genererar täckas över 
användningstiden.  Driftkostnaden för investeringarna faller på olika kollektiv. Kollektiven 
kan indelas i hyresgäster, parkeringsanvändare, vatten/avfall- och renhållningskunder samt 
skattebetalare. För de investeringar som ger kostnader som faller på hyresgäster, 
parkeringsanvändare respektive vatten/avfall- och renhållningskunder kan 
kostnadskonsekvensen motiveras då dessa kollektiv kan bära kostnaderna inom etablerade 
hyres- och avgiftsnivåer. Inom dessa områden finns även möjlighet att genom försäljning av 
tillgångar eller rättigheter lösa del av det finansieringsbehov som investeringarna genererar. 

Utrymmet för investeringar som ska bäras av skattekollektivet ges främst av de ökade 
skatteintäkter som följer med en ökad befolkning. För investeringar som riktas till 
skattekollektivet får inte snittkostnaden för till exempel en förskoleplats, elev i skola eller 
timme i en sporthall bli högre än dagens kostnad med tillägg för inflationen. Idag har 
kommunen en högre kostnadsökning än den som inflationen kompenserar för. Det medför att 
dessa investeringar tar i anspråk utrymme för annan verksamhet, befintlig eller tillkommande. 

Genom att styra exploateringsverksamheten mot områden där marken ägs av 
kommunkoncernen kan överskott genereras i storleksordningen fem till sju miljarder. Sådana 
exploateringar täcker inte bara vägnät och parker inom exploateringsområdet utan bidrar även 
till finansiering av andra kommunala åtagande i området såsom förskolor, skolor och 
idrottsanläggningar. 

Utifrån rådande förutsättningar ska kommunen, ibland förenat med vissa villkor, bland annat 
investera inom följande områden:  

• Byggande av hyreslägenheter i storleksordningen 450 till 500 per år. 

• VA-försörjning inom en förtätad stad. 

• Lösa parkeringsfrågan inom Rosendal och Ulleråker där parkeringsköp bidrar till 

finansiering. 

• Säkerställa tillgänglighet till Rosendals- och Ulleråkersområdena från nuvarande väg- 

samt gatu- och cykelnät. 

• Fortsätta satsningen på gatu- och cykelvägar. 

• Genomföra den strategiska lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler. 

• Slutföra de projekt som ingår i omdaning av Studenternas men avvakta med lösning 

för bandyn. 

• Genomföra den effektivisering inom IT som anges i Strategisk plan för IT-utveckling. 

• Bygga Stadshus 2020, förutsatt att det ger lägre kostnad per arbetsplats än i nuvarande 

kontor. 

• Fortsätta utbyggnad för småindustri om finansiering kan ske genom försäljning. 
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I tabellen nedan redovisas fördelningen av investeringar i Uppsala kommunkoncern 2017. Där 
markeras med grönt de bolag vilkas investeringar helt bekostas av användarna medan 
blåmarkerade är de som ska bekostas av skattemedel. 

Part (mnkr) 2017 2018 2019 

Uppsalahem, koncern 949 949 949 
Uppsala Kommuns Fastighets, koncern 59 50 10 
Uppsala Kommuns Industrihus, koncern 174 211 300 
Uppsala Parkering 250 330 275 
Uppsala Vatten och Avfall 480 440 490 
Uppsala bostadsförmedling AB 0 0 0 
Uppsala Kommun Skolfastigheter 922 782 608 
Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter 140 325 320 
Uppsala Kommun Sport-och Rekreationsfastigheter 201 240 209 
Fyrishov 45 135 115 
Uppsala stadsteater 4 2 2 
Uppsala Konsert & Kongress 4 7 3 
Uppsala kommun 532 625 725 

Summa 3 760 4 096 4 006 
Tabell 5. Investeringsbudget, Uppsala kommunkoncern 2017-19. 

 

Kommunens nämnder har planerade investeringar på 532 miljoner för 2017. I figur 3 visas 
inom vilka verksamhetsområden investeringarna kommer att ske. 

 

 
Figur 3. Nämndernas planerade investeringar per verksamhetsområde 2017. 
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Nämnder 
Kommunstyrelsen  

Ansvar- och verksamhetsområde 
Kommunstyrelsen styr, leder och samordnar arbetet med kommunens verksamhet och 
ekonomi, följer upp och rapporterar till kommunfullmäktige och samordnar verksamheten 
mellan kommunens nämnder. Kommunstyrelsen har även uppsiktplikt över övriga nämnders 
och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen bereder ärenden inför 
kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs.  

Kommunstyrelsen leder planering och utveckling, följer upp och analyserar inom strategiskt 
viktiga politiska områden som exempelvis social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 
Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för kommunens ekonomi, IT, 
arbetsgivarfrågor, mark och exploatering samt kris- och beredskap. Som kommunens 
arkivmyndighet har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar för kommunens arkivfrågor.  

 

Hållbar utveckling 
I en värld som förändras både vad gäller demografi och klimat växer regioner starkare än 
länder. En hållbar regional utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det innebär att 
social välfärd, ekonomisk tillväxt och ekologisk balans eftersträvas för både dagens och 
morgondagens invånare, vilket attraherar såväl talanger som investeringar.  

Uppsala har en roll i ett regionalt sammanhang som handlar om att stärka kontakter med 
omkringliggande kommuner och landstinget om gemensamma uppgifter och att hitta smarta 
och effektiva lösningar. En regionkommun bildas som tar över det regionala utvecklings-
ansvaret från och med 2017. EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 lägger fast kursen för unionens 
gemensamma arbete för att uppnå en smart och hållbar tillväxt för alla. Genom den regionala 
utvecklingsstrategin har målen i Europa 2020-strategin omsatts till regional nivå i Uppsala 
län. Genom internationellt erfarenhetsutbyte ska Uppsala fånga upp nya idéer kring 
storstäders utveckling och tillsammans med andra europeiska städer påverka agendan i EU.  

FN:s agenda för hållbar utveckling balanserar de tre dimensionerna, den ekonomiska, den 
sociala och den ekologiska. I Sverige inleddes arbetet med agenda 2030 i januari 2016. Målen 
i agenda 2030 är integrerade i kommunfullmäktiges nio inriktningsmål som beskriver 
inriktning och uppdrag för den kommunala verksamheten.  

En hållbar utveckling tar hänsyn till dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter. För att de tre dimensionerna ömsesidigt ska kunna stödja varandra krävs att all 
upphandling betraktas som ett strategiskt verktyg för att utveckla en socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt hållbar kommun. Uppsala kommuns diplomering som en Fair Trade City innebär 
att kommunen förstärker ambitionen och engagemanget tillsammans med övriga aktörer för 
rättvis handel och etisk konsumtion. Social hållbarhet syftar till att utjämna skillnader i 
Uppsalabornas levnadsvillkor, motverka segregation och fattigdom samt erbjuda välfärd av 
hög kvalitet. 
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Kommunens översiktsplan anger den långsiktiga inriktningen och fungerar som styrning för 
den fysiska utvecklingen och en god livsmiljö. Staden ska växa inåt samt i stråk, orter och vid 
knutpunkter, vilket skapar förutsättningar för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik, 
hushållning av mark samt nyttjande av befintlig infrastruktur. Därför planerar kommunen för 
bostäder och infrastruktur som inkluderar alla som ska leva, arbeta och besöka Uppsala. Det 
innebär höga krav på tillgänglighet både i bostäder och i den offentliga miljön. Målsättningen 
är att det byggs 3000 nya bostäder per år. Villkoren för att leva, verka och bo i olika bygder 
och små tätorter skiljer sig från förhållandena i staden, men också sinsemellan. Långa avstånd 
och ett bilberoende behöver balanseras med förbättrade förutsättningar för användning av 
kollektivtrafik. 

Goda utvecklingsmöjligheter för landsbygdsnäringar, ökad bredbandstäckning och 
upprätthållande av service är förutsättningar för att vara en av landets bästa 
landsbygdskommuner. Utmärkande för landsbygdsutveckling är det ideella engagemang som 
är starkt på landsbygderna och i de mindre tätorterna. Tillsammans med privata, offentliga 
och ideella aktörer skapas en levande landsbygd som nyttjar lokala tillgångar. Detta sker 
bland annat tillsammans med föreningen Upplandsbygd - lokalt ledd utveckling. 

En aktiv markpolitik ska ge möjlighet till bland annat bostäder med blandade 
upplåtelseformer och verksamheter som vill utvecklas och etablera sig i Uppsala. Andelen 
hyresrätter ska öka för att skapa en mer flexibel bostadsmarknad och möjliggöra för fler att 
skaffa ett eget boende. Innehavet av exploateringsbar mark ska motsvara fem års 
stadsutveckling. Markinnehavet ska säkra en långsiktig buffert för markbyten och andra 
ändamål som rekreation, biologisk mångfald och hänsyn till vattenresurser. Politiska 
prioriteringar ska baseras på ekonomiska förutsättningar och kvalitetskrav i en fortsatt 
utvecklad stadsutvecklingsprocess.  

De kommunala verksamheterna ska ha tillgång till ändamålsenliga och kostnadseffektiva 
lokaler. Långsiktigt hållbara lokalförsörjningsplaner för den totala lokalytan ska finnas för all 
kommunal verksamhet och ta hänsyn till behoven på kort och lång sikt. Med fokus på 
kommunkoncernnyttan ska utveckling ske av gränsöverskridande lokallösningar mellan olika 
verksamheter med strävan att minska lokalkostnaden per invånare. 

För att möta utmaningen med en ökande befolkning tar kommunstyrelsen ett helhetsansvar för 
integrationsarbetet i kommunen. Detta görs genom att samordna nämndernas ansvarsområden 
och samverkan med det civila samhället för att säkra såväl ett individuellt som strukturellt 
perspektiv. Genom att ta tillvara den kompetens som kommer till kommunen via de 
nyanlända, erbjuda arbetstillfällen för alla och tillvarata kunskaper och erfarenheter som 
stödjer utvecklingen av ett hållbart samhälle utvecklar vi ett inkluderande och demokratiskt 
samhälle där alla människor kan nå sin fulla potential. 

Kommunens bostadsociala ansvar ska utvecklas med mer flexibla och kostnadseffektiva 
lösningar genom att etablera och utveckla en fungerande boendekedja för sociala bostäder på 
kort och lång sikt. För att möta behovet av sociala bostäder för nyanlända är målsättningen att 
öka antalet bostäder med 500 stycken per år under planperioden.  

Uppsala kommun ska upplevas vara en trygg plats att verka och leva i. I kommunens 
omvärldsanalyser läggs därför särskild vikt vid att identifiera hot och risker. Detta utgör sedan 
grunden för ett risk- och skadeförebyggande arbete som sker genom bred samverkan med 
flera aktörer. Kommunens förebyggande arbete ska minimera risken för skada på människors 
hälsa, miljö och egendom.  Genom ett välutvecklat kris- och beredskapsarbete ska 
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kommunens förmåga att stärka civilförsvaret höjas. Även insatser för att förebygga att 
individer involveras i våldsbejakande extremism utvecklas ytterligare.   

 

Ekonomisk hållbarhet 
Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättningarna för välfärd och behövs för att säkra 
människors jobb, försörjning och social trygghet. Den förväntade befolkningstillväxten i 
Uppsala kräver en expansiv arbetsmarknad. Fler jobb ska skapas, cirka 2 000 nya 
arbetstillfällen per år krävs för att uppnå balans mellan dag- och nattbefolkning. Runt hälften 
av dessa nya jobb behöver komma från de kunskapsintensiva branscherna. De 
kunskapsintensiva branscherna driver tillväxten av kommunens arbetsmarknad och är därmed 
en förutsättning för utveckling av bygg-, service- och tjänstenäringar.  

Universiteten spelar en avgörande roll för såväl kompetensförsörjning som innovation. 
Genom att stärka samarbetet med näringslivet, universiteten, Akademiska sjukhuset och andra 
forskningsintensiva miljöer kan kommunens identifierade fokusbranscher life-science/hälsa, 
informations- och kommunikationsteknologi (ICT) samt miljö och energiteknik (Cleantech) 
utvecklas. Förutsättningarna för olika typer av innovationsprojekt skapas genom att öppna 
upp kommunens verksamhet. 

Uppsala har även en stark ställning som evenemangs- och mötesstad. En varumärkesplattform 
är ett viktigt verktyg i arbetet med att stärka Uppsalas attraktionskraft för att locka boende, 
besökare, kompetens, investeringar och nya företagsetableringar till Uppsala. Genom att 
samtliga aktörer i Uppsala utgår från en varumärkesplattform förstärks det gemensamma 
varumärket Uppsala. 

 

Ekologisk hållbarhet 
Uppsala påverkar och påverkas av den lokala och globala miljösituationen. Kommunen har i 
dag en miljöpåverkan som är flera gånger större än vad som är hållbart ur ett globalt 
perspektiv. Miljö och klimatomställningen är därför brådskande. Kommunala mål och 
åtgärder måste utgå både från vad som är viktigast ur ett globalt perspektiv och vad som är 
prioriterat lokalt. Utsläppen av växthusgaser måste minska under detta decennium för att på 
sikt upphöra. När staden växer ska vårt förändrade klimat beaktas så att vi bygger hälsosamt 
och resurssnålt. Arter och viktiga miljöer bevaras. 

Dricksvatten är det viktigaste livsmedlet och säkringen av nuvarande och framtida 
dricksvattentäkter måste vara överordnat i stort sett all annan planering. För Uppsalas del 
handlar det främst om att säkra Uppsalaåsens funktion som naturligt dricksvattenfilter. 

Luftföroreningar finns över hela världen och orsakar betydande negativa effekter på 
människors hälsa och miljön. Vägtrafiken är den dominerande källan till utsläpp av 
kväveoxider partikelutsläpp (PM10) i Uppsala kommun.  

Det lokala arbetet mot det nationella målet om ett fossilbränslefritt samhälle för transporter 
och arbetsmaskiner till 2030 innebär en omställning av kommunorganisationens fordonspark, 
utveckling av hållbara transportlösningar samt en ökad samverkan med berörda aktörer. 
Moderna parkeringslösningar och ökade satsningar på cykling och kollektivtrafik är exempel 
på viktiga åtgärder.  
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Kommunens miljöarbete har två perspektiv som samspelar: kommunorganisationen och 
kommunen som geografiskt område. De kommunala verksamheternas egen miljöpåverkan 
måste minska samtidigt som kommunen verkar för lägre påverkan bland Uppsalas alla 
invånare och företag. Förutom trafiken finns en rad viktiga andra frågor när det gäller 
utsläppsminskningar inom Uppsalas geografiska område: förnybar energi, byggnation i trä 
och andra hållbara material, minskad plastförbränning samt ett moderniserat fjärrvärmenät är 
några exempel. Kommunorganisationen har stor potential för energieffektivisering men måste 
hitta organisatoriska sätt att realisera den. Omställning till solenergi ska göras för de av 
kommunens verksamheter och lokaler där det är möjligt. 

 

Social hållbarhet 
Alla ska erbjudas en livsmiljö där de kan växa, utvecklas och må bra oavsett individuella 
förutsättningar. Viktiga grundpelare för social hållbarhet är demokrati, delaktighet, trygghet, 
tillgänglighet, jämlikhet, jämställdhet samt respekt för mångfald och mänskliga rättigheter. 
Människors upplevda trygghet och säkerhet handlar ytterst om den enskildes tillit, sociala 
förankring och delaktighet.  

Att delta i det som händer i samhället är en rättighet och en förutsättning för ett demokratiskt 
samhälle. Förutsättningarna att utnyttja sina demokratiska rättigheter är dock inte jämlikt 
fördelade. För att ändra på detta behöver kommunen arbeta för att öka möjligheterna till 
delaktighet för olika grupper i samhället till exempel genom metoder för att barn och unga ska 
få komma till tals i frågor som berör dem och för att personer med funktionsnedsättning aktivt 
ska kunna delta i samhällsdebatten. Kommunen ska utveckla metoder för att öka alla 
samhällsgruppers deltagande, vilken kan medföra ett ökat valdeltagande i grupper med lågt 
valdeltagande.  

Barnets bästa ska alltid sättas i första rummet. Barn ska ha möjlighet att påverka och vara 
delaktiga i de beslut som berör dem. Kommunen ska ta hänsyn till barns rättigheter såsom de 
formulerats i Barnkonventionen och ha beredskap inför kommande lagstiftningsförändring då 
Barnkonventionen blir lag.  

Kommunen ska motverka den orättvisa fördelningen av makt och resurser mellan män och 
kvinnor. Det görs genom att vara en drivande aktör i jämställdhetsarbetet och främja 
jämställdhet såväl inom organisationen som i samhället i stort. Ett integrerat 
jämställdhetsperspektiv i budgetprocessen motverkar den orättvisa fördelningen av resurser 
mellan könen. Kommunen behöver säkerställa att kommunala insatser ser till individers 
behov och rättigheter. 

Jämställdhetsbudgetering definieras som en integrering av genusperspektiv i alla nivåer i 
budgetprocessen. Syftet är att säkerställa att kommunal verksamhet når både män och kvinnor 
i enlighet med deras behov. Huvudmomentet i jämställdhetsbudgetering är omfördelning av 
resurser för att uppnå jämställhet och motverka den orättvisa samhälleliga fördelningen av 
resurser mellan könen. Jämställdhetsbudgetering ska tillämpas när nämnder och bolag gör 
sina prioriteringar. Processen kräver att nämnderna ur ett genusperspektiv utvärderar 
effekterna av resursfördelningen i sin budget. Nämnderna ska även bedöma i vilken mån 
dessa effekter stämmer överens med de jämställdhetspolitiska målen. Utvärderingsarbetet ska 
leda till att verksamhetsområden med ojämställd resursfördelning ska förändra utformningen 
eller omfördela resurser. 
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För att säkerställa att tempo och kvalitet i genomförandet når upp till de högt ställda målen 
sker en systematiskt stegvis implementering under perioden. Till exempel ges 
utbildningsinsatser, och verktyg och modeller för jämställdhetsbudgetering och analys tas 
fram. Den befintliga könsuppdelade statistiken ska sammanställas och om mer könsuppdelad 
statistik behöver tas fram ska en plan för detta upprättas. Inhämtningen av könsuppdelad 
statistik ska ta hänsyn till personer som inte identifierar sig enligt tvåkönsnormen, i de 
situationer det är möjligt ska självidentifiering vara den vägledande principen. Ett flertal 
verksamheter har HBTQ-certifierats. För att fler verksamheter ska öka sin HBTQ-kompetens 
tas även andra utbildningsvägar fram.   

Ett ideellt engagemang ger förutsättningar för en bättre folkhälsa, bidrar till ett bredare 
kulturliv samt ökar delaktigheten och känslan av att finnas i ett socialt sammanhang. Ett starkt 
civilsamhälle skapar mötesplatser där människor har möjlighet att aktivt delta i samhällslivet. 
Samarbetet med näringslivet och ideell sektor utvecklas. 

Uppsalas invånare har generellt sett ett bra välmående jämfört med andra kommuner men det 
finns skillnader i hälsa kopplat till inkomst och bostadsområde/-ort. Kunskap om 
bakomliggande faktorer till ojämlikhet i hälsa behöver öka och ska ligga till grund för beslut 
om insatser. Samverkan med regionen behöver utvecklas och fördjupas.  

Ojämlikheten mellan Uppsalaborna vad gäller bland annat hälsa, inkomst och utbildningsnivå 
behöver minska. De kommunala insatserna ska utgå från detta. Förebyggande insatser är en av 
åtgärderna för att undvika social utsatthet, segregation och arbetslöshet. Förebyggande 
insatser och sociala investeringar kan bryta individers ekonomiska och sociala 
marginalisering samtidigt som samhällets framtida kostnader minskas och den kommunala 
ekonomiska hushållningen förbättras. Ett socialt investeringsperspektiv riktar fokus mot 
bakomliggande orsaker som påverkar människors sociala förutsättningar i livet. Nya insatser 
och innovativa lösningar behöver utvecklas i samarbete med sociala företag som arbetar för 
att skapa möjligheter till arbete och rehabilitering för personer som av olika skäl står långt 
från arbetsmarknaden. 
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En modern kommun 
Kommunstyrelsens kontor, kommunledningskontoret, har som uppdrag att utveckla en 
modern och effektiv förvaltning. Kontoret kännetecknas av en centraliserad stabsorganisation 
som leder och stödjer nämnderna och bolagen i allt från långsiktiga strategier till daglig 
produktion. Staberna ansvarar för verksamheten inom områdena ekonomi, HR, IT, juridik, 
kansli, kommunikation, kvalitet och upphandling. Stabsorganisationen kompletteras med tre 
strategiska avdelningar som speglar hållbarhetsdimensionerna. 

IT och digitalisering 
IT-utveckling och digitalisering är en förändringsmotor i kommunens utveckling och en 
möjliggörare för effektiva informationsflöden och ökad öppenhet. Genom en samlad IT-
organisation, en gemensam plan för IT-utveckling och ett samlat grepp om leverantörer och 
kostnader möjliggörs det nödvändiga förändringsarbetet. 

IT-utveckling och digitalisering handlar om hur Uppsala kommun ska gå från ord till handling 
och använda den potential som finns. Policyn och den strategiska planen skapar tillsammans 
tydliga styrnings- och uppföljningsforum för IT-utveckling och digitalisering med spårbarhet 
från den politiska viljan till genomförande på tjänstemannanivå. 

Ekonomistyrning  
Hållbar ekonomisk utveckling är nödvändig för att trygga välfärden, trygga jobben och säkra 
livskvaliteten. Genom att ha ordning och reda i den kommunala ekonomin skapas 
förutsättningar för en stad som vill växa och attrahera både invånare, företag och medarbetare. 
Den kommunala ekonomin ska utgå från en realistisk budget samt hållbara 
finansieringslösningar med balanserade investeringsnivåer. Som en del av ökad 
budgetsdisciplin och mot bakgrund av tidigare års budgetavvikelser har åtgärder vidtagits för 
att tydligare följa avvikelser mot budget och i förekommande fall tidigare vidta åtgärder. Det 
är regelbunden och transparent uppföljning där externa jämförelser används som stöd för att 
värdera resultat samt för att analysera avvikelser ger stöd för hållbar ekonomi. Ekonomisk 
hållbarhet förutsätter också ett framtidsperspektiv, som möjliggör investeringar, som på 
längre sikt ger besparingar i form av lägre sociala kostnader.  

En utmaning för god ekonomisk hushållning i en tillväxtsituation är att balansera 
investeringar och kostnader för kommunal infrastruktur med exploaterings- och skatteintäkter. 
Ansvarsfull resursanvändning är en grundläggande förutsättning för framtida utveckling och 
ska genomsyra kommunens verksamheter. I detta ingår också att se över möjligheterna till 
effektiviseringar på administrativ nivå. Balanserad ekonomisk tillväxt ökar skattekraften och 
bidrar därigenom till hållbar finansiering av välfärden. 

Chefer och medarbetare 
Uppsalaregionen är en tillväxtregion med god tillgång på arbetskraft. Det finns också ett 
fortsatt intresse för yrken med hög grad av samhällsnytta. Det ger ett gynnsamt 
kompetensförsörjningsläge för Uppsala kommun. Men med fler äldre och yngre invånare, 
fortsatt tillväxt och ökad rörlighet bland befolkningen förändras servicebehovet. Redan i dag 
är vissa kompetenser svåra att rekrytera, bland annat inom skola, teknik samt vård och 
omsorg. Därför behöver kommunen profilera sig som attraktiv arbetsgivare. Kommunen som 
arbetsgivare är inkluderande och normkritisk. 

För att attrahera morgondagens medarbetare behöver kommunen öppna upp fler vägar in till 
många yrkesområden. Praktik, verksamhetsförlagd utbildning och traineeplatser ska användas 
för att marknadsföra kommunen på kort och lång sikt. Ett medvetet jämställdhets- och 
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mångfaldsarbete krävs för att nå, attrahera och rekrytera rätt kompetens. Kommunen ska 
utmärka sig vad gäller jämställda löner, arbetsvillkor och möjligheter för alla att delta på 
arbetsmarknaden. Heltid är ett nödvändigt ställningstagande för en kommun som vill främja 
jämställdheten i samhället, då kvinnor står för merparten av ofrivilligt deltidsarbetet. 

För att klara kompetensförsörjningsutmaningen behöver rätt kompetens också behållas, 
utvecklas och användas smartare. Ett aktivt, förebyggande arbete för ett hållbart arbetsliv där 
god social och organisatorisk arbetsmiljö kombineras med attraktiva villkor och goda 
utvecklingsmöjligheter lägger grunden till förmågan att behålla rätt kompetenser över tid.  

Att rekrytera och behålla goda chefer och ledare är avgörande för att kommunen ska var en 
attraktiv arbetsgivare. Cheferna har en nyckelposition i det löpande arbetet med att ställa om 
verksamhet, kompetens och organisation i förhållande till förändrade servicebehov. 

Kommunikation och medborgardialog 
Kommunikationsflödet i samhället är stort. Uppsala kommun ska vara en föregångskommun 
med delaktiga invånare samt medarbetare som förstår hur de påverkar och hur beslut fattas. 
En god kommunikation och bra dialog är nödvändiga förutsättningar för att lyckas med detta. 
Kommunen ska utveckla medborgardialogerna på ett sätt som är anpassat efter invånarnas 
behov. Arbetet för att kommunicera på rätt sätt med rätt målgrupp ska fortsätta med nya 
tekniska lösningar och strategiska kommunikationsval. Ambitionen är att det ska vara enkelt 
att komma i kontakt med Uppsala kommun, enkelt att hitta rätt information och öka 
möjligheterna för dialog. 

Den kommunala servicen ska utvecklas utifrån invånarens behov. Därför utvecklar 
kommunen metoder och modeller för att fånga behov och föra in dessa i verksamhets-
planeringen. För att stärka invånarens insyn i verksamheten ska uppföljning av densamma 
förbättras och synliggöras. Det innebär att kommunen är öppen för idéer, kritik och frågor, 
samt använder synpunkterna på ett konstruktivt sätt. En öppen dialog med Uppsalas invånare 
är en förutsättning för att kommunens förtroendevalda ska kunna fatta väl underbyggda och 
förankrade beslut.  

Offentlighet och demokrati 
Förtroendevalda i Uppsala kommun ska ha goda förutsättningar att genomföra sitt 
förtroendeuppdrag vilket innebär ett gott administrativt stöd samt underbyggda och 
kvalitetssäkrade beslutsunderlag. Invånarens möjlighet till insyn i Uppsala kommuns 
verksamheter säkras genom hög transparens och rättssäkerhet i såväl de demokratiska 
processerna samt den kommunala verksamheten. Såväl invånare som förtroendevalda ska 
enkelt och säkert ha tillgång till kommunens information i ändamålsenliga digitala 
plattformar. 

Informationsförvaltningen hanterar ett kort- och långsiktigt perspektiv på ett modernt sätt 
genom ökad digital tillgänglighet till information. Detta gäller såväl nuvarande som äldre 
information.  
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Budget 
 

Kommunstyrelsen 7500           

Belopp i miljoner kronor 
Utfall 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

            
Taxor och avgifter 0,4 1,9 2,0 2,0 2,0 
Övriga intäkter 2 060,8 1 800,3 1 795,3 1 833,4 1 868,6 
Summa intäkter 2 061,2 1 802,3 1 797,3 1 835,4 1 870,7 
            
Verksamhetskostnader -2 272,7 -2 049,8 -1 991,0 -2 029,7 -2 062,7 
Avskrivningar -73,8 -46,3 -53,4 -54,0 -54,5 
Summa kostnader -2 346,5 -2 096,1 -2 044,4 -2 083,7 -2 117,1 
            
Verksamhetens nettokostnader -285,3 -293,8 -247,1 -248,3 -246,5 
            
Kommunbidrag politisk verksamhet  60,3 61,5 61,7 63,0 63,5 
Kommunbidrag infrastruktur, stadsbyggnad m m 111,0 153,7 137,7 145,6 144,6 
Kommunbidrag kultur och fritid 8,6 9,9 8,9 9,2 9,4 
Kommunbidrag individ- och familjeomsorg 0,0 15,0 10,0 2,0 0,0 
Kommunbidrag arbetsmarknad     0,0 0,0 0,0 
Kommunbidrag affärsverksamhet     0,0 0,0 0,0 
Kommunbidrag gemensam verksamhet 197,3 106,6 68,1 69,5 70,1 
Summa kommunbidrag 377,2 346,8 286,3 289,4 287,5 
            
Resultat före finansiella intäkter och 
kostnader 91,9 53,0 39,2 41,1 41,0 
            
Finansiella intäkter och kostnader -55,3 -53,0 -39,2 -41,1 -41,1 
            
Resultat 36,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Resultat som andel av kommunbidrag 9,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
            
Investeringsram     146 146 191 
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Stadsbyggnad 
Uppsala är en av Sveriges mest attraktiva städer med stark tillväxt i form av kraftig 
befolkningsökning och en expansiv arbetsmarknad. Prognosen om 280 000 - 340 000 
invånare år 2050 ställer stora krav på en ansvarsfull och tydligt prioriterad utveckling som 
leder till socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara lösningar. 
 
Stads- och landsbygdsutvecklingen ska säkerställa likvärdig tillgång till boende, 
kommunikationer, samhällsservice och offentliga platser. Uppsalas stadsbild ska präglas av en 
god och variationsrik arkitektur och attraktiva natur- och kulturmiljöer. Naturreservat och 
parker fyller viktiga funktioner för såväl människor som biologisk mångfald. Öppna och 
inkluderande offentliga rum ska vara tillgängliga, säkra och trygga. Mångfunktionell 
markanvändning ska eftersträvas. 
 
Ett ökat bostadsbyggande är viktigt för Uppsalas fortsatta utveckling och minst 3 000 nya 
bostäder ska byggas varje år. Utvecklingen ska ske med bevarad och helst ökad kvalitet i 
stads- och boendemiljöerna. Befintliga bostadsområden ska förtätas och renoveras varsamt 
och med respekt för boende och befintliga miljöer. Vid ny- och ombyggnation ska hög 
energieffektivitet och klimatsmarta material alltid eftersträvas. De sociala, ekonomiska och 
ekologiska konsekvenserna av olika alternativ ska alltid analyseras och tas hänsyn till vid 
beslut. Vid större infrastruktursatsningar, som bland annat kräver uppgrävning av gator, ska 
även annan infrastruktur samordnas, till exempel bredbandssatsningar. God kollektivtrafik 
kan också öppna för nya lägen för bostadsbyggande, där regeringens stadsmiljöavtal kan 
medfinansiera kommunala satsningar. Kunskapsstråket – kapacitetsstark kollektivtrafik 
mellan centrum och Ulleråker – är prioriterat och har redan blivit beviljat stadsmiljöavtal.  
Vid både nybyggnation och renoveringar ska klimatsmarta och energieffektiva lösningar 
prioriteras. Uttaget av naturresurser ska minimeras, även genom investeringar i förnybar 
energi. 
 
Planeringen av nya bostadsområden i staden och på landsbygden ska alltid ta hänsyn till 
behovet av pedagogiska lokaler. En minskad lokalkostnad per barn och elev kan uppnås 
genom bättre planering. På samma sätt ska behovet av infrastruktur för jämlik och jämställd 
tillgång till kultur- och fritidsverksamhet alltid ingå redan i planeringens tidigaste skede.  
Möjligheten att på ett enkelt, tryggt och hållbart sätt förflytta sig ska ha hög prioritet i all 
stads- och landsbygdsutveckling. Uppsala ska vara Sveriges bästa cykelstad ur ett  
säkerhet och trygghets-, framkomlighets-, bekvämlighets- och cykelkulturperspektiv. 
Väl planerad kollektivtrafik kan också öppna för bostadsbyggande i nya lägen. Hållbar 
mobilitet innebär att gång, cykling och kollektivtrafik prioriteras. Stadens ytor måste bli mer 
multifunktionella. Detta kan exempelvis handla om att transporter och fysisk aktivitet ska 
kunna samexistera. Multifunktionalitet ställer krav på utformningen av allmänna miljöer, men 
också på driften. 
 
Betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster ska alltid vägas in vid 
beslut då detta är relevant. Ökade ansträngningar ska göras för att skydda värdefull skog, 
säkerställa ekosystem och gynnsam bevarandestatus för hotade arter samt för att bevara och 
utveckla ekologiska samband i landskapet. EU:s ramdirektiv för vatten innebär att god status 
ska uppnås för yt- och grundvatten, någonting som är särskilt viktigt i Uppsalaåsen. 
 
Genom ett systematiskt förbättringsarbete och innovativt tänkande ska en effektiv 
stadsbyggnadsprocess prestera mer och bättre med mindre resurser. En samordnad nämnd-, 
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bolags- och förvaltningsöverskridande stadsbyggnadsprocess, ska med tydliga politiska 
prioriteringsgrunder leda till beslut om rätt projekt i rätt ordning. En viktig del i 
prioriteringsgrunderna är tillgängliga ekonomiska och personella resurser.  
 
Räddningstjänsten har en stor regional samverkan med landstinget, polisen och andra 
kommuner. Räddningsnämnden samverkar med flera kommuner i regionen om en gemensam 
räddningscentral och med landstinget om sjukvårdslarm. Fortsatt utveckling av räddnings-
tjänsten ska ske genom ökat nationellt och regionalt samarbete. En annan vital del i 
utvecklingen av räddningstjänsten är möjligheten att rekrytera medarbetare i beredskapstjänst. 
Att stärka den enskildes förmåga att undvika och hantera olyckor tillsammans med 
tillsynsverksamheten är avgörande för att skapa trygghet. Kommunens kapacitet att undsätta 
den drabbade och lindra skador till följd av olyckor ska vara god och likvärdig i hela 
kommunen. 
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Gatu- och samhällsmiljönämnden 

Ansvar- och verksamhetsområde 
Gatu- och samhällsmiljönämnden ansvarar för planering, byggande, drift och underhåll av 
gator, torg, parker, parkering, hamn, gång- och cykelvägar samt kommunala 
trafikanläggningar. Nämnden ansvarar även för kommunens naturreservat, övriga 
friluftsområden, friluftsbad och anlagda vattenområden. Inom nämndens område finns även 
ansvaret för färdtjänst, riksfärdtjänst och trafikfrågor. 

 

Budget  
Gatu- och samhällsmiljönämnden 4500           

Belopp i miljoner kronor 
Utfall 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

            
Taxor och avgifter 16,2 14,1 15,6 16 16 
Övriga intäkter 104,5 75,3 76,7 76,9 77 
Summa intäkter 120,7 89,4 92,3 92,9 93 
            
Verksamhetskostnader -385,7 -372,4 -396,8 -411,8 -418,7 
Avskrivningar -98,2 -104,5 -111,3 -123,5 -127,5 

Summa kostnader -483,9 -476,9 -508,146 
-

535,283 
-

546,181 
            

Nettokostnader -363,2 -387,5 -415,846 
-

442,383 
-

453,181 
            
Kommunbidrag politisk verksamhet  1,1 1,1 1,3 1,3 1,3 
Kommunbidrag Infrastruktur, stadsbyggnad mm 349,5 359,1 381,5 409,6 419,9 
Kommunbidrag kultur och fritid  7,4 7,7 8,0 8,3 8,4 
Kommunbidrag färdtjänst/riksfärdtjänst  58,7 60,7 56,2 58,2 59,4 
Kommunbidrag affärsverksamhet 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Summa kommunbidrag 417,1 429 447,4 477,9 489,5 
            
Resultat före finansiella intäkter och 
kostnader 53,9 41,5 31,5 35,5 36,4 
            
Finansiella intäkter och kostnader -42,4 -41,6 -31,5 -35,5 -36,4 
            
Resultat 11,5 -0,1 0,0 0,0 0,0 
Resultat som andel av kommunbidrag 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
            
Investeringsram     280 255 337 
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Plan- och byggnadsnämnden 

Ansvar- och verksamhetsområde 
Plan- och byggnadsnämnden ansvarar för uppgifter enligt plan- och bygglagen, inklusive de 
lagar och andra föreskrifter som hör till denna lag, med undantag för översiktsplanering. 
Andra lagar och föreskrifter är exempelvis lagen om byggfelsförsäkring och energideklaration 
för byggnader. Plan- och byggnadsnämnden planerar för, och ger förslag till, inrättande av 
områdesskydd såsom natur- och kulturreservat. Nämnden har också ansvar för uppgifter 
enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. 

 

Budget  
Plan- och byggnadsnämnden 5100           

Belopp i miljoner kronor 
Utfall 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

            
Taxor och avgifter 56,5 62,9 62,3 61,4 62,6 
Övriga intäkter 4,8 3,7 3,3 3 3 
Summa intäkter 61,3 66,6 65,6 64,4 65,6 
            
Verksamhetskostnader -76,8 -96,2 -130,8 -132,3 -135,2 
Avskrivningar -0,4 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5 
Summa kostnader -77,2 -96,6 -131,3 -132,8 -135,7 
            
Nettokostnader -15,9 -30 -65,7 -68,4 -70,1 
            
Kommunbidrag politisk verksamhet 0,9 0,9 1,6 1,6 1,6 
Kommunbidrag infrastruktur, stadsbyggnad m m 27,1 29,1 28,4 29,5 30,1 
Kommunbidrag vård och omsorg, bostadsanpassning 0 0 35,7 37,3 38,4 
Summa kommunbidrag 28,0 30,0 65,7 68,3 70,1 
            
Resultat före finansiella intäkter och kostnader 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
            
Finansiella intäkter och kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
            
Resultat 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Resultat som andel av kommunbidrag 43,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
            
Investeringsram     2 2 2 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Ansvar- och verksamhetsområde  
Nämnden svarar för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, alkohollagen, 
lotterilagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt för den 
kommunala lantmäterimyndigheten. 

 

Budget 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 5300           

Belopp i miljoner kronor 
Utfall 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

            
Taxor och avgifter 37,3 42,3 43,1 44,0 44,9 
Övriga intäkter 0 0 0 0 0 
Summa intäkter 37,3 42,3 43,1 44,0 44,9 
            
Verksamhetskostnader -58,4 -61,1 -62,4 -63,9 -65,1 
Avskrivningar -0,3 -0,3 -0,1 -0,1 -0,2 
Summa kostnader -58,7 -61,4 -62,5 -64,0 -65,3 
            
Nettokostnader -21,4 -19,1 -19,3 -20,0 -20,4 
            
Kommunbidrag politisk verksamhet  18,5 19,1 1,2 1,2 1,2 
Kommunbidrag infrastruktur, stadsbyggnad m m 0 0 18,1 18,7 19,1 
Kommunbidrag fritid övrigt     0,1 0,1 0,1 
Summa kommunbidrag 18,5 19,1 19,3 20,0 20,4 
            
Resultat före finansiella intäkter och 
kostnader -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
            
Finansiella intäkter och kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
            
Resultat -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Resultat som andel av kommunbidrag -15,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
            
Investeringsram     0,5 0,5 0,5 
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Räddningsnämnden 

Ansvar- och verksamhetsområde 
Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner, 
där Uppsala kommun är värdkommun. Räddningsnämnden styrs av alla tre kommuner främst 
genom ett avtal mellan kommunerna, ett reglemente och ett handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor. Dessa 
styrdokument är antagna av alla tre kommuners kommunfullmäktige. De avsnitt i Mål och 
budget som berör räddningsnämnden är framtagna i samråd med Tierp och Östhammars 
kommuner. 

Räddningsnämnden ansvarar för att bedriva en effektiv räddningstjänstverksamhet i Tierp, 
Uppsala och Östhammars kommuner. Kommunstyrelserna i alla tre kommuner har en 
uppsyningsplikt över den gemensamma nämnden. Fullmäktige i alla tre kommuner har rätt att 
begära upplysningar från nämnden. Ordförande, vice ordförande och anställda i den 
gemensamma nämnden är skyldiga att lämna upplysningar vid alla tre kommuners 
fullmäktigesammanträden. Ledamöter i alla tre kommuners kommunfullmäktige får ställa 
interpellationer eller frågor till nämndens ordförande. Nämnden ska också granskas av 
revisorer från alla tre kommuner. Hela rättsfiguren kan karaktäriseras som en hybrid, invävd i 
alla tre kommuner med en stark karaktär av egenregiverksamhet. 
Nämndens verksamhet omfattar olycksförebyggande verksamhet, tillsyn, rengöring och 
brandskyddskontroll, räddningsinsatser och olycksutredning enligt lagen om skydd mot 
olyckor. Nämndens verksamhet omfattar också tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om 
brandfarliga och explosiva varor. Nämnden ska stödja andra nämnder i alla tre kommuner 
inom sitt kompetensområde. 

Nämnden har åtta inriktningsmål som finns i handlingsprogrammet för förebyggande 
verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet är 
antaget av kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. 
 

• Utveckla samarbeten med andra samhällsaktörer för att minska antalet och effekterna 
av bränder och andra olyckor. 

• Stärka förmågan till krisberedskap 
• Återuppta planering för civilförsvar och räddningstjänst under höjd beredskap 
• Stärka skyddet mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd genom lokala 

aktörer 
• Verka för att riskhänsyn tas i samhällsplaneringen 
• Stärka den enskildes förmåga till riskmedvetet beteende och kunskap att handla vid 

bränder och olyckor genom information, rådgivning och utbildning 
• Bryta olycksförlopp i ett så tidigt skede som möjligt genom att tillgängligheten till och 

effektiviteten av räddningsinsatser ska förbättras 
• Utveckla förmågan att förebygga och hantera bränder och olyckor 

Nämnden ska också i möjligaste mån inom sitt ansvarsområde medverka till de kommun-
övergripande målen från Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.   

Budget 
Nämndens budget utgår från en årlig uppräkning av kommunbidragen med prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV). Indexet är framtaget av Sveriges kommuner och landsting 

52 

 



 

(SKL). Efter uppräkning kan nämndens budget sänkas eller höjas beroende på exempelvis 
rationaliseringskrav, uppdrag och förändrade lokalhyreskostnader.   

För budget se bilaga 6. 
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Namngivningsnämnden 

Ansvar- och verksamhetsområde 
Namngivningsnämnden har till uppgift att besluta om namn på kvarter, gator, bostads-
områden, vägar, broar och allmänna platser. 
 

Budget  
För budget se bilaga 3. 
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Utbildning och arbete, samt kultur, idrott och fritid  
Grunden för det livslånga lärandet läggs i tidig ålder. Barn och unga ska ges det stöd och de 
utmaningar de behöver i förskolan och skolan. Varje barn och elev ska ges rätt förutsättningar 
för att nå sin fulla potential och lämna gymnasieskolan med den examen som krävs för 
fortsatta studier eller för arbete. Arbetet för en examen i gymnasieskolan/gymnasiesärskolan 
påbörjas redan i förskolan. Det innebär att alla medarbetare i Uppsalas förskolor och skolor 
har ett gemensamt ansvar för framgången i gymnasieskolan/gymnasiesärskolan.  

Elevantalet ökar kraftigt, främst i grundskolan. Det medför ett behov av att under de närmaste 
åren utöka antalet platser i förskola med 700 platser och i grundskola med 5 000 platser. Att 
jobba för en god kompetensförsörjning är en viktig strategi för att möta utmaningarna i ett 
växande Uppsala. En fungerande, högkvalitativ och jämlik förskola och skola som förmår 
förbereda den unga generationen för ett rikt och framgångsrikt liv med goda möjligheter i 
samhället är en grundpelare inom utbildningsområdet. En god utbildning har betydelse socialt 
och politiskt eftersom utbildning ofta innebär ett ökat samhällsengagemang och deltagande i 
demokratiska processer vilket gynnar hela samhället. Barn och unga har olika förutsättningar 
att tillgodogöra sig utbildning beroende på social bakgrund.  Geografisk och socioekonomisk 
segregering har ökat skillnaderna i barns skolresultat, enligt en rapport från Skolverket. Alla 
elever ska, oavsett klass, kön, sexuell läggning, könsidentitet/könsuttryck och 
funktionsnedsättning, ges förutsättning för en bra skolgång.  

En av skolans utmaningar är att utjämna dessa skillnader. I Uppsala är den individanpassade 
vuxenutbildningen ett medel för ständig utveckling. Den kan ge möjlighet att bryta trenden 
för de som hamnat vid sidan av det livslånga lärandet men även möjligheter att säkra 
kompetensförsörjning inom bristyrken på sikt. Trots goda förutsättningar i Uppsala har vissa 
ungdomar, utrikesfödda och personer med funktionsnedsättning svårt att etablera sig på 
arbetsmarknaden. Det är många personer som har ekonomiskt bistånd under långa perioder. 
Stöd till barnfamiljer med ekonomiskt bistånd prioriteras då ekonomisk utsatthet kan påverka 
barns skolresultat, hälsa och trygghet och möjligheten att utvecklas och styra över sitt eget liv. 

Det krävs ytterligare samarbete mellan olika förvaltnings- och politikområden på nationell, 
regional och lokal nivå samt med Arbetsförmedlingen och arbetsgivare för att arbetslösheten 
ska minska. Strukturella hinder, behov av stöd och samordning identifieras för att ge sociala 
företag bättre förutsättningar att skapa fler arbetstillfällen för personer som varit utan arbete 
länge. 
 
I Sverige och Uppsala har det sedan hösten 2015 skett en stor ökning gällande antalet 
nyanlända. Ökningen beräknas fortsätta de närmaste åren. De nyanlända ger möjlighet att 
säkra kompetensförsörjningen i kommunen när allt färre i yrkesverksam ålder ska försörja allt 
fler äldre. Samverkan mellan samhällets olika aktörer behöver utvecklas för att påskynda 
individens väg genom utbildning och till arbete. Många ungdomar kommer till Uppsala i 
senare skolålder och ska på en kortare tid nå kunskapsmålen. En annan utmaning inom all 
utbildning är bristen på lärare. En förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildning och 
annat stöd är också att de nyanlända har bostad. Bostadsbyggandet har således en väsentlig 
påverkan på möjligheterna till att fler bidrar och kan ta del av den gemensamma välfärden. 
 
Kultur- och fritidsverksamhet stärker demokratin och möjliggör möten, kunskap, upplevelser 
och integration. Kultur- och fritidsverksamhet är tillgänglig för alla och bidrar till människors 
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livskvalitet och gör kommunen attraktiv för både boende och besökare. Aktivt 
kulturmiljöarbete och offentlig gestaltning bidrar också till kommunens attraktivitet. Ett starkt 
och fritt kulturliv är en förutsättning för ett variationsrikt och levande kulturutbud och ligger 
till grund för evenemang och festivaler som i sin tur bidrar till kommunens utveckling. 
Uppsalas unika tillgångar inom områden som rör mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och 
fred tas tillvara.  

Infrastrukturen för kultur- och fritidsverksamhet har inte följt befolkningsutvecklingen i stad 
och på landsbygd vilket lett till brister. Behoven av fritidsklubbar har ökat kraftigt under 
senare år. Genom främjande perspektiv och tidiga insatser skapas förutsättningar för socialt 
hållbar samhällsutveckling. Därför finns frågor som rör kultur och fritid med i ett tidigt skede 
av samhällsplaneringen och både stadens och landsbygdens förutsättningar och behov 
uppmärksammas. Folkbildning och föreningsliv står för betydande insatser inom kultur- och 
fritidsutbudet med bra samspel och dialog mellan kommunen och det civila samhället. 

Idrotts- och fritidspolitiken i Uppsala tar ett helhetsperspektiv på invånarnas fria tid. Det 
handlar om alla invånares möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid i livets alla skeden. 
En aktiv och meningsfull fritid är en välfärdsfråga och utgör en starkt bidragande faktor för 
folkhälsa och livskvalitet. Formerna och villkoren för kommunens stöd och bidrag till en aktiv 
fritid ska utformas utifrån ett tydligt samhälls- och folkhälsoperspektiv. Stödformerna och 
utvecklingen av de fysiska förutsättningarna i form av allmänna ytor och platser liksom 
anläggningar ska bidra till att skapa bättre balans i resursfördelningen mellan flickor/pojkar 
och kvinnor/män, mellan idrotts- och andra fritidsaktiviteter, mellan förenings- och 
egenorganiserade aktiviteter och mellan förutsättningarna på landsbygden och i staden. 
Oavsett ekonomiska, sociala, kunskapsmässiga och fysiska förutsättningar, liksom ålder, kön, 
könsidentitet/könsuttryck, sexuell läggning och kulturell bakgrund, har Uppsalaborna rätt till 
en meningsfull fritid. 
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Utbildningsnämnden 

Ansvar- och verksamhetsområde 
Utbildningsnämnden har ett samlat ansvar för all pedagogisk verksamhet från förskola till och 
med gymnasieskola. Nämnden har därmed ansvar för att alla barn och ungdomar boende i 
kommunen har tillgång till förskola och skola i kommunens egna verksamheter eller i 
fristående förskola/skola, samt för fördelningen av resurser både till egen verksamhet och 
fristående enheter. Som huvudman har nämnden vidare ansvar för kvalitet och ekonomi i 
förskolor och skolor som drivs i kommunens regi. 

 

Budget 
Utbildningsnämnden 2100           

Belopp i miljoner kronor 
Utfall 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

            
Taxor och avgifter 176,9 182,3 201,4 205,1 209,6 
Övriga intäkter 493,5 486,6 463,3 470,5 494,1 
   varav försäljning verksamhet (AMN) 65,6 66,6 68,6 68,8 69,0 
Summa verksamhetens intäkter 670,4 668,9 664,7 675,6 703,8 
            
Verksamhetens kostnader -4 798,8 -4 981,8 -5 257,3 -5 466,2 -5 649,8 
Avskrivningar -39,9 -43,1 -45,8 -49,7 -52,8 
Summa verksamhetens kostnader -4 838,7 -5 024,9 -5 303,1 -5 515,9 -5 702,6 
            
Verksamhetens nettokostnader -4 168,3 -4 356,0 -4 638,4 -4 840,3 -4 998,8 
            
Kommunbidrag politisk verksamhet  1,8 2,3 3,0 3,0 3,1 
Kommunbidrag förskola 1 254,7 1 298,0 1 327,6 1 368,3 1 403,6 
Kommunbidrag pedagogisk omsorg 60,0 61,8 64,6 66,8 68,6 
Kommunbidrag öppen förskola 14,3 14,7 15,4 15,9 16,3 
Kommunbidrag fritidshem 198,4 211,2 223,9 234,5 240,1 
Kommunbidrag förskoleklass  148,6 161,0 164,3 167,3 165,5 
Kommunbidrag grundskola 1 689,8 1 811,7 1 984,6 2 082,7 2 149,6 
Kommunbidrag grundsärskola  77,5 82,8 87,8 92,6 95,6 
Kommunbidrag gymnasieskola 656,8 663,2 718,1 755,0 800,0 
Kommunbidrag gymnasiesärskola 51,1 52,2 53,9 57,9 61,4 
Summa kommunbidrag 4 153,0 4 358,9 4 643,1 4 844,2 5 003,7 
            
Resultat före finansiella intäkter och kostnader -15,3 2,9 4,8 3,9 4,9 
            
Finansiella intäkter och kostnader -3,0 -2,8 -4,8 -3,9 -5,0 
            
Resultat -18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Resultat som andel av kommunbidrag -0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
varav resultat vuxenutbildning (AMN) 0,8 5,7 6,3 5,0 3,7 
Resultat inkl vuxenutb -19,1 -5,7 -6,3 -5,0 -3,7 
Resultat som andel av kommunbidrag -0,5% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% 
            
Investeringsram     33,5 143,0 125,0 
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Arbetsmarknadsnämnden  

Ansvar- och verksamhetsområde 
Kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för 
invandrare och det kommunala aktivitetsansvaret. Arbetsmarknadsnämnden är kommunens 
arbetslöshetsnämnd och ansvarar för arbetsfrämjande och kompetenshöjande 
arbetsmarknadsinsatser samt feriearbete. Ansvaret omfattar ekonomiskt bistånd, ansvar för 
kommunens flyktingmottagande och stöd till integrationsinsatser, stöd till föreningar bildade 
på etnisk grund samt utvecklingsmedel för ökad inkludering. Nämnden ansvarar även för 
konsumentrådgivning samt budget- och skuldrådgivning. 

 

Budget  
Arbetsmarknadsnämnden 2200           

Belopp i miljoner kronor 
Utfall 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

            
Statsbidrag 65,0 77,0 97,0 107,0 97,0 
Lönebidrag 26,0 31,0 28,0 30,0 32,0 
Övriga intäkter 31,0 29,0 30,0 30,0 30,0 
Summa verksamhetens intäkter 122,0 137,0 155,0 167,0 159,0 
            
Verksamhetens kostnader -684,0 -717,3 -773,5 -803,7 -804,6 
Avskrivningar -0,5 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5 
Summa verksamhetens kostnader -684,5 -717,7 -774,0 -804,2 -805,1 
            
Verksamhetens nettokostnader -562,5 -580,7 -619,0 -637,2 -646,1 
            
Kommunbidrag politisk verksamhet 1,0 1,0 1,8 1,8 1,9 
Kommunbidrag konsumentfrågor 4,8 5,0 5,2 5,4 5,5 
Kommunbidrag föreningsbidrag, etniska föreningar 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 
Kommunbidrag kommunal vuxenutbildning 131,7 136,8 138,8 142,9 144,9 
Kommunbidrag ekonomiskt bistånd 288,0 299,4 328,5 338,2 343,0 
Kommunbidrag flyktingmottagande 10,3 10,7 17,9 18,3 18,4 
Kommunbidrag arbetsmarknadsinsatser 126,6 126,1 125,0 128,8 130,6 
Summa kommunbidrag 564,1 580,8 619,1 637,3 646,2 
            
Resultat före finansiella intäkter och kostnader 1,6 0,1 0,1 0,1 0,1 
            
Finansiella intäkter och kostnader -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
            
Resultat 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Resultat som andel av kommunbidrag 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
            
Investeringsram     4 4 4 
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Kulturnämnden 

Ansvar- och verksamhetsområde 
Kulturnämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamhet. Nämnden fördelar stipendier, 
bidrag och annat stöd till kulturliv, kulturevenemang, folkbildning, nationella minoriteter och 
ansvarar för folkbiblioteksverksamhet, kommunens museer och kulturscener, konstnärliga 
gestaltningsprojekt, konstinköp och konstsamlingar. Nämnden stödjer ungdomars egna 
initiativ och ansvarar för fritidsgårdar, öppen fritidsverksamhet, övrig fritidsverksamhet för 
barn och unga samt kultur- och musikskola. Kulturmiljö- och kulturarvsfrågor samt stöd till 
bygdegårdar ingår också i nämndens ansvarsområde. 

Budget 
Kulturnämnden 4300           

 
 
 
Belopp i miljoner kronor 

Utfall 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

            
Taxor och avgifter 13,6 10,3 11,8 12,0 12,2 
Övriga intäkter 200,3 205,1 210,0 215,0 220,0 
Summa intäkter 213,9 215,4 221,8 227 232,2 
            
Verksamhetskostnader -471,9 -490,8 -517,1 -534,4 -548,0 
Avskrivningar -3,1 -2,6 -2,7 -3,0 -3,0 

Summa kostnader -475 -493,4 -519,766 
-

537,387 
-

551,016 
            
Nettokostnader -261,1 -278,0 -298,0 -310,4 -318,8 
            
Kommunbidrag politisk verksamhet 261,4 278,3 1,6 1,6 1,6 
Kommunbidrag bibliotek (313)     83,2 86,2 88,0 
Kommunbidrag fritid övrigt (32)     31,3 32,4 33,1 
Kommunbidrag fritidsgårdar (323)     49,1 51,8 54,3 
Kommunbidrag, kultur, övrigt (31)     72,8 75,2 76,7 
Kommunbidrag, Musik - och kulturskola (314)     39,2 41,4 42,7 
Kommunbidrag öppen fritidsverksamhet (424)     20,9 21,9 22,4 
Summa kommunbidrag 261,4 278,3 298,0 310,4 318,8 
            
Resultat före finansiella intäkter och 
kostnader 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 
            
Finansiella intäkter och kostnader 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 
            
Resultat -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Resultat som andel av kommunbidrag 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
            
Investeringsram     18,0 23,0 18,0 
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Idrott- och fritidsnämnden 

Ansvar- och verksamhetsområde 
Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för planering och utveckling av bredd- och elitidrott samt 
fritidsverksamhet. Nämnden löser sitt uppdrag huvudsakligen genom inhyrning och uthyrning 
av anläggningar samt genom att ha en långsiktig planering för lokalförsörjning avseende 
idrotts- och fritidsanläggningar. Samverkan sker med föreningar och andra aktörer inom 
nämndens ansvarsområde som en del i arbetet med att forma och upprätthålla riktlinjer och 
mål för föreningsstöd inom nämndens ansvarsområde. 

 

Budget  
Idrotts- och fritidsnämnden 4400           

Belopp i miljoner kronor 
Utfall 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

            
Taxor och avgifter 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Övriga intäkter 41,8 41,1 45,1 47,2 49,3 
Summa verksamhetens intäkter 42,2 41,1 45,1 47,2 49,3 
            
Verksamhetens kostnader -226,4 -244,7 -256 -283 -288 
Avskrivningar -2,8 -3,4 -3,1 -3,3 -3,5 
Summa verksamhetens kostnader -229,2 -248,1 -259,233 -286,76 -291,76 
            
Nettokostnader -187,0 -207,0 -214,133 -239,56 -242,46 
            
Kommunbidrag politisk verksamhet 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 
Kommunbidrag kultur och fritid 199,4 206,9 213,6 239,1 242,0 
Summa kommunbidrag 200,3 207,8 214,6 240,1 243,1 
            
Resultat före finansiella intäkter och kostnader 13,3 0,8 0,5 0,6 0,6 
            
Finansiella intäkter och kostnader -0,5 -0,8 -0,5 -0,6 -0,6 
            
Resultat 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Resultat som andel av kommunbidrag 6,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
            
Investeringsram     5 5 5 
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Vård och omsorg  
Uppsala får allt fler invånare, vilket innebär ett ökat behov av vård- och omsorgsinsatser. 
Åldersstrukturen i Uppsala kommun förändras de kommande åren. Antalet barn och 
ungdomar i skolåldern förväntas öka, men det är gruppen äldre personer som står för den 
största befolkningsökningen. Samhällsutveckling och förändrad demografi ställer krav på fler 
och nya insatser. Fler människor överlever sjukdomar och trauman tack vare den medicinska 
utvecklingen. Det innebär att fler lever med funktionsnedsättning efter behandlad sjukdom 
och behöver stöd och service för att klara sin vardag. Insatser i rätt omfattning och god 
kvalitet är viktigt för att verksamheten ska vara ekonomiskt och socialt hållbar. Vården och 
omsorgen ska jämlikt möta invånarnas behov.  

Allt fler personer kommer till Sverige och Uppsala med anledning av krig och oroligheter i 
världen. Politiska beslut på EU och nationell nivå kan komma att påverka migrationen och 
Uppsala kommuns mottagande av asylsökande och nyanlända. För att kunna säkra ett bra 
mottagande krävs samordnade insatser internt inom kommunen och externt med andra 
berörda aktörer, inte minst civilsamhället.  

Kommunen har enligt socialtjänstlagen ett vistelseansvar för socialt utsatta EU-migranter för 
akuta insatser och nödinsatser. Sådana insatser kan bestå av finansiering av hemresor samt 
pengar till mat och enstaka övernattningar. Kommunen har också ett särskilt ansvar enligt 
socialtjänstlagen att bevaka att barn inte far illa. I Uppsala kommun förstärkts natthärbärge 
och dagverksamhet att drivas året runt så länge behov finns. Även den uppsökande 
verksamheten ska utvecklas, främst med fokus på barnens situation.  

En kraftig ökning av ensamkommande barn innebär att det behövs fler gode män och 
familjehem. Förbättrade arbetssätt för rekrytering av uppdragstagare och fler familjehem i 
kommunal regi är möjligheter för att ta vara på det engagemang som finns bland Uppsalas 
invånare. Det är viktigt att möta det ökade behovet med hög kvalitet. 
 
För att kunna tillgodose medborgarnas behov på sikt krävs ett långsiktigt förebyggande 
arbete. Därigenom kan också behovet av mer omfattande vård- och omsorgsinsatser minska.  
De ekonomiska förutsättningarna är en stor utmaning för samtliga nämnder inom vård- och 
omsorgsområdet. Trots besparingskrav behöver de långsiktiga förebyggande och tidiga 
insatserna prioriteras. Nämnderna kommer därför att undersöka mer effektiva och innovativa 
arbetssätt med hjälp av bland annat ny teknik, välfärdsteknologi och webbaserade tjänster. 
Nya tekniklösningar är även positivt ur miljösynpunkt då webbkommunikation minskar 
behovet av resor för fysiska möten.  

För att möta utmaningen med psykisk ohälsa i alla åldrar behövs strategiska förebyggande och 
tidiga insatser i samverkan mellan kommunens förvaltningar. En nära samverkan mellan 
kommun och landstinget är också en förutsättning för att invånarna ska få tillgång till 
kvalificerade vård- och omsorgsinsatser. Det gäller även en ökande andel multisjuka äldre. 
Uppsala kommun ska fortsätta satsningen på närvårdsutveckling tillsammans med landstinget. 
Kommunerna och landstinget i länet kommer att till 2017 ta ställning till ett förslag om att 
överföra ansvaret för specialiserad palliativ vård från kommunerna till landstinget. Förslaget 
ligger i linje med organisering av övrig specialiserad vård i länet och landet.   

Personer med funktionsnedsättning, institutionsplacerade barn och HBTQ-personer har 
generellt sämre hälsa än befolkningen i övrigt. Grupperna är heterogena och behoven ser olika 
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ut. I Uppsala kommun ges därför möjligheter till olika typer av insatser för att främja en god 
hälsa och förebygga ohälsa. Bland annat ges insatser i form av friskvård via kommunen, 
landstinget och olika privata aktörer. Information och lotsning till olika insatser ska förbättras 
för att stödja en god hälsa. 

Inom drygt tio år förväntas personer över 80 år vara dubbelt så många som idag. Det innebär 
stora krav på den kommunala äldreomsorgen att tillsammans med övriga berörda aktörer möta 
det ökande antalet individer utifrån ett brett äldreperspektiv. Livsmiljöer, kommunikationer, 
kultur- och serviceutbud med mera behöver i högre grad utformas utifrån äldre personers 
förutsättningar. En utvecklad samverkan mellan kommunens nämnder och bolagsstyrelser, 
samt med näringsliv och ideella organisationer ger bättre utvecklingsmöjligheter som 
resulterar i nya stödinsatser som bättre kan möta äldres behov. 

Regeringen har tillsatt en utredning för att till 2017 ta fram förslag på en nationell 
kvalitetsplan för äldreomsorgen. Syftet är bland annat att höja kvalitet och effektivitet, 
utveckla förebyggande insatser, trygga kompetensförsörjningen och se över regelverk kring 
särskilt boende och myndighetsutövning.  I det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet 
är det viktigt med en hög delaktighet från invånarna samt att medarbetarnas kunskap och 
engagemang tas till vara. 

Det behövs fler olika boendelösningar och nya boendeformer som motsvarar behoven. För 
äldre personer behöver perspektiven vidgas till att gälla hela boendekedjan. Det vill säga allt 
från tillgänglighet i ordinarie bostäder, mellanboendeformer (seniorbostäder och 
trygghetsboenden) till utformning och omfattning av vård- och omsorgsboenden. En 
möjlighet att möta behoven är en ökad samverkan mellan nämnder, styrelser och andra 
aktörer.  Regeringen har tillsatt en utredning som ser över regelverket kring samspel mellan 
privata aktörer och offentlig sektor inom välfärdsområdet. Utredningen undersöker möjliga 
krav och regelverk för företag som utför välfärdstjänster för att säkerställa att offentliga medel 
används till just den verksamhet som de är avsedda för. Delbetänkande väntas i november 
2016 och slutredovisningen sker i maj 2017.    
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Äldrenämnden 

Ansvars- och verksamhetsområde 
Äldrenämnden ansvarar för service, vård och omsorg i ordinärt eller särskilt boende till 
personer 65 år och äldre, i de fall personerna har behov av sådana insatser på grund av nedsatt 
fysisk funktionsförmåga. Nämnden arbetar främst utifrån socialtjänstlagen och hälso- och 
sjukvårdslagen. Nämnden ansvarar även för öppna insatser och förebyggande verksamhet för 
personer 65 år och äldre. 

Budget  
Äldrenämnden 4200           

Belopp i miljoner kronor 
Utfall 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 Plan 2018 

Plan 
2019 

            
Taxor och avgifter 215,7 180,9 202,5 208,5 215,0 
Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa intäkter 215,7 180,9 202,5 208,5 215,0 
            
Verksamhetens kostnader -1 872,9 -1 916,3 -1 905,8 -1 983,3 -2 059,4 
Avskrivningar -4,4 -4,4 -3,9 -4,0 -4,1 
Summa verksamhetens kostnader -1 877,2 -1 920,6 -1 909,7 -1 987,3 -2 063,5 
            
Verksamhetens nettokostnader -1 661,5 -1 739,7 -1 707,2 -1 778,8 -1 848,5 
            
Kommunbidrag verksamhet Politisk verksamhet 1,1 1,1 1,3 1,4 1,4 
Kommunbidrag verksamhet Öppna insatser 
äldre 77,4 79,5 57,9 60,6 62,6 
Kommunbidrag verksamhet Ordinärt boende 746,0 768,0 694,5 714,7 742,7 
Kommunbidrag verksamhet Särskilt boende 849,4 891,3 954,0 1 002,6 1 042,4 
Summa kommunbidrag 1 673,9 1 739,9 1 707,7 1 779,3 1 849,1 
            
Resultat före finansiella intäkter och 
kostnader 12,4 0,2 0,5 0,5 0,5 
            
Finansiella intäkter och kostnader -0,6 -0,2 -0,5 -0,5 -0,5 
            
Resultat 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Resultat som andel av kommunbidrag 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
            
Investeringsram     9,5 12,5 7,5 
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Omsorgsnämnden 

Ansvars- och verksamhetsområde 
Omsorgsnämnden ansvarar för omsorg, service och viss sysselsättning inom socialpsykiatri 
och verksamheter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) oavsett 
ålder. Vidare ansvarar nämnden för service, vård och omsorg enligt socialtjänstlagen i 
ordinärt och särskilt boende för personer upp till 65 år som har behov av sådana insatser på 
grund av funktionsnedsättning eller sjukdom. Nämnden ansvarar även för uppgifter enligt 
hälso- och sjukvårdslagen. 

Budget  

Omsorgsnämnden 4100           

Belopp i miljoner kronor 
Utfall 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

            
Taxor och avgifter 13,5 13,0 13,4 14,0 14,2 
Övriga intäkter 63,3 43,2 47,3 49,4 51,3 
Summa verksamhetens intäkter 76,9 56,2 60,7 63,4 65,5 
            
Verksamhetskostnader -1 562,9 -1 599,2 -1 611,9 -1 659,9 -1 692,9 
Avskrivningar -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa verksamhetens kostnader -1 563,1 -1 599,2 -1 611,9 -1 659,9 -1 692,9 
            
Verksamhetens nettokostnader -1 486,2 -1 543,0 -1 551,2 -1 596,5 -1 627,4 
            
Kommunbidrag politisk verksamhet 1,1 1,1 1,6 1,6 1,6 
Kommunbidrag öppna insatser 27,4 35,4 30,5 31,4 31,9 
Kommunbidrag ordinärt boende 0-64 år 260,8 161,1 199,5 201,4 204,3 
Kommunbidrag ordinärt boende 65 år och äldre   23,4 31,4 32,9 34,2 
Kommunbidrag särskilt boende 0-64 år 166,8 173,5 169,4 174,6 177,2 
Kommunbidrag särskilt boende 65 år och äldre   87,8 91,7 96,4 100,2 
Kommunbidrag insatser enligt LSS 998,2 1 060,6 1 027,2 1 058,2 1 078,0 
Summa kommunbidrag 1 454,3 1 543,0 1 551,2 1 596,5 1 627,4 
            
Resultat före finansiella intäkter och 
kostnader -31,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
            
Finansiella intäkter och kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
            
Resultat -31,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Resultat som andel av kommunbidrag -2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
            
Investeringsram     0 0 0 
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Socialnämnden 

Ansvars- och verksamhetsområde  
Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg i alla åldrar (inte ekonomiskt 
bistånd). Det inkluderar stöd till barn, ungdomar och deras föräldrar, samt stöd till personer 
med missbruks- eller annan beroendeproblematik. Nämnden ansvarar också för bostadssociala 
frågor, mottagande av ensamkommande barn, EU-migranter, familjerättsliga frågor, 
samordning av arbetet för att motverka våld i nära relation och insatser för den nationella 
minoriteten romer. Socialnämnden ansvarar även för förebyggande ANDT-arbete. 

 

Budget  

 
Socialnämnden 2300           

Belopp i miljoner kronor 
Utfall 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017  

Plan 
2018 

Plan 
2019 

            
Taxor och avgifter 1,7 1,6 2,0 2,0 2,0 
Övriga intäkter 221,0 466,1 619,3 520,0 520,0 
Summa verksamhetens intäkter 222,6 467,7 621,3 522,0 522,0 
            
Verksamhetskostnader -833,4 -1 085,5 -1 259,6 -1 180,6 -1 197,3 
Avskrivningar -1,1 -0,5 -1,1 -1,1 -1,1 
Summa verksamhetens kostnader -834,5 -1 085,9 -1 260,7 -1 181,7 -1 198,4 
            
Verksamhetens nettokostnader -611,8 -618,3 -639,5 -659,7 -676,4 
            
Kommunbidrag politisk verksamhet 3,1 3,2 4,7 4,8 4,8 
Kommunbidrag missbrukarvård o övr vård vuxna 155,0 154,4 159,9 164,2 166,5 
Kommunbidrag Barn- och ungdomsvård 417,6 435,4 459,8 475,1 489,1 
Kommunbidrag familjerätt 10,7 11,2 11,8 12,3 12,6 
Kommunbidrag föreningsbidrag   3,3 3,4 3,5 3,6 
Kommunbidrag flyktingmottagande   11,0       
Summa kommunbidrag 586,4 618,4 639,6 659,9 676,6 
            
Resultat före finansiella intäkter och kostnader -25,5 0,1 0,1 0,1 0,1 
            
Finansiella intäkter och kostnader -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
            
Resultat -25,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Resultat som andel av kommunbidrag -4,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
            
Investeringsram     1 1 1 
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Överförmyndarnämnden  

Ansvars- och verksamhetsområde 
Överförmyndarnämnden i Uppsala län är en gemensam nämnd för Uppsala, Knivsta, Heby, 
Tierps, Älvkarleby och Östhammars kommuner. Nämnden har Uppsala kommun som 
värdkommun. 

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. Tillsynen ska se till att den 
kommuninvånare som har en ställföreträdare i form av god man, förvaltare eller förmyndare 
ska få det hen har rätt till, både ekonomiskt och rättsligt. Tillsynen utgår från föräldrabalken, 
förmynderskapsförordningen och lagen om god man för ensamkommande barn. 

 

Budget  
För budget se bilaga 5. 
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Ägardirektiv, avkastningskrav och 
investeringsnivåer för Uppsala Stadshus AB och 
dotterbolagen i Stadshuskoncernen 
 
De helägda bolagen är inordnade i en aktiebolagsrättslig koncern. Moderbolaget i 
bolagskoncernen är Uppsala Stadshus AB.  
 
Kommunfullmäktiges beslut om ägarstyrning av de helägda bolagen finns utförligare 
beskriven i ägarpolicyn för de helägda bolagen. Samtliga helägda dotterbolag i 
Stadshuskoncernen omfattas av kapitaltäckningsgarantin vilket innebär att moderbolaget 
garanterar att det egna kapitalet i respektive dotterbolag alltid uppgår till minst bolagets 
aktiekapital. 
 
Styrelserna i de kommunala bolagen ansvarar för att den operativa verksamheten i respektive 
bolag bedrivs i enlighet med bolagets ändamål samt fullmäktiges ägardirektiv och övriga krav 
som beslutas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse. 
 
Kommunstyrelsen, genom styrelsen för Uppsala stadshus AB, genomför dialoger med 
samtliga bolagsstyrelser runt de frågor som är väsentliga för kommande mål- och 
budgetperiod. I avsnittet nedan behandlas kommunfullmäktiges direktiv till de helägda 
bolagen avseende inriktning av verksamheten, ekonomiskt resultat och avkastning. 
 
Ägardirektiv antas på respektive bolagsstämma i kommunens direkt och indirekt ägda bolag. 
Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa ägardirektiv.  
 
Kommunstyrelsens roll som förträdare för ägaren (kommunfullmäktige) innebär bland annat 
att löpande utvärdera verksamheten och verksamhetsformen, bolagens strategier och mål, hur 
dessa överensstämmer med kommunens övriga verksamhet samt hur bolagsverksamheten 
sköts av bolagsstyrelse och bolagsledningen. 
 
Ägardirektivens syfte är att möjliggöra en aktiv styrning av bolagen samt underlätta för 
kommunen att följa verksamheten.  
 
Den formella styrningen i bolagsordning och ägardirektiv är inte tillräckligt för ett aktivt 
ägarskap. Som komplement till formella styrdokument ska bolagsstyrning ske genom 
kontinuerligt samråd och dialog mellan bolags- och kommunsstyrelse. 
 
Vad gäller av kommunen delägda bolag ska, med beaktande av 3 kap 18 § kommunallagen, så 
långt som möjligt kommunens inflytande som delägare säkerställas genom aktieägaravtal. 
 
Utdelning från bolagen ska behandlas som en del i arbetet med årsredovisningen. 
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Ägardirektiv för samtliga bolag 
Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal styrdokument. Dessa omfattar och ska tillämpas 
av samtliga nämnder och bolag.  
 
Respektive bolag ska genom affärsplanen synligöra dess bidrag till uppfyllelse av 
fullmäktiges inriktningsmål, uppdrag och prioriteringar uttryckta i styrdokument samt 
generella och bolagsspecifika ägardirektiv (se kapitel Mål och uppdrag för nämnder och 
styrelser). Samråd och dialog mellan bolag och ägare ska ske inför styrelsens fastställande av 
affärsplan. 
 
Moderbolaget och dotterbolagen ska verka för värdeskapande samarbeten med andra bolag 
inom stadshuskoncernen. 
 
Bolagen ska arbeta med klimatdriven affärsutveckling och energieffektiviseringar. Bolagen 
ska stödja systematisk tillämpning av ny energiteknik, energisnåla uppvärmningslösningar, 
klimatneutrala transporter samt materialval med hög miljöprestanda. Bolagen ska bidra till en 
hållbar utveckling genom att använda gröna obligationer där så är tillämpligt. 

Bolagen ska stärka kommunens integrationsarbete genom att erbjuda praktikplatser och 
traineeplatser för nyanlända och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Bolagen ska sträva mot att ha godkänd miljöcertifiering. 

Dotterbolagen ska anmäla följande till Uppsala Stadshus AB 
 

1. årligt fastställande av affärsplaner med strategiska mål för de närmaste tre åren, 
2. fastställande av budget för verksamheten, 
3. ställande av säkerheter, 
4. bildande/avveckling av bolag, 
5. köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant, 
6. köp eller försäljning av fast egendom,  
7. månadsrapportering samt 
8. årsbokslut och delårsbokslut. 

 
Dotterbolagen ska följa fastställda redovisningsprinciper för koncernen. Särskilda 
värderingsfrågor ska lösas i samråd med Uppsala Stadshus AB. 
 
Moderbolaget ska samordna och nyttja möjligheter till resultatutjämning inom 
Stadshuskoncernen, bland annat koncernbidragsmöjligheter.  
 
Investeringar som påverkar annat kommunalt bolag eller nämnd inom Uppsala kommun ska 
godkännas av Uppsala stadshus AB. Frågor av principiell beskaffenhet ska godkännas av 
kommunfullmäktige. 
 
Rekrytering och förhandling av anställningsvillkor för vd i dotterbolagen ska ske i enlighet 
med process fastställd av styrelsen för Uppsala Stadshus AB. 
  

68 

 



 

Uppsala Stadshus AB 
Bolaget ska inom Uppsala kommun äga och förvalta aktier i bolag verksamma inom Uppsala 
kommuns kompetensområde. Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900), i syfte att 
uppfylla verksamhetsföremålet.  

Bolagsspecifika ägardirektiv 
Uppsala Stadshus AB är moderbolaget i Stadshuskoncernen och ska äga samtliga aktier i 
dotterbolagen. 
 
Moderbolaget ska leda och samordna verksamheten i bolagskoncernen samt avgöra frågor 
som är gemensamma för koncernen och som är av större principiell beskaffenhet.  
 
Moderbolaget ska säkerställa att största möjliga samordning sker mellan bolagen och i 
kommunkoncernen och aktivt följer bolagskoncernens utveckling. 
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Uppsalahemkoncernen 
Bolaget ska inom Uppsala kommun: 

1. direkt eller indirekt förvärva, äga, förvalta och förädla fastigheter och tomträtter, 
2. bygga bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar samt även lokaler, i de fall 

lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, som används för kommunal 
verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga 
verksamheten, samt 

3. i övrigt bedriva härmed förenlig verksamhet. 
 

Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 §§ 
kommunallagen (1991:900), bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer och i 
allmännyttigt syfte genom att främja bostadsförsörjningen i Uppsala kommun och erbjuda 
hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande.  
 

Bolagsspecifika ägardirektiv 
Uppsalahem AB ska, som allmännyttigt bostadsbolag bidra till att stärka kommunens 
utveckling genom att med hög kompetens äga, förvalta och bygga hyresfastigheter i Uppsala. 
Uppsalahem AB ska erbjuda kunderna det boende de vill ha i olika faser i livet. Med 
utgångspunkt i den av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för bostadsförsörjning, ska 
Uppsalahem bidra till att nya lägenheter tillkommer i kommunen.  

Uppsalahem ska erbjuda minst sju procent av nyuthyrningen per år till personer som av 
särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand. (Nyuthyrning 
definieras som det antal lägenheter AB Uppsalahem hyr ut per år). 

Uppsalahem ska vara en aktiv part i Uppsalas stadsutveckling och därmed samverka med 
övriga bolag och nämnder i arbetet med att utveckla nya och förnya befintliga stadsdelar.  
 
I arbetet med hållbar stadsutveckling ska Uppsalahem särskilt fokusera på energibesparingar i 
rekordårens flerbostadsområden samt att minska boendesegregationen. 

Uppsalahem ska verka för ett brett utbud av kommersiell och samhällelig service i de 
områden där Uppsalahem verkar. 

Utifrån allmännyttans grunder och affärsmässiga principer ska Uppsalahem söka uppnå en 
hög nyproduktionsnivå av hyreslägenheter per år. 

Uppsalahem ska använda bostadsförmedlingen för förmedling av befintliga och tillkommande 
lediga hyresbostäder enligt särskilt avtal i likhet med andra aktörer. 
 
Uppsalahem AB är undantaget från kravet att följa Uppsala kommuns finanspolicy då en egen 
finanspolicy finns. 
 mnkr     2017 2018 2019 

Resultat efter finansnetto  214  225 225 

Investeringar    949 949 949 
 
*avkastning på justerat eget kapital definieras som koncernens eget kapital enligt bokföringen med tillägg för 
fastigheternas övervärde. 
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Uppsala Kommuns Fastighets AB 
Bolaget ska inom Uppsala kommun projektera, bygga, äga och förvalta centrumanläggningar 
och bostäder. Verksamhetens vinst ska användas för dessa syften. 

Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 §§ 
kommunallagen (1991:900), bedriva verksamheten på affärsmässiga grunder i syfte att 
tillgodose små företags behov av lokaler i Uppsala kommun under förutsättning att 
verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet. 

 

Bolagsspecifika ägardirektiv 
Uppsala kommuns Fastighets AB är kommunens redskap för att bygga, utveckla och förvalta 
lokaler och centrumanläggningar.  
 
Bolaget ska bidra till utveckling i Uppsalas kransorter och stärkt social sammanhållning i 
kommunen. 

Bolaget ska vara delaktigt i arbetet med framtagandet av översiktsplaner.  
 
Uppsala kommun Fastighets AB ska erbjuda, om kommunen begär det, upp till fem procent 
av nyuthyrningen per år till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte 
kan få en bostad på egen hand. (Nyuthyrning definieras som det antal lägenheter Uppsala 
Kommuns Fastighets AB hyr ut per år). 
 
Bolaget ska använda bostadsförmedlingen för förmedling av befintliga och tillkommande 
lediga hyresbostäder enligt särskilt avtal i likhet med andra aktörer. 
 
 
 mnkr     2017 2018 2019 

Resultat efter finansnetto -1 2,6 5,0 

Investeringar    59 50 10 

 
 
  

71 

 



 

AB Uppsala Kommuns Industrihus 
Bolaget ska inom Uppsala kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta samt bedriva handel med 
fast egendom (lokaler) avsedda för hantverk, småindustri och offentliga förvaltningar samt att 
bedriva därmed förenlig utredningsverksamhet. 

Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 §§ 
kommunallagen (1991:900), bedriva verksamheten på affärsmässiga grunder i syfte att 
tillgodose små företags behov av lokaler i Uppsala kommun under förutsättning att 
verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet. 

 

Bolagsspecifika ägardirektiv 
AB Uppsala Kommuns Industrihus ska vara ett strategiskt instrument för tillväxt och 
utveckling av näringslivet i kommunen. Det näringspolitiska uppdraget ska leda till en 
attraktiv kommun byggd på ett mångfacetterat och diversifierat näringsliv. 
 
Bolaget ska på ett effektivt sätt erbjuda ändamålsenliga lokaler inom kommunen till 
konkurrenskraftiga priser.  
 
Bolaget ska pröva särskilda lokaler för inkubatorverksamhet. 
 
Bolaget ska arbeta strategiskt för att säkerställa en god omsättningshastighet på sina 
fastigheter och genom uppföljning, löpande för ägaren, redovisa sin omsättningsstrategi. 
 
 
 Mnkr     2017 2018 2019 

Resultat efter finansnetto 26,0 27,5 27,4 

Investeringar    174 211 300 
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Uppsala Parkerings AB 
Bolaget ska inom Uppsala kommun förvärva, uppföra och förvalta parkeringsanläggningar för 
cyklar och bilar samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 

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

 

Bolagsspecifika ägardirektiv 
Uppsala Parkering AB ska i samarbete med gatu- och samhällsmiljönämnden pröva strategi 
avseende parkeringslösningar med syfte att säkerställa en framtida hållbar finansiering. 
 
Uppsala Parkerings AB ska vara ett redskap för att skapa ändamålsenliga kommunala 
parkeringar för både cykel och bil och bidrar därmed till stadens utveckling och ett 
mobilitetsperspektiv på resande. 

Bolaget ska arbeta strategiskt utifrån kommunens övergripande mål om att öka andelen gång-, 
cykel- och kollektivtrafik samt minska trafikens miljöbelastning genom parkeringsstyrning 
och verka för fler avgiftsbelagda parkeringar och höjda avgifter. 

Bolaget ska bidra aktivt till ett högt utnyttjande av parkeringsgaragen i innerstaden och bidrar 
med sin kompetens i utformningen av kommunens parkeringsstrategi. 

Bolaget ska säkerställa att, i syfte att tillgodose parkeringsbehovet i centrala Uppsala, inom en 
sjuårsperiod skapa 600 nya parkeringsplatser i ett eller flera parkeringsgarage och/eller vid 
kollektivtrafikförsörjda pendlarparkeringar. Utbyggnaden ska mötas av borttagna 
parkeringsplatser på markplan. 

Bolaget ska i samverkan med plan- och byggnadsnämnden utarbeta rutiner för aktiv hantering 
av parkeringsköp. 

Bolaget ska i de egna parkeringsanläggningarna arbeta med differentierade avgifter och andra 
marknadsincitament i syfte att höja beläggningsgraden i garagen, samt verka för höjda 
avgifter på markparkeringar. 

Bolaget ska i samverkan med övriga aktörer i kommunen arbeta för utökade möjligheter för 
laddning av elbilar. 

 
 
 Mnkr     2017 2018 2019 

Resultat efter finansnetto 17,0 17,0 17,0 

Investeringar    250 330 275 
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Fyrishov AB 
Bolaget ska inom Uppsala kommun tillhandahålla en arena för folkhälsa, idrott och 
evenemang. Arenan ska som besöksattraktion och mötesplats stärka den positiva bilden av 
Uppsala som bostadsort, turistmål och som en attraktiv stad för lokalisering av företag. 

Bolaget ska ansvara för driften av verksamheten. 

Bolaget ska äga och förvalta samtliga fastigheter inom Fyrishovsanläggningen. 

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

 

Bolagsspecifika ägardirektiv 
Fyrishov AB ska tillhandahålla arena för fritid, idrott, bad och evenemang med syfte att bidra 
till en ökad folkhälsa.  
 
Arenan och badet, som besöksattraktion, ska stärka den positiva bilden av Uppsala som 
bostadsort, besöksmål och som en attraktiv stad för lokalisering av företag. Verksamheten ska 
vara relevant och välkomnande för alla människor oavsett könsidentitet, bakgrund och 
funktionsnedsättning. 

Bolaget ska ansvara för driften av verksamheten i Fyrishovsanläggningen och efter uppdrag 
Gottsundabadet i Uppsala kommun och svara för bad, sport och rekreation samt därmed 
förenlig verksamhet. 
 
Bolaget ska samverka med andra aktörer inom besöksnäringen, och särskilt inom Uppsala 
Stadshuskoncernen, för att stärka Uppsala som besöksmål och uppnå samordningsvinster. 
 
Bolaget ska tillhandahålla simundervisning till Uppsalas skolor. 
 
Bolaget ska verka för ökad simkunnighet i Uppsala.  
 
 
 Mnkr     2017 2018 2019 

Resultat efter finansnetto -16 -16 -16 

Investeringar    45 135 115 
 
  

74 

 



 

Uppsala stadsteater AB 
Bolaget ska inom Uppsala kommun med egen ensemble och på annat sätt bedriva konstnärlig 
teaterverksamhet och därmed förenlig verksamhet.  

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

 

Bolagsspecifika ägardirektiv 
Uppsala stadsteater AB bidrar genom sin konstnärliga verksamhet till en utveckling av 
kulturlivet i Uppsala. 
 
Stadsteatern som mötesplats ska stärka den positiva bilden av Uppsala som en attraktiv stad 
och därmed bidrar till att stärka besöksnäringen. 
 
Uppsala stadsteater AB ska föra dialog med kulturnämnden om hur bolaget ska bidra till 
Uppsalas kulturella utveckling. 
 
Bolaget ska tillhandahålla en arena för gästspel och andra aktiviteter.  
 
Bolaget ska samverka med andra kulturinstitutioner och besöksmål, särskilt inom Uppsala 
Stadshuskoncern, för att stärka kulturlivet och uppnå samordningsvinster. 
 
Mnkr     2017 2018 2019 

Resultat efter finansnetto -72,1 
 

-73,7 -75,3 

Investeringar    4 2 2 
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Uppsala Konsert & Kongress AB 
Bolaget ska inom Uppsala kommun ansvara för verksamheten i Uppsala kommuns konsert- 
och kongresshus och att bedriva därmed förenlig verksamhet. 

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

 

Bolagsspecifika ägardirektiv 
Uppsala Konsert & Kongress AB ska tillhandahålla en mötesplats för musik och övrig kultur 
för alla. 
 
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 
besöksnäringen i Uppsala. 
 
Genom konserter och möten ska bolaget stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad. 
 
Uppsala Konsert och Kongress AB ska föra dialog med kulturnämnden om hur bolaget ska 
bidra till Uppsalas kulturella utveckling.  
 
Bolaget ska samverka med andra aktörer inom kulturlivet och besöksnäringen för att stärka 
respektive område och uppnå samordningsvinster. 
 
Bolaget ska bredda finansieringsbasen genom kultursponsring samt medfinansiering från 
offentliga aktörer utan att det har en styrande effekt på verksamhetens innehåll. 

 
 Mnkr     2017 2018 2019 

Resultat efter finansnetto 
 

-34,3 -34,4 -34,4 

Investeringar    4 7 3 
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Uppsala Vatten och Avfall AB 
Bolaget ska inom Uppsala kommun uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös 
egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska nyttigheter och tjänster avseende 
vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering, produktion av biogas samt därtill hörande 
verksamheter. 

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i 2 
kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900). Ovan angivna kommunalrättsliga principer 
ska dock inte beaktas i den mån de inte är förenliga med lagen (2006:412) om allmänna 
vattentjänster. 

Bolagen ska vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom av 
Uppsala kommun fastställt verksamhetsområde. 

Bolaget svarar för de delar av avfallshanteringen som enligt 15 kap i miljöbalken åvilar 
kommunen. 

Bolaget äger, driver och utvecklar kommunens anläggningar för biogasverksamhet och 
Hovgårdens avfallsanläggning. 

Bolaget har planeringsansvar för att, av kommunfullmäktige, fastställt dagvattenprogram 
tillämpas och utvecklas. Ansvaret inkluderar planering för alternativa avrinningsvägar samt 
hantering av markvatten. 

Bolagsspecifika ägardirektiv 
Bolaget ska utarbeta, för beslut i kommunfullmäktige, förslag till bestämmelser för brukande 
av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun (ABVA) och 
föreskrifter om taxa för brukande av den allmänna anläggningen samt förslag till 
verksamhetsområde. Bolaget ska besluta om avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i 
taxeföreskrifterna. 
 
Bolaget ska utarbeta, för beslut i kommunfullmäktige, förslag till renhållningsordning och 
avfallsplan samt förslag till taxa för hushållsavfallstjänster. 
 
Uppsala vatten ska utveckla strategier för att kunna ställa miljökrav på upphandlade tjänster 
och därigenom åtstadkomma en klimatomställning av fordonsflottan. 

Bolaget ska aktivt medverka i samhällsplaneringen och delta i Mälarens Vattenvårds-
förbundsprojekt "Mälarenen sjö för miljoner". 

Bolaget ska ha ett strategiskt utvecklingsansvar för biogas, samt verka för att ytterligare 
tankställen för biogas etableras. 

 Mnkr     2017 2018 2019 

Resultat efter finansnetto 15,0 2,0 -2,0 

Investeringar    480 
 

440 490 
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Uppsala bostadsförmedling AB  
Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 §§ 
kommunallagen (1991:900), bedriva verksamheten enligt självkostnadsprinciper i syfte att 
främja bostadsförsörjning. 

Föremålet för bolagets verksamhet är att förmedla hyreslägenheter inom uppsalaregionen och 
även bedriva annan därmed sammanhängande verksamhet.  

 

Bolagsspecifika ägardirektiv 
Uppsala bostadsförmedling AB är kommunens verktyg för att säkerställa en effektiv 
hyresrättsmarknad i Uppsalaregionen.  
 
Bostadsförmedlingen verkar för att underlätta inträde på bostadsmarknaden med särskilt fokus 
på ungdomar. 
 
Bostadsförmedlingen har god kunskap om och marknadsför bostads- och fastighetsmarknaden 
i Uppsalaregionen samt stärker dess attraktionskraft.  
 
Bostadsförmedlingen bär sina egna kostnader och finansieras genom avgiftsbelagd kö samt 
avgift för förmedling.  
 
Bostadsförmedlingen har möjlighet att erbjuda efterfrågade tjänster mot ersättning.  
Bolaget spelar en viktig roll inom det bostadssociala området. 

 

 Mnkr     2017 2018 2019 

Resultat efter finansnetto -0,4 0,4 0,4 

Investeringar    - - - 
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Uppsala kommun Skolfastigheter AB 
Bolaget ska inom Uppsala kommun tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för skol- och 
barnomsorgsverksamhet samt därmed jämförlig verksamhet. Bolaget ska förvärva, avyttra, 
äga, i egen regi bebygga och förvalta fast egendom och tomträtt för uthyrning av lokaler 
huvudsakligen till skol- och förskoleverksamhet. Därvid kan bolaget bidra till bästa möjliga 
nyttjande av den samlade fasta egendom, tomrätter och lokaler som används i alla de 
verksamheter som Uppsala kommun bedriver. 

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

 

Bolagsspecifika ägardirektiv 
Bolaget ska i samarbete med utbildningsnämnden och kommunstyrelsen dels aktivt utveckla 
funktionella och ekonomiskt effektiva pedagogiska lokaler som stödjer verksamhetens behov 
dels säkerställa tidiga och tydliga beställningar med angivna ekonomiska ramar 
(investeringsram och lokalkostnader per barn/elev) för varje projekt.  
 
Bolaget ska verka för att lokalkostnader per barn eller elev är oförändrade eller minskar 
jämfört med 2014 års nivå. 
 
Bolaget ska utgå från det generella lokalprogrammet för funktions- och kvalitetskrav för 
kommunala verksamhetslokaler. 

Bolaget ska arbeta för att skapa hälsosamma utbildningslokaler, bland annat i enlighet med 
beslutet om giftfria förskolor. 

 

 Mnkr     2017 2018 2019 

Resultat efter finansnetto 39,5 -5,0 -5,0 

Investeringar    922 782 608 
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Uppsala kommun Sport-och rekreationsfastigheter AB 
Bolaget ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och mark för de fritids-, sport-, 
evenemangs- och rekreationsverksamheter och anläggningar som bedrivs inom Uppsala 
kommun, samt därmed jämförlig verksamhet.  

Bolaget ska i större idrottsanläggningar kunna tillhandahålla verksamhetsdrift. 

Bolaget ska förvärva, avyttra, äga, i egen regi bebygga och förvalta fastigheter och tomträtt 
för uthyrning av lokaler och mark huvudsakligen för fritids-, sport-, evenemangs- och 
rekreationsverksamhet. Bolaget kan därvid bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade 
fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala 
kommun bedriver. 

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

 

Bolagsspecifika ägardirektiv 
Bolaget ska tillsammans med idrotts- och fritidsnämnden och gatu- och 
samhällsmiljönämnden samordna användning av lokaler, mark och anläggningar.  
 
Bolaget ska fokusera på att genom underhåll och erforderliga investeringar förbättra 
standarden på fastighetsbeståndet. 
 
Bolaget ska verka för att erbjuda bra och kostnadseffektiva lokaler. 
 
Bolaget ska verka för att ytterligare förbättra tillgängligheten. 
 
 
 mnkr     2017 2018 2019 

Resultat efter finansnetto -3,1 -2,4 1,5 

Investeringar    201 240 209 
 
 
 
 
 
  

80 

 



 

Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB 
Bolaget ska inom Uppsala kommun tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för de olika 
verksamheter som kommunen bedriver, samt därmed jämförlig verksamhet. Bolaget ska 
förvärva, avyttra, äga, i egen regi bebygga och förvalta fast egendom och tomträtt för 
uthyrning av lokaler huvudsakligen till de specialverksamheter som Uppsala kommun 
bedriver, med undantag för skol- och förskoleverksamhet samt fritids-, sport-, evenemangs- 
och rekreationsverksamhet.  

Bolaget ska därvid bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomrätter 
och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver. Bolaget ska 
bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 
kap. 3 c § kommunallagen (1991:900), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet. 

 

Bolagsspecifika ägardirektiv 
Bolaget ska särskilt fokusera på att hitta rätt och lämplig förvaltningsform för var och en av 
de olikartade specialfastigheter som ingår i beståndet.  

Utifrån tidigare beslut att utveckla stadshuset ges Förvaltningsfastigheter AB i uppdrag att 
inom ramen för beslutade investeringsramar på 850 mnkr i 2015 års priser utarbeta 
systemhandlingar och kalkyler som underlag för slutligt investeringsbeslut. 

 

 

 mnkr     2017 2018 2019 

Resultat efter finansnetto -0,1 -0,6 -0,6 

Investeringar    140 325 320 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Resultaträkning – budget 2017 samt plan för 2018-19 
 

 

 

 

  

Bokslut Bokslut
Beslutad 

Budget Budget Plan Plan
(Alla belopp i miljoner kronor) 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Verksamhetens intäkter 2 314 2 583 2 319 2 334 2 446 2 512
Verksamhetens kostnader -11 768 -12 157 -12 416 -12 759 -13 297 -13 678
Avskrivningar -232 -249 -242 -257 -284 -293

Verksamhetens nettokostnad -9 686 -9 823 -10 339 -10 682 -11 135 -11 458

Kommunalskatt 8 525 9 001 9 700 10 128 10 555 11 015
Kommunalekonomisk utjämning 617 450 363 527 524 402
Kommunal fastighetsavgift 287 296 304 304 304 304
Summa skatter o kommunalekonomisk utjämning 9 429 9 747 10 368 10 959 11 383 11 721

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -257 -76 28 278 248 263

Finansiella intäkter 222 246 283 106 112 115
Finansiella kostnader -130 -114 -212 -121 -148 -165

Finansnetto 92 132 71 -15 -36 -50

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER -165 56 99 263 212 213

Extraordinära poster 0 0 13 18 18 18

ÅRETS RESULTAT -165 56 112 280 229 231

Resultat som andel av skatt och keu -1,7% 0,6% 1,1% 2,6% 2,0% 2,0%

Befolkning per 31/12 207 362 210 065 212 672 216 827 219 884 222 810
Resultatmål kronor per invånare (2% av skatt och keu) 909 928 975 1 011 1 035 1 052
Resultat kronor per invånare (exkl extraordinära poster) -796 267 468 1 211 964 958
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Bilaga 2 Finansförvaltningens budget 2017 samt plan 2018-19 

 

Bilaga 3 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 
 

(mnkr)
Intäktskategorier och kostnadsposter

Bokslut
Beslutad 

budget Plan Plan Plan
2015 2016 2017 2018 2019

Skatteintäkter 9 000,5 9 700 10 128 10 555 11 015
Kommunalekonomisk utjämning 449,8 363 527 524 402
Kommunal fastighetsavgift 296,0 304 304 304 304
SKATTER OCH KOMMUNALEKONOMISK UJÄMNING 9 746,3 10 368 10 959 11 383 11 721

STATSBIDRAG 81,2 83 70 70 70

ÖVRIGA INTÄKTER 69,1

Internt debiterade PO-påslag 1 512,5 1 672
Arbetsgivaravgifter 1 321,3 -1 328
Pensioner och särskild löneskatt 438,0 -402
Historisk pensionsskuld före 1998 (ansvarsförbindelse) -193 -201 -213 -225
Pensionsadminstration -2

NETTO ARBETSGIVARAVGIFTER OCH PENSIONER -165,9 -253 -201 -213 -225

Kommunintern ränta på anläggningstillgångar 103,9 138 105 107 110
Ränteintäkter utlåning, placering, borgen (främst koncern 170,5 268 151 157 160
Räntekostnad inlåning -95,8 -191 -88 -100 -102
Ränta på pensionsskuld -13,7 -21 -30 -45 -60
Bidrag till UKK och Stadsteatern -70 -70 -70
Utdelning från dotterbolag 59,0 15 25 25 25
Övriga finansiella intäkter 16,1
Övriga finansiella kostnader -3,6 -3 -3 -3
Resultat från mark- och exploateringsverksamheten
FINANSNETTO 236,6 209 90 71 60

Elhandel, in- köpt el via elterminer -50,2 -61 -51 -52 -53
Elhandel, vidareförsäljning 50,2 61 51 52 53
NETTO ELHANDEL 0,0 0 0 0 0

Övriga kostnader -7,3

SUMMA DISPONIBLA RESURSER 9 890,9 10 407 10 918 11 311 11 627

Kommunbidrag till nämnder 9 885,2 10 307 10 656 11 099 11 413
Reserverade medel för kvalitet i förskolan
Reserverade medel hos KS och KF
Reserverade medel för omställning av RÄN
Merkostnad nya lokaler

RESULTAT EFTER FÖRDELAT KOMMUNBIDRAG 5,7 99 263 212 213

Resultat hos produktionsstyrelserna 13 18 18 18
- Styrelsen Uppsala vård och omsorg 0 0 0 0
- Styrelsen teknik och service inkl. KS 13 18 18 18

ÅRETS RESULTAT INKLUSIVE PRODUKTIONSSTYRELSER 112 280 229 231
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Sammanställning 
 

 

(belopp i tkr) Utfall
Beslutad 

budget Budget Plan Plan
Kommunbidrag per nämnd 2015 2016 2017 2018 2019

Kommunstyrelsen 346 767 286 315 289 355 287 511
Valnämnden 188 193 3 197 2 198
Namngivningsnämnden 361 1 242 1 281 1 301
Utbildningsnämnden 4 358 972 4 643 132 4 844 180 5 003 730
Arbetsmarknadsnämnden 580 891 619 051 637 300 646 174
Omsorgsnämnden 1 541 037 1 551 198 1 596 486 1 627 381
Socialnämnden 618 366 639 585 659 869 676 593
Äldrenämnden 1 741 875 1 707 707 1 779 295 1 849 074
Kulturnämnden 278 304 298 011 310 427 318 780
Idrotts- och fritidsnämnden 207 786 214 588 240 131 243 053
Gatu- och samhällsmiljönämnden 429 041 447 395 477 887 489 549
Plan- och byggnadsnämnden 29 952 65 732 68 336 70 074
Miljö- o hälsoskyddsnämnden 19 064 19 313 19 992 20 395
Räddningsnämnden 140 344 144 975 153 308 159 346
Överförmyndarnämnden 15 427 17 437 18 056 18 298

Summa kommunbidrag 9 691 416 10 308 376 10 655 875 11 099 100 11 413 457

Procentuell förändring 3,4% 4,2% 2,8%

Utfall Budget Budget Plan Plan
Kommunbidrag per verksamhet 2015 2016 2017 2018 2019

Politisk verksamhet 89 637 92 183 99 835 105 236 105 116
Infrastruktur, skydd mm  657 587 704 084 715 521 761 784 778 180
Kultur och fritid 423 243 482 728 507 988 545 561 556 691
Pedagogisk verksamhet  4 217 803 4 514 660 4 799 805 5 005 896 5 167 947
Vård och omsorg 3 969 138 4 259 911 4 321 305 4 463 618 4 586 038
Särskilt riktade insatser     139 505 147 747 142 933 147 030 148 977
Affärsverksamhet   3 983 418 431 444 450
Kommunledn o gm verksamhet 190 520 106 645 68 057 69 530 70 056

Summa KB verksamhetsområde 9 691 416 10 308 376 10 655 875 11 099 100 11 413 457
Procentuell förändring 3,4% 4,2% 2,8%
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Bilaga 4a Specifikation – kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2016 

 

 

belopp i tkr
Summa av Bas 2016

AMN GSN IFN KS KTN MHN NGN OSN PBN RÄN SCN UBN VLN ÄLN ÖFN Totalsumma
1 - Politisk verksamhet 1 059 1 074 885 61 533 825 1 059 361 1 125 931 1 094 3 175 2 322 188 1 125 15 578 92 334

Politisk verksamhet (10) 1 059 1 074 885 61 533 825 1 059 361 1 125 931 1 094 3 175 2 322 188 1 125 15 578 92 334
2 - Infrastruktur mm 5 024 369 147 114 207 17 934 29 022 140 490 675 823

Infrastruktur (20) 5 024 308 935 114 207 17 934 29 022 140 490 615 611
Vinterväghållning (241) 60 212 60 212

3 - Kultur och fritid 1 772 7 651 205 801 9 881 257 095 72 0 482 273
Bibliotek (313) 81 589 81 589
Fritid, övrigt (32) 7 651 205 801 2 361 26 170 72 0 242 055
Fritidsgårdar (323) 40 408 0 40 408
Kultur, övrigt (31) 1 772 7 520 71 895 81 188
Musik och kulturskola (314) 37 032 0 37 032

4 - Pedagogisk verksamhet 136 894 0 21 029 4 372 650 4 530 574
Fritidshem (421) 211 191 211 191
Förskola (411) 1 287 022 1 287 022
Förskoleklass (431) 161 037 161 037
Grundläggande vuxenutbildning (441) 14 852 14 852
Grundskola (432) 1 838 700 1 838 700
Grundsärskola (433) 82 772 82 772
Gymnasial vuxenutbildning mm (442) 71 420 71 420
Gymnasieskola (434) 663 177 663 177
Gymnasiesärskola (435) 52 251 52 251
Pedagogisk omsorg (413) 61 790 61 790
SFI (460) 50 623 0 50 623
Särvux (450)
Öppen fritidsverks (424) 21 029 21 029
Öppen förskola (412) 14 709 14 709
Övrig vuxenutbildning (470)

5 - Vård och omsorg 299 395 60 664 1 518 966 34 214 603 490 1 693 982 4 210 711
Familjerätt 0-20 år (58) 9 372 9 372
Familjerätt 21-64 år (58) 1 799 1 799
Färdtjänst (56) 60 664 60 664
IFO, barn och unga (573) 435 357 435 357
IFO, ekonomiskt bistånd (574) 299 395 299 395
IFO, missbrukarvård mm (571) 0 0 153 657 153 657
Insatser enligt LSS 0-20 år (55) 164 792 164 792
Insatser enligt LSS 21-64 år (55) 782 991 782 991
Insatser enligt LSS 65-w (55) 114 833 114 833
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (541) 3 963 4 046 8 009
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (541) 143 740 9 371 153 111
Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521) 5 231 9 654 202 501 217 386
Ordinärt boende, äldre 80-w (521) 18 121 11 144 544 683 573 948
Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542) 9 126 9 126
Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542) 154 840 154 840
Särskilt boende, äldre 65-79 år (522) 19 679 199 663 219 342
Särskilt boende, äldre 80 -w (522) 68 170 667 634 735 804
Öppna insatser, funktionsnedsättning (53) 33 479 3 305 36 783
Öppna insatser, äldre (51) 79 501 79 501

6 - Särskilt riktade insatser 136 747 136 747
Arbetsmarknad (62) 126 091 126 091
Flyktingmottagande (61) 10 656 10 656

7 - Affärsverksamhet 418 418
Affärsverksamhet (70) 418 418

8 - Kommunledning 0 106 645 106 645
Administration, fördelas (80) 0 106 645 106 645

Totalsumma 580 891 438 954 206 686 292 267 278 949 19 064 361 1 520 091 64 166 141 583 606 666 4 374 972 188 1 695 107 15 578 10 235 525



 

Bilaga 4b Specifikation – kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2017 

 

belopp i tkr
Summa av Budget 2017

AMN GSN IFN KS KTN MHN NGN OSN PBN RÄN SCN UBN VLN ÄLN ÖFN Totalsumma
1 - Politisk verksamhet 1 806 1 297 995 61 667 1 559 1 158 442 1 571 1 583 1 117 4 678 2 984 193 1 348 17 437 99 835
2 - Infrastruktur mm 5 181 381 508 137 663 18 080 800 28 430 143 858 715 521

Infrastruktur (20) 5 181 306 491 137 663 18 080 800 28 430 143 858 640 503
Vinterväghållning (241) 75 017 75 017

3 - Kultur och fritid 1 837 7 968 213 592 8 928 275 588 75 0 507 988
Bibliotek (313) 83 187 83 187
Fritid, övrigt (32) 7 968 213 592 1 133 31 256 75 0 254 024
Fritidsgårdar (323) 49 136 0 49 137
Kultur, övrigt (31) 1 837 7 795 72 763 82 395
Musik och kulturskola (314) 39 246 0 39 246

4 - Pedagogisk verksamhet 138 791 0 20 865 4 640 148 4 799 805
Fritidshem (421) 223 911 223 911
Förskola (411) 1 327 581 1 327 581
Förskoleklass (431) 164 337 164 337
Grundläggande vuxenutbildning (441) 15 318 15 318
Grundskola (432) 1 984 561 1 984 561
Grundsärskola (433) 87 835 87 835
Gymnasial vuxenutbildning mm (442) 71 260 71 260
Gymnasieskola (434) 718 103 718 103
Gymnasiesärskola (435) 53 852 53 852
Pedagogisk omsorg (413) 64 592 64 592
SFI (460) 52 213 0 52 214
Särvux (450)
Öppen fritidsverks (424) 20 865 20 865
Öppen förskola (412) 15 376 15 376
Övrig vuxenutbildning (470)

5 - Vård och omsorg 328 503 56 190 10 000 1 549 627 35 719 634 906 1 706 359 4 321 305
Familjerätt 0-20 år (58) 9 957 9 957
Familjerätt 21-64 år (58) 1 856 1 856
Färdtjänst (56) 56 190 56 190
IFO, barn och unga (573) 10 000 459 762 469 762
IFO, ekonomiskt bistånd (574) 328 503 328 503
IFO, missbrukarvård mm (571) 0 0 159 923 159 923
Insatser enligt LSS 0-20 år (55) 167 076 167 076
Insatser enligt LSS 21-64 år (55) 739 622 739 622
Insatser enligt LSS 65-w (55) 120 479 120 479
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (541) 4 210 4 298 8 508
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (541) 195 257 9 665 204 922
Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521) 12 501 10 152 186 954 209 607
Ordinärt boende, äldre 80-w (521) 18 869 11 604 507 579 538 053
Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542) 9 695 9 695
Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542) 159 706 159 706
Särskilt boende, äldre 65-79 år (522) 20 695 202 769 223 463
Särskilt boende, äldre 80 -w (522) 70 985 751 169 822 154
Öppna insatser, funktionsnedsättning (53) 30 531 3 409 33 939
Öppna insatser, äldre (51) 57 889 57 889

6 - Särskilt riktade insatser 142 933 142 933
Arbetsmarknad (62) 125 046 125 046
Flyktingmottagande (61) 17 887 17 887

7 - Affärsverksamhet 431 431
8 - Kommunledning 0 68 057 68 057
Totalsumma 619 051 447 395 214 588 286 315 298 011 19 313 1 242 1 551 198 65 732 144 975 639 585 4 643 132 193 1 707 707 17 437 10 655 875
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Bilaga 4c Specifikation – kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2018 

 

belopp i tkr
Summa av Budget 2018

AMN GSN IFN KS KTN MHN NGN OSN PBN RÄN SCN UBN VLN ÄLN ÖFN Totalsumma
1 - Politisk verksamhet 1 845 1 325 1 017 63 001 1 593 1 183 452 1 605 1 617 1 142 4 780 3 048 3 197 1 377 18 056 105 236
2 - Infrastruktur mm 5 368 409 647 145 588 18 732 829 29 455 152 166 761 784

Infrastruktur (20) 5 368 333 006 145 588 18 732 829 29 455 152 166 685 144
Vinterväghållning (241) 76 640 76 640

3 - Kultur och fritid 1 900 8 256 239 114 9 235 286 979 77 0 545 561
Bibliotek (313) 86 185 86 185
Fritid, övrigt (32) 8 256 239 114 1 174 32 386 77 0 281 007
Fritidsgårdar (323) 51 775 0 51 775
Kultur, övrigt (31) 1 900 8 061 75 247 85 208
Musik och kulturskola (314) 41 386 0 41 386

4 - Pedagogisk verksamhet 142 909 0 21 856 4 841 131 5 005 896
Fritidshem (421) 234 545 234 545
Förskola (411) 1 368 330 1 368 330
Förskoleklass (431) 167 307 167 307
Grundläggande vuxenutbildning (441) 15 773 15 773
Grundskola (432) 2 082 662 2 082 662
Grundsärskola (433) 92 625 92 625
Gymnasial vuxenutbildning mm (442) 73 374 73 374
Gymnasieskola (434) 755 011 755 011
Gymnasiesärskola (435) 57 918 57 918
Pedagogisk omsorg (413) 66 827 66 827
SFI (460) 53 762 0 53 763
Särvux (450)
Öppen fritidsverks (424) 21 856 21 856
Öppen förskola (412) 15 908 15 908
Övrig vuxenutbildning (470)

5 - Vård och omsorg 338 249 58 215 2 000 1 594 881 37 264 655 090 1 777 918 4 463 618
Familjerätt 0-20 år (58) 10 398 10 398
Familjerätt 21-64 år (58) 1 911 1 911
Färdtjänst (56) 58 215 58 215
IFO, barn och unga (573) 2 000 475 104 477 104
IFO, ekonomiskt bistånd (574) 338 249 338 249
IFO, missbrukarvård mm (571) 0 0 164 167 164 167
Insatser enligt LSS 0-20 år (55) 171 469 171 469
Insatser enligt LSS 21-64 år (55) 760 565 760 565
Insatser enligt LSS 65-w (55) 126 119 126 119
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (541) 4 397 4 488 8 885
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (541) 197 050 9 952 207 002
Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521) 13 064 10 609 180 366 204 039
Ordinärt boende, äldre 80-w (521) 19 863 12 215 534 319 566 398
Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542) 10 124 10 124
Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542) 164 444 164 444
Särskilt boende, äldre 65-79 år (522) 21 626 211 893 233 519
Särskilt boende, äldre 80 -w (522) 74 724 790 742 865 466
Öppna insatser, funktionsnedsättning (53) 31 437 3 510 34 946
Öppna insatser, äldre (51) 60 598 60 598

6 - Särskilt riktade insatser 147 030 147 030
Arbetsmarknad (62) 128 756 128 756
Flyktingmottagande (61) 18 274 18 274

7 - Affärsverksamhet 444 444
8 - Kommunledning 0 69 530 69 530
Totalsumma 637 300 477 887 240 131 289 355 310 427 19 992 1 281 1 596 486 68 336 153 308 659 869 4 844 180 3 197 1 779 295 18 056 11 099 100
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Bilaga 4d Specifikation – kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2019 
belopp i tkr
Summa av Budget 2019

AMN GSN IFN KS KTN MHN NGN OSN PBN RÄN SCN UBN VLN ÄLN ÖFN Totalsumma
1 - Politisk verksamhet 1 859 1 335 1 025 63 478 1 605 1 192 455 1 618 1 629 1 150 4 816 3 071 2 198 1 387 18 298 105 116
2 - Infrastruktur mm 5 480 419 901 144 559 19 125 846 30 073 158 196 778 180

Infrastruktur (20) 5 480 342 680 144 559 19 125 846 30 073 158 196 700 959
Vinterväghållning (241) 77 221 77 221

3 - Kultur och fritid 1 937 8 425 242 029 9 417 294 804 79 0 556 691
Bibliotek (313) 87 993 87 993
Fritid, övrigt (32) 8 425 242 029 1 199 33 051 79 0 284 782
Fritidsgårdar (323) 54 326 0 54 326
Kultur, övrigt (31) 1 937 8 218 76 718 86 873
Musik och kulturskola (314) 42 716 0 42 716

4 - Pedagogisk verksamhet 144 917 0 22 371 5 000 658 5 167 947
Fritidshem (421) 240 075 240 075
Förskola (411) 1 403 622 1 403 622
Förskoleklass (431) 165 490 165 490
Grundläggande vuxenutbildning (441) 15 995 15 995
Grundskola (432) 2 149 594 2 149 594
Grundsärskola (433) 95 602 95 602
Gymnasial vuxenutbildning mm (442) 74 405 74 405
Gymnasieskola (434) 799 977 799 977
Gymnasiesärskola (435) 61 368 61 368
Pedagogisk omsorg (413) 68 602 68 602
SFI (460) 54 518 0 54 518
Särvux (450)
Öppen fritidsverks (424) 22 371 22 371
Öppen förskola (412) 16 331 16 331
Övrig vuxenutbildning (470)

5 - Vård och omsorg 343 003 59 437 1 625 763 38 371 671 777 1 847 687 4 586 038
Familjerätt 0-20 år (58) 10 704 10 704
Familjerätt 21-64 år (58) 1 938 1 938
Färdtjänst (56) 59 437 59 437
IFO, barn och unga (573) 489 102 489 102
IFO, ekonomiskt bistånd (574) 343 003 343 003
IFO, missbrukarvård mm (571) 0 0 166 475 166 475
Insatser enligt LSS 0-20 år (55) 176 521 176 521
Insatser enligt LSS 21-64 år (55) 771 254 771 254
Insatser enligt LSS 65-w (55) 130 271 130 271
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (541) 4 526 4 620 9 147
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (541) 199 819 10 092 209 911
Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521) 13 456 10 928 185 782 210 166
Ordinärt boende, äldre 80-w (521) 20 703 12 732 556 898 590 333
Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542) 10 422 10 422
Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542) 166 755 166 755
Särskilt boende, äldre 65-79 år (522) 22 275 218 255 240 531
Särskilt boende, äldre 80 -w (522) 77 882 824 157 902 039
Öppna insatser, funktionsnedsättning (53) 31 878 3 559 35 437
Öppna insatser, äldre (51) 62 594 62 594

6 - Särskilt riktade insatser 148 977 148 977
Arbetsmarknad (62) 130 565 130 565
Flyktingmottagande (61) 18 412 18 412

7 - Affärsverksamhet 450 450
8 - Kommunledning 0 70 056 70 056
Totalsumma 646 174 489 549 243 053 287 511 318 780 20 395 1 301 1 627 381 70 074 159 346 676 593 5 003 730 2 198 1 849 074 18 298 11 413 457
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Bilaga 5 Budget för överförmyndarnämnden 2017 samt plan för 2018-2019 
 

 

Kommun         
  2016 2017 2018 2019 
          
Uppsala 15 427 17 437 18 006 18 248 
Heby 1 309 1 480 1 528 1 548 
Tierp 1 488 1 682 1 737 1 760 
Knivsta 846 956 987 1 001 
Älvkarleby 675 763 788 798 
Östhammar 1 574 1 779 1 837 1 862 
          
Summa överförmyndarnämnden 21 319 24 097 24 883 25 217 

 

 

  



 

Bilaga 6 Budget för räddningsnämnden 2017 samt plan för 2018-2019 
 

 

Kommun         
  2016 2017 2018 2019 
          
Uppsala 140 344 144 975 152 844 158 873 
Östhammar 22 913 23 670 24 954 25 939 
Tierp 22 103 22 833 24 072 25 021 
          
Summa räddningsnämnden 185 360 191 478 201 870 209 833 
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Bilaga 7 Specifikation - pedagogisk verksamhet 
 

 

 

 

 

(belopp i tkr)
Netto-

kostnad
Beslutad 

budget Budget Plan Plan
VERKSAMHETSOMRÅDE 2015 2016 2017 2018 2019

Pedagogisk verksamhet:
Förskola/barnomsorg 1 289 369 1 363 521 1 407 550 1 451 064 1 488 554
Skolbarnsomsorg 230 613 232 221 244 775 256 401 262 446
Förskoleklass 149 844 161 037 164 337 167 307 165 490
Grundskola 1 603 258 1 838 700 1 984 561 2 082 662 2 149 594
Obligatorisk särskola 76 600 82 772 87 835 92 625 95 602
Gymnasieskola 679 514 663 177 718 103 755 011 799 977
Gymnasiesärskola 57 064 52 251 53 852 57 918 61 368
Kommunal vuxenutbildning 123 396 136 895 138 792 142 909 144 918

Vårdnadsbidrag 8 143 0 0 0 0

SUMMA PEDAGOGISK VERKSAMHET 4 217 802 4 514 660 4 799 805 5 005 896 5 167 947
Procentuell förändring föregående år 3,0% 5,2% 6,3% 4,3% 3,2%
Befolkning per 31/12 210 126 212 672 216 827 219 884 222 810
Totalkostnad pedagogisk verksamhet per invånare (tkr) 20,1 21,2 22,1 22,8 23,2

Volymer och nettokostnad per barn/elev
Antal förskolebarn vid aktuell servicegrad* 11 162 11 186 11 337 11 430 11 594
Nettokostnad per förskolebarn (tkr) 115,5 122,9 124,0 127,0 128,4
* Budget serv grad 2015(89%),2016(89%),2017(89%),2018(89%),2019(89%)

Antal elever grundskola 6-15 år, exkl obligatorisk särskola 21 078 22 634 23 866 24 636 25 231
Kostnad per elev (tkr) 94,1 97,4 99,9 101,7 102,2

Antal elever obligatorisk särskola 6-15 år  162 170 178 185 190
Kostnad per elev (tkr) 472,8 486,9 493,5 500,7 503,2

Antal elever gymnasieskola 16-18 år 6 364 6 253 6 559 6 900 7 260
Kostnad per elev (tkr) 106,8 106,1 107,1 109,4 110,2

Antal elever i gymnasiesärskola 105 95 98 91 86
Kostnad per elev (tkr) 543,5 550,0 549,5 636,5 713,6

Årlig procentuell förändring nettokostnad per elev
Förskola/barnomsorg 1-5 år 1,8% 3,7% 0,9% 2,4% 1,1%
Grundskola 6-15 år 2,2% 2,9% 2,6% 1,8% 0,4%
Gymnasieskola 16-18 år 5,8% 2,1% 0,9% 2,2% 0,7% 
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Bilaga 8 Specifikation - Vård- och omsorgsverksamhet 
 

 

 

 

  

(belopp i tkr)
Netto-

kostnad
Beslutad 

budget Budget Plan Plan
VERKSAMHETSOMRÅDE 2015 2016 2017 2018 2019

Vård och omsorg:
Äldreomsorg 1 740 654 1 851 951 1 851 165 1 930 020 2 005 662
Insatser enligt SoL o HSL 1 664 461 1 746 479 1 793 276 1 869 422 1 943 068
Förebyggande insatser 76 193 79 501 57 889 60 598 62 594

Vård och omsorg om personer med funktionsnedsattning 1 331 656 1 432 016 1 443 948 1 483 553 1 509 718
Insatser enligt SoL o HSL 359 659 325 085 382 832 390 455 396 235
Insatser enligt LSS o LASS 0-64 år 843 535 947 784 906 699 932 034 947 775
Insatser enligt LSS o LASS 65+ 104 779 114 833 120 479 126 119 130 271
Förebyggande insatser 23 684 36 783 33 939 34 946 35 437

Färdtjänst 66 799 60 664 56 190 58 215 59 437

Individ- och familjeomsorg 886 600 904 109 958 188 979 521 998 580
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre 146 619 153 657 159 923 164 167 166 475
Barn- och ungdomsvård 440 449 435 357 469 762 477 104 489 102
Ekonomiskt bistånd 299 533 299 395 328 503 338 249 343 003

Familjerätt 10 326 11 172 11 813 12 309 12 642

SUMMA VÅRD- OCH OMSORGSVERKSAMHET 4 036 036 4 259 911 4 321 305 4 463 618 4 586 038
Procentuell förändring föregående år 5,1% 5,2% 1,4% 3,3% 2,7%
Befolkning per 31/12 210 065 212 672 216 827 219 884 222 810
Totalkostnad vård och omsorg per invånare (tkr) 19,2 20,0 19,9 20,3 20,6

Kostnad per invånare (kronor)
Äldreomsorg 8 286 8 708 8 538 8 777 9 002
Insatser enligt SoL o HSL 7 924 8 325 8 271 8 502 8 721
Förebyggande insatser 363 383 267 276 281

Vård och omsorg om personer med funktionsnedsattning 6 339 6 733 6 659 6 747 6 776
Insatser enligt SoL o HSL 1 712 1 573 1 766 1 776 1 778
Insatser enligt LSS o LASS 0-64 år 4 016 4 457 4 182 4 239 4 254
Insatser enligt LSS o LASS 65+ 499 531 556 574 585
Förebyggande insatser 113 173 157 159 159

Färdtjänst 318 285 259 265 267

Individ- och familjeomsorg 4 221 4 251 4 419 4 455 4 482
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre 698 726 738 747 747
Barn- och ungdomsvård 2 097 2 118 2 167 2 170 2 195
Ekonomiskt bistånd 1 426 1 408 1 515 1 538 1 539

Familjerätt 49 53 54 56 57
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Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2016-2019   
 

Politisk verksamhet Beslut Nämnd Budget 
2017 Plan 2018 Plan 2019 

1        
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)   92 334 98 313 100 440 
Volymuppräkning   0 0 0 
Prisuppräkning   2 955 3 244 3 515 
Effektivisering   -953 -1 117 -2 755 
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet   94 336 100 440 101 201 
         
Riktad nivåpåverkande justering   3 977 0 0 

Teknisk justering av politisk verks  UBN 611 0 0 
Teknisk justering av politisk verks   AMN 724 0 0 
Teknisk justering av politisk verks    SCN 1 434 0 0 
Teknisk justering av politisk verks     OSN 422 0 0 
Teknisk justering av politisk verks      ÄLN 198 0 0 
Teknisk justering av politisk verks       KTN 716 0 0 
Teknisk justering av politisk verks        IFN 91 0 0 
Teknisk justering av politisk verks         GSN 200 0 0 
Teknisk justering av politisk verks          PBN 632 0 0 
Teknisk justering av politisk verks           NGN 73 0 0 
Teknisk justering av politisk verks            MHN 76 0 0 
Teknisk justering, flytt från politisk verksamhet till infrastruktur 

hållbar utveckling  KS -1 200 0 0 

Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering   98 313 100 440 101 201 
         
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav   1 522 4 796 3 915 

Anpassning till beslutad budget  ÖFN 1 516 1 633 1 915 

Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd Beslutad MoB 2016-
2018 ÖFN 6 163 0 

Allmänna val 2018 Beslutad MoB 2016-
2018 VLN 0 3 000 0 

EU val 2019  VLN 0 0 2 000 
Årets kommunbidrag politisk verksamhet     99 835 105 236 105 116 



 

 
 

 

 

 

Infrastruktur, säkerhet, skydd mm Beslut Nämnd Budget 
2017 Plan 2018 Plan 2019 

2        
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)   675 823 717 003 757 233 
Volymuppräkning   12 027 9 051 9 057 
Prisuppräkning   22 011 23 960 26 820 
Effektivisering   -7 099 -8 250 -21 017 
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet   702 763 741 764 772 092 
         
Riktad nivåpåverkande justering   14 240 15 469 2 687 

Anpassning till sänkt internränta  GSN -11 300 0 0 
Anpassning till sänkt internränta   KS -1 000 0 0 
Anpassning till sänkt internränta och drift Ulleråkers fastighetsförvaltning  KS -21 000 0 0 
Arkitekturpolicy och strategisk planering  KS 2 000 0 0 
Förändring av genomförande investeringar påverkar driftsbudget  GSN -10 351 -11 313 2 687 
Hållbar utveckling - strategisk planering, energieffektivisering  KS 1 000 0 0 
Kostnadsanpassning vinterväghållning  GSN 13 500 0 0 
Kostnadstäckning hyra sportbolaget  GSN 1 100 0 0 
Riktad Effektivisering  AMN -52 0 0 
Riktad Effektivisering   MHN -600 0 0 
Riktad Effektivisering                        KS -1 600 0 0 
Riktad Effektivisering           GSN -10 200 0 0 
Riktad Effektivisering            PBN -1 000 0 0 
Strategisk planering - bredbandsutveckling  KS 1 000 0 0 
Teknisk justering, flytt från kommunledning till infrastruktur, hållbar 

utveckling  KS 7 900 0 0 

Teknisk justering, flytt från politisk verksamhet till infrastruktur hållbar 
utveckling  KS 1 200 0 0 

Teknisk justering, handläggning av NGNs ärenden  PBN -800 0 0 
Teknisk justering, handläggning av NGNs ärenden tidigare hanterad av 

PBN  NGN 800 0 0 

Vårdsätra friluftssatsning  GSN 100 0 0 
Ökad driftsbudget pga ökade investeringar Beslutad MoB 2016-2018 GSN 15 343 26 782 0 
Ökade kostnader för boende  KS 28 200 0 0 

Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering   717 003 757 233 774 779 
         
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav   -1 482 4 552 3 401 

Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd Beslutad MoB 2016-2018 RÄN -870 -1 072 0 
Anpassning till gemensam budget  RÄN -1 612 1 624 3 401 
Yrkes SM 2018  KS 1 000 4 000 0 

Årets kommunbidrag infrastruktur, säkerhet, skydd mm     715 521 761 785 778 180 
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Kultur- och fritidsverksamhet 

Beslut Nämnd Budget 
2017 Plan 2018 Plan 2019 

3        

Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)   482 273 507 988 545 561 

Volymuppräkning   12 068 8 596 8 931 

Prisuppräkning   15 819 17 047 19 407 

Effektivisering   -5 102 -5 870 -15 208 

Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet   505 058 527 761 558 691 

         

Riktad nivåpåverkande justering   2 930 17 800 -2 000 

Flytt av allaktivitetshus från IFN till KTN  IFN -4 645 0 0 

Flytt av allaktivitetshus från IFN till KTN   KTN 4 645 0 0 

Förstärkning kulturverksamhet barn  KTN 6 500 0 0 

IFU-arena (innebandy och friidrott), hyreskostnad Beslutad MoB 2016-2018 IFN 4 200 0 0 

Implementering bibilioteksplan  KTN 1 000 0 0 

Riktad Effektivisering  KTN -7 170 0 0 

Riktad Effektivisering Fritid  IFN -4 700 -2 100 -2 000 

Studenternas IP, ombyggnad Beslutad MoB 2016-2018 IFN 3 100 4 900 0 

övertagande av Elitidrott av IFN  KS -1 325 0 0 

övertagande av Elitidrott från KS  IFN 1 325 0 0 

Uppsala arena, hyreskostnad enligt avtal vid ev. uppförande Beslutad MoB 2016-2018 IFN 0 15 000 0 

Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering   507 988 545 561 556 691 

         

Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav   0 0 0 

Årets kommunbidrag kultur- och fritidsverksamhet     507 988 545 561 556 691 
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Pedagogisk verksamhet Beslut Nämnd Budget 
2017 Plan 2018 Plan 2019 

4        

Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)   4 530 574 4 761 835 4 995 326 

Volymuppräkning   192 891 127 697 123 290 

Prisuppräkning   151 151 161 355 179 152 

Effektivisering   -48 746 -55 560 -140 391 

Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet   4 825 870 4 995 326 5 157 377 

         

Riktad nivåpåverkande justering   -64 035 0 0 

Borttag tidigare effektiviseringsbeslut  UBN 10 000 10 000 0 

Effektivisering inom gymnasieskolan Beslutad MoB 2016-2018 UBN -10 000 -10 000 0 

Förändrad maxtaxa  UBN -4 500 0 0 

Förändrad maxtaxa fritidshem  UBN -2 000 0 0 

Kompetensförsörjning förskola  UBN 1 160 0 0 

Kompetensförsörjning grundskola  UBN 2 860 0 0 

Kompetensförsörjning gymnasiet  UBN 980 0 0 

Lokal lärarlönepott   UBN 6 300 0 0 

Riktad Effektivisering  KTN -1 630 0 0 

Riktad Effektivisering  UBN -70 000 0 0 

Riktad Effektivisering  AMN -2 405 0 0 

Satsning på ekologisk mat   UBN 5 200 0 0 

Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering   4 761 835 4 995 326 5 157 377 

         

Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav   37 970 10 570 10 570 

Resursförstärkning inom förskolan för att hantera volymökning  UBN 1 700 0 0 

Resursförstärkning inom grundskolan för att hantera volymökning  UBN 9 600 0 0 

Resursförstärkning inom gymnasieskolan för att hantera volymökning  UBN 16 100 0 0 

Riktat statsbidrag, kvalitetspengar i förskolan  UBN 10 570 10 570 10 570 

Årets kommunbidrag pedagogisk verksamhet     4 799 805 5 005 896 5 167 947 
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Vård och omsorgsverksamhet Beslut Nämnd Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 
5        

Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)   4 210 711 4 311 305 4 461 618 
Volymuppräkning   84 425 83 718 89 953 
Prisuppräkning   137 444 145 036 159 305 
Effektivisering   -44 326 -49 941 -124 838 
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet   4 388 254 4 490 118 4 586 038 
         
Riktad nivåpåverkande justering   -76 949 -28 500 0 

Effektivisering inom barn- och ungdomsvård  Beslutad MoB 2016-2018 SCN -5 000 -5 000 0 
Effektivisering inom bostadssamordning Beslutad MoB 2016-2018 SCN -1 000 -500 0 
Effektivisering inom äldreomsorg Beslutad MoB 2016-2018 ÄLN -15 000 -15 000 0 
Jämförelsemått och kvalitetsmätningar  ÄLN 500 0 0 
Kostnadstäckning Försörjningsstöd  AMN 20 000 0 0 
Metodstöd för att säkra myndighetshandläggning  ÄLN 100 0 0 
Omfördelning mellan verksamheter ordinärt boende  OSN 57 000 0 0 
Omfördelning mellan verksamheter ordinärt boende äldre  OSN 7 000 0 0 
Omfördelning mellan verksamheter, LSS  OSN -60 000 0 0 
Omfördelning mellan verksamheter, Öppna insatser  OSN -4 000 0 0 
Program för våld i nära relationer  SCN 1 000 0 0 
Riktad Effektivisering (färdtjänst)                    GSN -7 000 0 0 
Riktad Effektivisering  SCN -2 627 0 0 
Riktad Effektivisering   AMN -300 0 0 
Riktad Effektivisering  OSN -25 975 -8 000 0 
Riktad Effektivisering Ordinärt boende 65-79 år  ÄLN -53 447 0 0 
Teknisk justering mellan verksamheter  ÄLN -28 447 0 0 
Teknisk justering mellan verksamheter  ÄLN 55 968 0 0 
Teknisk justering mellan verksamheter  ÄLN -27 521 0 0 
Välfärdsteknologi  ÄLN 3 000 0 0 
Åretrunthärbärge mm/EU migranter,   SCN 3 300 0 0 
Ökade kostnader för placering barn  SCN 4 000 0 0 
Ökat inflytande för brukare  ÄLN 500 0 0 
Öppna hälsofrämjande insatser  ÄLN 2 000 0 0 

Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering   4 311 305 4 461 618 4 586 038 
         
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav   10 000 2 000 0 

Förebyggande arbete bland barn och unga/sociala investeringar  Beslutad MoB 2016-2018 KS 15 000 0 0 
Nivåanpassning av sociala investeringar  KS -5 000 0 0 
Förebyggande arbete bland barn och unga/sociala investeringar  KS 0 2 000 0 

Årets kommunbidrag vård och omsorgsverksamhet     4 321 305 4 463 618 4 586 038 
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Särskilt riktade insatser Beslut Nämnd Budget 
2017 Plan 2018 Plan 2019 

6        

Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)   136 747 142 933 147 030 

Volymuppräkning   1 203 983 828 

Prisuppräkning   4 414 4 749 5 175 

Effektivisering   -1 424 -1 635 -4 055 

Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet   140 941 147 030 148 977 

         

Riktad nivåpåverkande justering   1 992 0 0 

Riktad Effektivisering  AMN -5 008 0 0 

Ökade kostnader flyktingmottagande  AMN 7 000 0 0 

Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering   142 933 147 030 148 977 

         

Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav   0 0 0 

Årets kommunbidrag särskilt riktade insatser     142 933 147 030 148 977 
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Affärsverksamhet Beslut Nämnd Budget 
2017 Plan 2018 Plan 2019 

7        

Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)   418 431 444 

Volymuppräkning   4 3 3 

Prisuppräkning   14 14 16 

Effektivisering   -4 -5 -12 

Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet   431 444 450 

         

Riktad nivåpåverkande justering   0 0 0 

Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering   431 444 450 

         

Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav   0 0 0 

Årets kommunbidrag affärsverksamhet     431 444 450 
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Kommunledning och gemensam verksamhet Beslut Nämnd Budget 
2017 Plan 2018 Plan 2019 

8        

Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)   106 645 68 057 69 530 

Volymuppräkning   0 0 0 

Prisuppräkning   3 413 2 246 2 434 

Effektivisering   -1 101 -773 -1 907 

Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet   108 957 69 530 70 056 

         

Riktad nivåpåverkande justering   -40 900 0 0 

Effektivisering efter omorganisation  KS -30 000 0 0 

Implementera varumärksplattformen för platsvarumärket Uppsala  KS 2 000 0 0 

Reducering av KF/KS-förfogande medel  KS -5 000 0 0 

Teknisk justering, flytt från kommunledning till infrastruktur, hållbar 
utveckling  KS -7 900 0 0 

Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering   68 057 69 530 70 056 

         

Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav   0 0 0 

Årets kommunbidrag kommunledning och gemensam verksamhet     68 057 69 530 70 056 
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ALLA VERKSAMHETER TOTALT     Budget 
2017 Plan 2018 Plan 2019 

Budget 2015 KF beslut        

Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)   10 235 524 10 607 864 11 077 182 

Volymuppräkning   302 618 230 049 232 062 

Prisuppräkning   337 221 357 651 395 824 

Effektivisering   -108 754 -123 151 -310 184 

Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet   10 766 609 11 072 413 11 394 883 

         

Riktad nivåpåverkande justering   -158 745 4 769 687 

Nivåhöjande satsning / effektiviseringskrav   -158 745 4 769 687 

Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering   10 607 864 11 077 182 11 395 570 

         

Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav   48 010 21 918 17 886 

Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav   48 010 21 918 17 886 

Årets kommunbidrag alla verksamheter totalt     10 655 874 11 099 100 11 413 456 

      
RIKTADE JUSTERINGAR TOTALT (nivåpåverkande och ettåriga)     Budget 

2017 Plan 2018 Plan 2019 

Fördelat på verksamheter        

Politisk verksamhet   5 499 4 796 3 915 

Infrastruktur mm   12 758 20 021 6 088 

Kultur- och fritidsverksamhet   2 930 17 800 -2 000 

Pedagogisk verksamhet   -26 065 10 570 10 570 

Vård och omsorgsverksamhet   -66 949 -26 500 0 

Affärsverksamhet   0 0 0 

Särskilt riktade insatser   1 992 0 0 

Kommunledning och gemensam verksamhet   -40 900 0 0 

Årets kommunbidrag per verksamhet     -110 735 26 687 18 573 
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Bilaga 10 Investeringar 
 

Investeringar nämnder (total) 

 

  

 (Belopp i miljoner kronor)
Budget 

2016
Budget 

2017
Plan 2018 Plan 2019

Arbetsmarknadsnämnden 4 4 4 4
Gatu- och samhällsmiljönämnden 258 280 255 337
Idrotts- och fritidsnämnden 5 5 5 5
Kommunstyrelsen 111 146 146 191
 - varav SBF 61 84 77 76
 - varav Stadshus 2020 3 3 70
 - varav KLK (IT) 50 59 66 45
Kulturnämnden 13 18 23 18
– varav offentlig utsmyckning 6 6 6 6
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2 1 1 1
Namngivningsnämnden 0 0 0 0
Omsorgsnämnden 2 0 0 0
Plan- och byggnadsnämnden 2 2 2 2
Räddningsnämnden 17 14 14 14
Socialnämnden 3 1 1 1
Styrelsen för teknik och service 13 13 13 13
Styrelsen för Uppsala vård och omsorg 4 5 6 7
Utbildningsnämnden 44 34 143 125
Valnämnden 0 0 0 0
Äldrenämnden 2 10 13 8
Överförmyndarnämnden 0 0 0 0
Totala investeringar 480 532 625 725



 

 

Nämnder per investeringskategori 

 

 

 

  

Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019

Summa fastighetsförvärv (markreserv) 40 40 40 40

Investeringar i verksamhetsfastigheter
Energiåtgärder 4 6 3 3
Särskilda boenden 20 20 20 20
Förvärv övriga verksamhetsfastigheter 10 10 10
Underhållsinvesteringar verksamhetsfastigheter 10 5 4
Summa verksamhetsfastigheter 24 45 38 37

Investeringar infrastruktur
Park, lek, natur inkl reinvestering 26 19 30 50
Gator, vägar, förbindelser inkl reinvestering 118 138 45 68
Stadsutveckling inkl innerstadsstrategin 11 11 11 64
Cykelfrämjande, GC-vägar inkl reinvestering 64 59 81 79
Hållbart resande, trafiksäkerhet (netto) 12 11 66 65
Övrig infrastruktur, tillgänglighet, stomlinjer mm 27 43 23 11
Bredband 3
Offentlig utsmyckning 6 6 6 6
Summa infrastruktur 267 286 261 343

Summa IT-system 60 93 80 58

Summa inventarier 54 46 184 225

Summa maskiner 35 22 22 22
Totala investeringar 480 532 625 725
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Bilaga 11 Kommunfullmäktiges indikatorer och nyckeltal 

Indikatorer till Mål och budget 2017-2019 
 

1. Källa: Egen uppföljning (se årsredovisning för 2015). Nuvärde avser 2015.  
2. Källa: Kolada (N03110). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Liknande kommuner i målsättningarna avser R9-kommunerna. Nuvärde avser 2015. 
3. Källa: Kolada (N03034). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Liknande kommuner i målsättningarna avser R9-kommunerna. Nuvärde avser 2015. 
 
  

1. Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi   

Indikatorer Nuvärde Jämför-
värde 

Mål-
sättning Trend 

1. Ekonomiskt resultat, kommun 
a. Procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning 
b. Δ Skatt och kommunalekonomisk utjämning ≥ Δ Nettokostnad 
egentlig verksamhet. 

a) -0,5% 
b) 3,35%≥1,4% - a) 2,0% 

b) ≥0 ~ 

2. Soliditet, kommunkoncern 
a. Minst i nivå med genomsnittet för liknande kommuner 
b. Målsättning i nivå med bästa kvartilen för liknande kommuner 

29 32 a) 32 
b) 39  

3. Soliditet kommunkoncern, inklusive pensionsåtaganden 
 a. Minst i nivå med genomsnittet för liknande kommuner 12 17 17  
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1. Källa: SCB Medborgarundersökning, Kolada (U00402). Jämförvärde: genomsnitt bland deltagande R9-kommuner. Nuvärde avser 2015. 
2. Källa: Tidningen Fokus undersökning BästAttBo. Nuvärde avser 2016. 
3. Källa: SCB Medborgarundersökning, Kolada (U09408). Jämförvärde: genomsnitt bland deltagande R9-kommuner. Nuvärde avser 2015. 
4. Källa: Bolagsverket. Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner (för Södertälje gjordes 2015 en större rättning, så de ingår inte). Nuvärde avser 2015.  
5. Källa: Svenskt näringsliv. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuvärde avser 2015. 
6. Källa: ICCA Statistics Report. 
7. Källa: Brottsförebyggande rådet. Kolada (N07403). Nuvärde avser 2015. 

  

2. Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i 

Indikatorer 
Nuvärde 

Jämför-
värde 

Mål-
sättning Trend 

Totalt Kvinnor Män 

1. Medborgarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att 
bo och leva på (Nöjd Region-Index) 65 65 65 62 Öka  

2. Här är bäst att bo. Tidningen fokus rankning av 290 kommuner 2 - - - Topp 3 - 

3. Medborgarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter i 
kommunen 67 68 66 69 Öka  

4. Antal företag, skillnad mot föregående år 469 - - 318 Öka ~ 

5. Företagarnas sammanfattade omdöme av företagsklimatet i 
kommunen, andel positiva svar. 32 - - 38 Öka ~ 

6. Möten godkända av ICCA, minst 50 delegater och en natts 
övernattning, m.m. 

Plats 3 
av 

svenska 
städer 

- - - 
Behålla 

tredjeplats 
i Sverige 

 

7.  Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv 869 - - 1 134 Minska  
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1. Källa: SCB Medborgarundersökning. Nuvärde avser 2015. Det saknas underlag för att bedöma trend. 
2. Källa: SCB Medborgarundersökning. Nuvärde avser 2015. Det saknas underlag för att bedöma trend. 
3. Källa: Kolada (U07401). Jämförvärde: genomsnitt bland deltagande R9-kommuner. Nuvärde avser 2015.  
4. Källa: Kolada (U45400). Jämförvärde: genomsnitt bland deltagande R9-kommuner. Nuvärde avser 2015. 
5. Källa: Kollektivtrafikbarometern. Jämförelse för resor inom kommuner saknas. Nuvärde avser alla resor som börjar och slutar i Uppsala kommun 2015. 
6. Källa: SCB Medborgarundersökning. Jämförvärde: genomsnitt deltagare i undersökningen. Nuvärde avser 2015. 
7. Källa: Kolada (U07402). Jämförvärde: genomsnitt bland deltagande R9-kommuner. Nuvärde avser 2015. 
8. Källa: Kollektivtrafikbarometern. Jämförelse: riksgenomsnitt. Nuvärde avser alla resor som börjar i Uppsala kommun 2015.  
9. Källa: Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen). Nuvärde avser 2015.  
10. Källa: Olika källor. Kombineras av Uppsala kommun. Jämförvärde: genomsnitt länet och kommunerna i länet, på sikt. Nuvärde avser 2013. 
11. Källa: Egen uppföljning (hållbarhetsportalen). Nuvärde avser 2015. 
12. Källa: Ej färdigutvecklat nationellt (Energimyndigheten). Jämförvärde: genomsnitt mot oss själva. Nuvärde avser 2015. 
13. Källa: Årlig enkät från Ekomatcentrum, "Ekologiskt i offentliga storhushåll". Jämförvärde: kommun med högst andel (Vellinge 2015). Nuvärde avser 2015. 

3. Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart 

Indikatorer 
Nuvärde 

Jämför-
värde 

Mål-
sättning Trend 

Totalt Kvinnor Män 

1. Medborgarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att 
bo och leva på (a. Centralort, b. Annan tätort, c. Utanför tätort) 

a. 67 
b. 60 
c. 63 

- - - Minska 
skillnad - 

2. Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens verksamheter 
(a. Centralort, b. Annan tätort, c. Utanför tätort) 

a. 60 
b. 61 
c. 57 

- - - Minska 
skillnad - 

3. Medborgarnas bedömning av kommunens gång- och cykelvägar 59 59 59 55 Öka  

   3a. Boende i centralort 
   3b. Boende i annan tätort 
   3c. Boende utanför tätort 

a. 60 
b. 58 
c. 56 

- - - Minska 
skillnad  

4. Medborgarnas uppfattning om kommunikationer 69 69 69 68 Öka  

   4a. Boende i centralort 
   4b. Boende i annan tätort 
   4c. Boende utanför tätort 

a. 71 
b. 69 
c. 66 

- - - Minska 
skillnad  

5. Cykel som andel av färdmedel för resor som börjar och slutar i 
Uppsala kommun 35 34 36 - Öka  

6. Medborgarnas uppfattning om tillgången på parker, grönområden 
och natur 7,4 7,5 7,4 7,8 Öka  

7. Kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva 
miljövänligt 61 61 60 62 Öka  

8. Andel av det motoriserade resandet som invånare i Uppsala 
kommun gör med kollektivtrafik 36 39 33 26 Öka  

9. Andel använd förnybar energi – egna personbilar/lätta lastbilar 
(kommunorganisatoriskt) 32 - - - 2020: 100  

10. Utsläpp av växthusgaser per invånare [ton CO2ekv] 
(kommungeografiskt) 6,4 - - - 2020: 4,6  

11. Energianvändning per yta (kWh/m2) (kommunorganisatoriskt) 162 - - - Minska  

12. Solenergi – installerad effekt (MW) (kommunorganisatoriskt) 0,35 - - - Öka  

13. Andel ekologiskt producerade livsmedel (egen regi) 28 - - 72 2023: 100  
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1. Källa: Kolada (N00957). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuvärde avser 2015. 1a-b. Källa: SCB. Redovisningen är gjord utifrån resultat på nyckelkodsnivå 5, 
som är områden som i genomsnitt innehåller ca 500 boenden. 1a visar medelvärdet för de 25 procent av dessa områden som har de lägsta värdena. 1b visar medelvärdet 
för de 25 procent av dessa områden som har de högsta värdena.  
2. Källa: Kolada (U01405). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuvärde avser 2015.  
3. Källa: Liv och hälsa ung. Jämförvärde: länet totalt. Nuvärde avser 2015. 
4. Källa: SCB per nyckelkodsområde 5. Nuvärde avser 2015-10-31.  
 

  

4. Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna  

Indikatorer 
Nuvärde 

Jämför-
värde 

Mål-
sättning Trend 

Totalt Kvinnor Män 

1. Ohälsotal bland Uppsalas invånare 16-64 år.  23 27 19 27 Minska  

   1a. Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med lägst ohälsotal 
   1b. Genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med högst ohälsotal 

a. 8 
b. 37 - - - Minska 

skillnad 
Skillnad 
minskar 

2. Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)  76 74 79 73 Öka  

3. Andel ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra 
(gymnasieskolans åk 2) 73 62 82 73 Öka  

4. Skillnad mellan områden avseende andel arbetslösa 
    4a. genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med lägst 
          arbetslöshet 
    4b. genomsnitt för den fjärdedel bostadsområden med högst 
          arbetslöshet 

a. 1,3 
 

b. 8,7  
- - - Minska 

skillnad 
Skillnad 
minskar 
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1. Källa: SCB. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuläge avser 2015. 
2. Källa: SCB. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuläge avser 2015.  
3. Källa: Kolada (U23401). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuläge avser 2015. 
4. Källa: SCB, Förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) (RAMS). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuläge avser 2014. 
5. Källa: Kolada (N31807). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuläge avser 2015. 
6. Källa: Kolada (N00700+N00701). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuläge avser 2014. Könsskillnad förvärvsarbetande: Män 61, Kvinnor 55. Måttet är så nytt att 
det inte går att utläsa trend. 
 

5. Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete 

Indikatorer 
Nuvärde 

Jämför-
värde 

Mål-
sättning Trend 

Totalt Kvinnor Män 

1. Antal färdigställda bostäder per 1000 invånare (genomsnitt 
senaste tre åren) 5,4 - - 3,6 Öka ~ 

2. Andel hyresrätter i bostadsbeståndet 36 - - 47 Öka  

3. Genomsnittlig väntetid till särskilt boende för 65- år, medelvärde 91 96 82 72 Minska - 

4. Sysselsatta på dagarbetsmarknaden 16- år per 1000 invånare 479 486 472 489 Öka  

5. Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, 
andel 4,2 - - 6,0 Minska  

6. Andel skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år som 
förvärvsarbetar eller studerar (CSN-berättigad utbildning) 75 - - 65 Öka - 
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1. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2015. 
2. Källa: Kolada (N15418). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuvärde avser 2015. 
3. Källa: Kolada (N15504). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuvärde avser 2015. Måttet är så nytt att det inte går att utläsa trend, men trenden för meritvärdet för 
16 ämnen är positiv. 
4. Källa: Egen uppföljning. Jämförvärde saknas. Nuvärde avser 2016.  
5. Källa: Kolada (N17448). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Nuvärde avser 2015. Måttet är så nytt att det inte går att utläsa trend. 
6. Källa: Egen uppföljning. Jämförvärde saknas. Nuvärde avser 2016. 
7. Källa: Egen uppföljning.  
8. Källa: Egen uppföljning.  
9. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2015. 
10. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2015. 
11. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser 2015. 
  

6. Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande 

Indikatorer 
Nuvärde 

Jämför-
värde 

Mål-
sättning Trend 

Totalt Kvinnor Män 

1. Medelvärdet för andel positiva svar på samtliga frågor i 
föräldraenkäten 86 86 85 - Öka  

2. Andel grundskoleelever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 
i årskurs 9 81 83 78 75 Öka  

3. Genomsnittligt meritvärde i grundskolans årskurs 9, 17 ämnen 236 247 226 222 Öka - 

4. Andel elever med minst B i samtliga ämnen årskurs 9 1,8 2,9 0,9 - Öka  

5. Andel gymnasieelever med examen inom tre år 65 70 60 65 Öka - 

6. Andel skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år  

   6a. som förvärvsarbetar  
   6b. som studerar (CSN-berättigad utbildning) 

 

59 
16 

 

Saknas 
Saknas 

 

Saknas 
Saknas 

 

51 
14 

 

Öka 
Öka 

 

- 
- 

7. Andel elever med minst E i samtliga kurser (avgångselever 
gymnasieskolan) 62,3   - Öka  

8. Andel elever som inte klarat E i samtliga kurser (avgångselever 
gymnasieskolan) 35,6   -  Minska  

9. Grundläggande kurser vuxenutbildning, andel godkända 83 83 81 - Öka  

10. Gymnasiala teoretiska kurser vuxenutbildning, andel godkända 81 83 79 - Öka ~ 

11. Yrkesutbildningar vuxenutbildning, andel godkända 93 94 90 - Öka  
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1. Källa: Kolada (U30400). Jämförvärde: genomsnitt bland deltagande R9-kommuner. Nuvärde avser 2015. 
2. Källa: Kolada (U33461, U33400, U35409). Jämförvärde: R9-kommunerna. Nuvärde avser 2015. 
3. Ny nationell enkätundersökning av Socialstyrelsen 2016. Nuvärde saknas. 
4. Kolada (U23471, U21468). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna. Nuvärde avser 2015. 
5. Kolada (U21401). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna (förutom Gävle och Norrköping som inte lämnat uppgift). För Uppsala saknas tidsserie. Nuvärde avser 
2015. 
6. Kolada (U28423, U23432). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna (förutom Norrköping som inte lämnat uppgift). För Uppsala saknas tidsserie. Nuvärde avser 2015. 
 
  

7.  I Uppsala skar invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov 

Indikatorer 
Nuvärde 

Jämför-
värde 

Mål-
sättning Trend 

Totalt Kvinnor Män 

1. Medborgarnas uppfattning om det stöd och den hjälp som utsatta 
personer får i kommunen  48 51 45 49 Öka  

2. Andel ej återaktualiserade ett år efter avslutad utredning eller 
insats  
a. barn 0-12 år 
b. ungdomar 13-20 år 
c. vuxna med missbruksproblem 

 
 

73 
77 
80 

 
 
- 
- 

81 

 
 
- 
- 

80 

 
 

74 
78 
75 

Öka ~ 

3. Andel brukare inom LSS som besvarat SKL:s enkät som känner 
sig trygg med personalen  - - - - Öka - 

4. Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med  
a. sitt särskilda boende  
b. sin hemtjänst  

 
78 
86 

 
79 
86 

 
74 
87 

 
82 
88 

Öka  

5. Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter 
under 14 dagar, medelvärde  19 19 19 15 Minska - 

6. Kvalitetsaspekter, andel av maxpoäng  
a. LSS grupp- och serviceboende 
b. särskilt boende äldreomsorg 

 
78 
75 

- - 
 

79 
70 

Öka - 

110 

 



 

1. Källa: Kolada (N05401). Jämförvärde: genomsnitt R9-kommunerna. Nuvärde avser valet 2014.  
2. Källa: Kolada (U00408). Jämförvärde: genomsnitt deltagande R9-kommuner. Nuvärde avser 2015. 
3. Källa: Liv och hälsa ung. Jämförvärde: länet totalt. Nuvärde avser 2015. 
4. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser augusti 2016.  
5. Källa: Egen uppföljning. Nuvärde avser augusti 2016. Måttet är för nytt för att visa på en trend. 

  

8. Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället 

Indikatorer 
Nuvärde 

Jämför-
värde 

Mål-
sättning Trend 

Totalt Kvinnor Män 

1. Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) 85,2 - - 82,4 Öka  

2. Medborgarnas uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande 
(Nöjd-Inflytande-Index) 40 40 40 41 Öka ~ 

3. Andel ungdomar som uppger att de har möjlighet att framföra sina 
åsikter till de som bestämmer i kommunen (gymnasieskolans åk 2) 17 13 20 16 Öka  

4. Antal föreningar som anslutit sig till Lokal överenskommelse med 
föreningslivet (LÖK) 86 - - - Öka  

5. Antal idéburet offentligt partnerskap (IOP) 1 - - - Öka - 
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1. Källa: Kolada (U00400). Jämförvärde: genomsnitt deltagande R9-kommuner. Nuvärde avser 2015 
2. Källa: Kolada (U07451). Jämförvärde: genomsnitt deltagande R9-kommuner. Nuvärde avser 2014. 
3. Källa: Kolada (U00200). Jämförvärde: genomsnitt deltagande R9-kommuner. Nuvärde avser 2015 (Uppsalas senaste värde är från 2012: 77 jämfört med 78 för R9). 
Uppsala har ännu inte genomfört undersökningen tillräckligt ofta för att det ska gå att se en trend. 
4. Källa: Skandinaviska nyckeltalsinstitutet. Jämförvärde: median av deltagande kommuner. Nuvärde avser 2015. Måttet är för nytt för att visa på en trend. 
5. Källa: Kolada (N00090). Jämförvärde: genomsnitt R8-kommuner. Nuvärde avser 2015. 
6. Källa: Egen uppföljning. Jämförvärde saknas. Nuvärde avser sep 2015-augusti 2016. Könsuppdelad statistik kommer att finnas längre fram. 
7. Källa: Egen uppföljning. Jämförvärde saknas. Nuvärde avser juni 2015-maj 2016. Måttet är för nytt för att visa på en trend. Könsuppdelad statistik kommer att finnas 
längre fram. 
8. Källa: Kolada (N00951). Jämförvärde: R9-kommun med minst skillnad (Gävle 2015). Nuläge avser 2015. 

  

9. Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta 
Uppsala 

Indikatorer 
Nuvärde 

Jämför-
värde 

Mål-
sättning Trend 

Totalt Kvinnor Män 

1. Medborgarnas uppfattning om kommunens bemötande och 
tillgänglighet 54 53 54 56 Öka  

2. Företagarnas uppfattning av kommunens service 66 - - 68 Öka ~ 

3. Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex - - - 78 Öka - 

4. Index över attraktiva arbetsvillkor 106 - - 115 Öka - 

5. Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, procent 6,2 7,0 4,2 6,8 Minska  

6. Andel medarbetare som har många frånvarotillfällen under de 
senaste 12 månaderna (6 eller fler) 9,1 - - - Minska  

7. Andel avslutade arbetsskador och tillbud i förhållande till antal 
anmälda 37 - - - Öka - 

8. Lönegap median kvinnor-median män anställda av kommunen, kr -293 - - 12 0 Minskar 
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Nyckeltal 
Nyckeltal används för att följa utvecklingen inom kommunens ansvarsområden generellt. 
Ambitionen är att nyckeltalen ska vara stabila över tid. De ska också ge möjlighet att jämföra 
Uppsala med andra kommuner. I många fall går det också att göra jämförelser inom Uppsala. 
Exempelvis kan som regel de indikatorer och nyckeltal som rör individer redovisas uppdelat 
på kön och i många fall även utifrån geografi (exempelvis stad/landsbygd). 

Några av nyckeltalen används som indikatorer för att följa om utvecklingen går i riktning mot 
inriktningsmålen. I nyckeltalstabellerna nedan framgår om ett nyckeltal används som 
indikator till ett inriktningsmål eller inte. 

Nyckeltalen följer den verksamhetsindelning som är gjord av SKL inom ramen för Klassa-
projektet. Det handlar om en viss anpassning av den indelning som SCB använder sig av för 
framför allt den ekonomiska uppföljningen. Anledningen till att SKL anpassat indelningen är 
att få en indelning som fungerar bättre för verksamhetsuppföljning och för att beskriva 
processer. Indelningen finns på flera nivåer där lägre nivåer är mer detaljerade beskrivningar 
av högre nivåer. Här används indelningen för den högsta nivån för kärnprocesser som grund 
för indelning av nyckeltal: 

• Fysisk planering 
• Miljö- och samhällsskydd 
• Infrastruktur 
• Näringsliv, arbete och integration 
• Utbildning 
• Kultur, fritid, turism 
• Vård och omsorg 
• Särskilda samhällsinsatser 

Därutöver hamnar några nyckeltal i den högsta nivån för stödprocesser, exempelvis 
Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll eller HR/Personal. Dessa nyckeltal redovisas 
tillsammans med övergripande nyckeltal under rubriken Övergripande. 

Bland nyckeltalen finns det också kostnadsnyckeltal. Dessa motsvaras i hög grad av de 
kostnadsindikatorer som finns i nuvarande mål och budget och avser i så hög grad som 
möjligt kostnad per invånare, kostnad per brukare och avvikelse från strukturårsjusterad 
standardkostnad.  
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Fysisk planering 
Nyckeltal Källa Indikator 

Antal färdigställda bostäder per 1000 invånare (genomsnitt senaste tre åren) SCB Mål 5 

Antal påbörjade bostäder per 1000 invånare (genomsnitt senaste tre åren) SCB  

Förändring av antalet bostäder jämfört med föregående år per 1000 invånare (fördelat 
på boendeformer) 

SCB  

Andel hyresrätter i bostadsbeståndet SCB Mål 5 

Andel bygglov som har beslutats inom föreskriven tid Egen uppföljning  

Antal kvadratmeter bygglov för verksamheter Egen uppföljning  

 

Miljö- och samhällsskydd  
Nyckeltal Källa 

Indikator 

Antal dygn som luften har sämre kvalitet än miljökvalitetsnorm Egen uppföljning  

Utsläpp av växthusgaser totalt [ton CO2ekv] (kommungeografiskt) 
Olika källor. 
Kombineras av 
Uppsala kommun. 

Mål 3 

Andel miljöfordon – egna fordon personbilar/lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt) Kolada (U00437)  

Andel använd förnybar energi – egna personbilar och lätta lastbilar 
(kommunorganisatoriskt) Egen uppföljning Mål 3 

Solenergi – installerad effekt (MW) Vidareutvecklas 
nationellt Mål 3 

Andel ekologiskt producerade livsmedel (egen regi)  Egen uppföljning Mål 3 

Kostnad miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, kr/inv Kolada (N07006)  

Nettokostnad alkoholtillstånd m.m, kr/inv Kolada (N07028)  

Utvecklade bränder i byggnad, antal/1000 inv Kolada (U07415)  

Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) för räddningstjänst, 
mediantid i minuter Kolada (U07442)  

Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv Kolada (N07041)  

  

Infrastruktur  
Nyckeltal Källa Indikator 

Medborgarnas uppfattning om kommunikationer Kolada (U45400) Mål 3 

Medborgarnas uppfattning om möjligheten att använda kollektivtrafiken för resor SCB Medborgar-
undersökning  

Andel av det motoriserade resandet som invånare i Uppsala kommun gör med 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik-
barometern Mål 3 

Medborgarnas uppfattning om tillgången på gång- och cykelvägar SCB Medborgar-
undersökning  

Cykel som andel av färdmedel (gång, cykel, buss, bil, övrigt) Kollektivtrafik-
barometern Mål 3 

Medborgarnas bedömning av kommunens gång- och cykelvägar Kolada (U07401) Mål 3 

Medborgarnas uppfattning om gator och vägar Kolada (U07400)  

Nettokostnad gator och vägar samt parkering, kr/inv Kolada (N07024)  
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Infrastruktur  
Nyckeltal Källa Indikator 

Andel som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s Kolada (N07900)  

Medborgarnas uppfattning om tillgången på parker, grönområden och natur SCB Medborgar-
undersökning Mål 3 

Nettokostnad parker, kr/inv Kolada (N07025)  

 

Näringsliv, arbete och integration  
Nyckeltal Källa Indikator 

Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) SCB  

Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) SCB  

Sysselsatta på dagarbetsmarknaden 20-64 år per 1000 invånare 20-64 år SCB Mål 5 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som 
börjat arbeta eller studera 

Kolada (U40406, 
U40409)   

Skillnad mellan områden i Uppsala kommun avseende andel arbetslösa (kvartil 1, 
median och kvartil 3). 

SCB per 
nyckelkodsområde 5 Mål 4 

Andel ungdomar som haft feriejobb/-praktik via kommunen av det totala antalet 
ungdomar 14-18 år Kolada  

Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv Kolada (N40011)  

Antal nyregistrerade företag  Tillväxtanalys/SCB  

Antal företag, skillnad mot föregående år. Bolagsverket Mål 2 

Företagarnas sammanfattade omdöme av företagsklimatet i kommunen, andel positiva 
svar. Svenskt näringsliv Mål 2 

Företagarnas uppfattning av kommunens service. Kolada (U07451) Mål 9 

Nettoinflyttning till landsbygden. SCB  

Andel andra upplåtelseformer än äganderätt på landsbygden. SCB  

Antal boende per jobb på landsbygden. SCB  

Möten godkända av ICCA, minst 50 delegater och en natts övernattning, m.m. ICCA Statistics 
Report Mål 2 

Antal föreningar som anslutit sig till Lokal överenskommelse med föreningslivet (LÖK) Egen uppföljning Mål 8 

Antal idéburet offentligt partnerskap (IOP) Egen uppföljning Mål 8 

Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder, kr/inv Kolada (N40009)  

Antal mottagna i flyktingmottagande under året per 1 000 invånare. Kolada (N01986, 
N01951)  

Ensamkommande asylsökande barn, antal per 1000 inv. Kolada (N01994, 
N01951)  

Andel skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år som förvärvsarbetar eller 
studerar (CSN-berättigad utbildning) 

Kolada 
(N00700+N00701) Mål 5 

Nettokostnad svenska för invandrare, kr/inv Kolada (N18008)  

Nettokostnad flyktingmottagande, kr/inv Kolada (N40010)  

 

Utbildning  
Nyckeltal Källa Indikator 

Barn per årsarbetare i förskola, lägeskommun Kolada (N11102)   

Medelvärdet för andel positiva svar på samtliga frågor i föräldraenkäten Egen uppföljning  Mål 6 
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Utbildning  
Nyckeltal Källa Indikator 

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn Kolada (N11008)  

Kostnad för lokaler i kommunal förskola kr/inskrivet barn Egen uppföljning  

Nettokostnadsavvikelse förskola, inkl. öppen förskola, (%) Kolada (N11024)  

Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal Kolada (N13014)   

Nettokostnadsavvikelse fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet, (%)  Kolada (N13020)  

Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskola, lägeskommun Kolada (N15033)  

Elevernas syn på skolan och undervisningen, åk 5 Kolada (U15454)  

Elevernas syn på skolan och undervisningen, åk 8 Kolada (U15455)  

Andel grundskoleelever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9, 
lägeskommun Kolada (N15418)  Mål 6 

Andel elever med minst B i samtliga ämnen årskurs 9 Egen uppföljning Mål 6 

Genomsnittligt meritvärde i grundskolans årskurs 9 (17 ämnen), lägeskommun Kolada (N15504) Mål 6 

Andel elever åk 9 behöriga till ett yrkesprogram, lägeskommun Kolada (N15424)  

Kostnad grundskola inkl. förskoleklass hemkommun, kr/elev Kolada (N15027)  

Kostnad för lokaler i kommunal grundskola, kr/elev  Kolada (N15009)  

Nettokostnadsavvikelse grundskola inkl. förskoleklass, (%)  Kolada (N15001)  

Kostnad grundsärskola, hemkommun, kr/elev Kolada (N18021)  

Gymnasiefrekvens (andel 16-18-åringar som är inskrivna i gymnasieskolan)  Kolada (N17899)   

Andel gymnasieelever med examen inom tre år Kolada (N17448) Mål 6 

Andel elever med minst B i samtliga kurser (avgångselever gymnasieskolan) Egen uppföljning Mål 6 

Andel elever med minst E i samtliga kurser (avgångselever gymnasieskolan) Egen uppföljning Mål 6 

Andel elever som inte klarat E i samtliga kurser (avgångselever gymnasieskolan) Egen uppföljning Mål 6 

Genomsnittlig betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, hemkommun Kolada (N17500)   

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev Kolada (N17005)  

Kostnader för lokaler i kommunal gymnasieskola, kr/elev Kolada (N17008)  

Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, (%)  Kolada (N17001)  

Kostnad gymnasiesärskola, hemkommun, kr/elev Egen uppföljning  

Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%) Kolada (U09810)  

Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/inv Kolada (N09023)  

Grundläggande kurser vuxenutbildning, andel godkända Egen uppföljning Mål 6 

Gymnasiala teoretiska kurser vuxenutbildning, andel godkända Egen uppföljning Mål 6 

Yrkesutbildningar vuxenutbildning, andel godkända Egen uppföljning Mål 6 

Kostnad komvux, kr/heltidsstuderande Kolada (N18001)  

Varav nettokostnad grundläggande vuxenutbildning, kr/inv Kolada (N18012)  

Varav nettokostnad gymnasial vuxenutbildning, kr/inv Kolada (N18005)  

 

Kultur, fritid och turism  
Nyckeltal Källa Indikator 

Medborgarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter i kommunen Kolada (U09408) Mål 2 

Andel barn och ungdomar som upplever att de har möjlighet att utveckla sina intressen i 
fritidsverksamheten Egen uppföljning  

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år, andel (%)  Kolada (U09800)   
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Kultur, fritid och turism  
Nyckeltal Källa Indikator 

Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv Kolada (N09809)  

Kommunalt bidrag till idrottsföreningar, kr/inv Kolada (U09811)  

Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv  Kolada (N09018)  

Varav nettokostnad allmän fritidsverksamhet, kr/inv Kolada (N09019)  

Varav nettokostnad fritidsgårdar, kr/inv Kolada (N09020)  

Varav nettokostnad Idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv Kolada (N09021)  

Nettokostnad kulturverksamhet, kr/inv Kolada (N09022)  

Varav nettokostnad allmän kulturverksamhet, kr/inv Kolada (N09025)  

Varav nettokostnad bibliotek, kr/inv Kolada (N09026)  

Kommersiella gästnätter (på hotell, vandrarhem, stugby och camping) i Uppsala 
kommun, ökning i procent per år SCB/Tillväxtverket  

 

Vård och omsorg  
Nyckeltal Källa Indikator 

Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel Kolada (N31807)  Mål 5 

Andel unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel Kolada (U31804)  

Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom 
försörjningsstöd, medelvärde Kolada (U31402)   

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)  Kolada (N31814)   

Barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av alla barn i kommunen Kolada (U31809)  

Skillnad mellan områden i Uppsala kommun avseende andel hushåll som har 
ekonomiskt bistånd (kvartil 1, median och kvartil 3). (AMN) 

SCB per 
nyckelkodsområde 5  

Antal barnfamiljer med ekonomiskt bistånd som erbjuds utbildnings- och 
arbetsmarknadsinsatser Egen uppföljning  

Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv Kolada (N31008)  

Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)  Kolada (N30001)  

Orosanmälningar 0-12 år/1000 inv Egen uppföljning  

Orosanmälningar 13-17 år/1000 inv Egen uppföljning  

Orosanmälningar 18-20 år/1000 inv Egen uppföljning  

Invånare 0-20 år placerade i institution eller familjehem, antal/1000  Kolada (N33808)   

Vårddygn i familjehem, antal/inv 0-20 år  Kolada (N33801)   

Vårddygn i institutionsvård, antal/invånare 0-20 år  Kolada (N33800)   

Ej återaktualiserade barn 0-12 år/ungdomar 13-20 år/vuxna med missbruksproblem ett 
år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)  

Kolada (U33461), 
(U33400), (U35409) Mål 7 

Andel brukare som är nöjda med det stöd de får av socialtjänsten Ny nationell 
undersökning  

Nettokostnad barn och ungdomsvård, kr/inv Kolada (N33016)  

Vårddygn i institutionsvård vuxna missbrukare, antal/invånare 21-64 år  Kolada (N35804)   

Nettokostnad missbrukarvård totalt för vuxna, kr/inv Kolada (N35019)  

Invånare 0-64 år med insatser enl. LSS, andel (%)  Kolada (N28890)   

Invånare 0-64 år med hemtjänst eller särskilt boende (%)  Kolada (N25892)   
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Vård och omsorg  
Nyckeltal Källa Indikator 

Invånare 0-64 år med hemtjänst i ordinärt boende funktionsnedsättning, andel (%) Kolada (N25891)  

Invånare 0-64 år med särskilt boende funktionsnedsättning, andel (%) Kolada (N25890)  

Invånare 0-64 år med kommunal hälso- och sjukvård (%) Kolada (N25893)  

Andel brukare inom LSS som har besvarat SKL:s enkät inom funktionsnedsättning som 
känner sig trygg med personalen  SKL Mål 7 

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel av maxpoäng  KKiK Mål 7 

Antal ej verkställda biståndsbeslut enligt LSS Egen uppföljning  

Nettokostnad personer med funktionsnedsättning, kr/inv 
Kolada ((N20044- 
N20014)+ N28016+ 
N20013)) 

 

Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) Kolada (N28018)  

Invånare 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende, andel (%)  Kolada (N21890)   

Invånare 65-79 år med hemtjänst ordinärt boende, andel (%) Kolada (N21800)  

Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) Kolada (N23890)  

Andel brukare 65+ som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst Kolada (U21468) Mål 7 

Andel brukare 65+ som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende  Kolada (U23471) Mål 7 

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, 
medelvärde  Kolada (U21401) Mål 7 

Beviljade/beräknade hemtjänsttimmar per månad och person 65+ med hemtjänst i 
ordinärt boende, antal Kolada (N21803)  

Antal valbara utförare i nämndens valfrihetssystem för hemvård  Egen uppföljning  

Antal ej verkställda biståndsbeslut om särskilt boende inom 3 månader  Egen uppföljning  

Genomsnittlig väntetid till särskilt boende 65- år, medelvärde Kolada (U23401) Mål 5 

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel av maxpoäng KKiK Mål 7 

Personer med beslut om särskilt boende som fått önskemål om visst boende 
tillgodosett, andel (%) Egen uppföljning  

Kostnad korttidsvård äldreomsorg, kr/inv 65+ Kolada (N21021)  

Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv Kolada (N20014)  

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) Kolada (N20900)  

Återstående medellivslängd vid födseln (män) kommun, år Kolada (N00925)  

Återstående medellivslängd vid födseln (män) kommun, år Kolada (N00923)  

Medborgarnas uppfattning om det stöd och den hjälp som utsatta personer får i 
kommunen 

SCB medborgar-
undersökning  Mål 7 

Ohälsotal bland Uppsalas invånare 16-64 år Kolada (N00957) Mål 4 

Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Kolada (U01405) Mål 4 

Andel ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra (gymnasieskolans åk 2) Liv och hälsa ung Mål 4 

 

Särskilda samhällsinsatser 
Nyckeltal Källa Indikator 

Längst väntetid för fördjupad budget- och skuldrådgivning, i antal veckor Egen uppföljning  
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Kommunövergripande 
Nyckeltal Källa Indikator 

Medborgarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-
Region-Index) Kolada (U00402) Mål 2, 3 

Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index) Kolada (U00401) Mål 3 

Medborgarnas uppfattning om kommunens bemötande och tillgänglighet Kolada (U00400) Mål 9 

Här är bäst att bo. Tidningen fokus rankning av 290 kommuner, bäst resultat 1 
Tidningen Fokus 
under-sökning 
BästAttBo 

Mål 2 

Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv Kolada (N07403) Mål 2 

Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus i nära relation med offret i kommunen, 
antal/100 000 inv Kolada (N07401)  

Tillsvidareanställda månadsavlönade, kommun, andel (%) Kolada (N00200)  

Visstidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%) Kolada (N00201)  

Årsarbetare, kommunalt anställda i ledningsarbete (andel) Kolada 
(N00073)/(N00098)  

Nya tillsvidareanställda under året, kommun, andel (%) Kolada (N00215)  

Visstidsanställda timavlönade, kommun, andel (%) Kolada (N00202)  

Andel tillsvidareanställda som arbetar heltid Egen uppföljning  

Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, kommun (andel) Kolada (N00205)  

Avgångna tillsvidareanställda under året, kommun, andel (%) Kolada (N00216)  

Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex Kolada (U00200) Mål 9 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) avseende mål, utvärdering och förväntningar 
(styrningsindex) Kolada (U00203)  

Index över attraktiva arbetsvillkor Nyckeltalsinstitutet Mål 9 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, procent Kolada (N00090) Mål 9 

Andel medarbetare som har många frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna (6 
eller fler) Egen uppföljning Mål 9 

Andel avslutade arbetsskador och tillbud i förhållande till antal anmälda  Egen uppföljning  Mål 9 

Lönegap median kvinnor-median män anställda av kommunen, kr Kolada (N00951) Mål 9 

Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) SCB  Mål 8 

Medborgarnas uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande (Nöjd-Inflytande-Index) Kolada (U00408) Mål 8 

Andel ungdomar som uppger att de har möjlighet att framföra sina åsikter till de som 
bestämmer i kommunen (gymnasieskolans åk 2) Liv och hälsa ung Mål 8 

Kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt Kolada (U07402) Mål 3 

Total energianvändning för fastigheter och verksamheter (GWh) 
(kommunorganisatoriskt) 

Egen uppföljning 
(Hållbarhetsportalen)  

Energianvändning per yta (kWh/m2) (kommunorganisatoriskt totalt, för lokaler och för 
bostäder) 

Egen uppföljning 
(Hållbarhetsportalen) 

Mål 3 
(totalt) 

Kapitalkostnadsandel (indikerar hur historiska investeringar påverkar ekonomin 
framöver) 

Kommunens 
ekonomiska 
uppföljning 
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Kommunövergripande 
Nyckeltal Källa Indikator 

Självfinansieringsgrad (indikerar förmåga att täcka planerade investeringar utan 
ytterligare skuldsättning) 

Kommunens 
ekonomiska 
uppföljning 

 

Skuld per invånare 
Kommunens 
ekonomiska 
uppföljning 

 

Ekonomiskt resultat, kommun (Procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning, 
Skatt och kommunalekonomisk utjämning ≥ Δ nettokostnad egentlig verksamhet) 

Kommunens 
ekonomiska 
uppföljning 

Mål 1 

Soliditet, kommunkoncern  
Kommunens 
ekonomiska 
uppföljning 

Mål 1 

Soliditet, kommunkoncern, inklusive pensionsåtaganden  
Kommunens 
ekonomiska 
uppföljning 

Mål 1 
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Bilaga 12 Uppföljningsplan 2017 

Uppföljning Underlag 
KLK skickar ut 
rutiner 

Underlag inlämnas till 
KLK Beslutsinstans 

Helårsbudget     

Kommunstyrelsen och 
nämnder 

Verksamhetsplaner inklusive budget. September 2016 Första kvartal 2017 Anmäls i kommunstyrelsen. 

Helägda bolag Bolagens affärsplaner och moderbolagets 
verksamhetsplan. 

September 2016 Oktober 2016 USAB:s styrelse. 

Månadsuppföljning     
Kommunstyrelsen och 
nämnder 

Månadsbokslut och avvikelserapportering från 
fastställd budget. 

löpande Månadsvis  Anmäls i kommunstyrelsen. 

Helägda bolag Månadsbokslut och avvikelserapportering från 
fastställd budget. 

löpande Månadsvis  USAB:s styrelse. 

Uppföljning i april     
Kommunstyrelsen och 
nämnder 

Ekonomiskt resultat, helårsprognos, inriktningsmål 
och uppdrag enligt Mål och budget.  

Mars 2017 Maj 2017 Kommunstyreslen i juni, efterföljande 
kommunfullmäktige. 

Helägda bolag Helårsprognos dotterbolag och moderbolag. Mars 2017 Maj 2017 USAB:s styrelse. 
Delårsbokslut i augusti     
Kommunstyrelsen och 
nämnder 

Ekonomiskt bokslut, helårsprognos samt 
inriktningsmål och uppdrag enligt Mål och budget, 
KF-/KS-uppdrag, samt program och övriga planer. 

Juni 2017 September 2017 Kommunstyrelsen i oktober, efterföljande 
kommunfullmäktige.  

Helägda och delägda bolag Delårsbokslut, helårsprognos, prognos över 
uppfyllelse av ägardirektiv och avkastningskrav. 

Juni 2017 September 2017 USAB:s styrelse, anmäls i 
kommunfullmäktige. 

Helårsbokslut     
Kommunstyrelsen och 
nämnder 

Underlag till årsbokslut och årsredovisning. 
Uppföljning av inriktningsmål, uppdrag och 
indikatorer samt policyer och riktlinjer. 

November 2017 Januari/februari 2018 Kommunstyrelsen i mars och 
kommunfullmäktige i april 2018. 

Hel- och delägda bolag Uppföljning av verksamhet och 
förvaltningsberättelse, ägardirektiv, 
avkastningskrav samt policyer och riktlinjer. 

November 2017 Februari 2018 USAB:s styrelse, kommunstyrelsen i mars 
och kommunfullmäktige i april 2018. 
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Aktivt och strategiskt söka extern finansiering.                  
Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt 
utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att 
minska ojämställdhet. 

                

Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar.                 
Ta fram en långsiktig investeringsplan.                  
Genomföra en översyn och ta fram åtgärder för att sänka kostnaderna inom 
barn- och ungdomsområdet.  

                

Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar.                 
Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny 
teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer. 

                

Ta fram en plan för infrastruktur för kultur-, idrott- och fritidsverksamhet i Södra 
staden.  

                

Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala.                 
Ta fram en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet.                  
Fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för jämlik, jämställd och 
tillgänglig kultur, idrott och fritid.  

               Sportfastigheter, Fyrishov, 
UKK och Stadsteatern 

Utveckla kulturcentrum i Gränbyområdet som försörjer de nordöstra 
stadsdelarna.  

                

Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan inom the Rise of 
systematic biology för Linnés vetenskapliga gärning, exempelvis genom att 
inrätta naturreservatet Årike Fyris. 

                

Uppmärksamma och samordna Stadsodlingsåret samt Linnéjubileet ur ett 
barnperspektiv i biblioteks- och fritidsverksamheter.  

                

Utveckla hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och 
lokala produkter.  

                

Utveckla arbetet med synsätt gällande nedskräpning och förstörelse och i 
samverkan med andra aktörer verka för att upprätthålla en trygg, vacker och 
säker kommun. 
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Genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga 
och nya områden.  

               De kommunala 
fastighetsbolagen 

Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och 
landsbygdsutveckling.  

                

Utveckla strategin för markförvärvning.                  
Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro.                  
Ta fram en lokalförsörjningsplan för räddningstjänsten.                  
Öka återvinningen och en säker återanvändning.                  
Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller 
energieffektivitet.   

                

Vid upphandling av den särskilda kollektivtrafiken ska krav ställas på att 
fordonen använder de fossilfria drivmedel som bäst uppfyller gällande 
hållbarhetskriterier och som bygger på närproducerade energiresurser.  

                

Samordna den särskilda kollektivtrafiken.                  
Ta fram en strategisk plan för att växla till närodlade råvaror och ekologisk mat i 
kommunens verksamhet.  

                

Utred för- och nackdelar med att låta andra aktörer investera, bygga och drifta 
lokaler.  

               De kommunala 
fastighetsbolagen 

Samordna vinterväghållningen med fokus på stadens ytterområden och 
kransorter.  

               Skolfastigheter, 
Parkeringsbolaget, Sport- och 
rekreationsbolaget, IHUS och 
Uppsalahem 

Utveckla och samordna drift och underhåll av skolgårdar.                 Skolfastigheter 
Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050.                  
Ta fram program för klimatanpassning.                  
Påskynda utbyggnaden av bredband på landsbygden genom förbättrad 
samordning. 

                

Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad.                  
Ta fram ett ramverk för styrdokument inom social hållbarhet i syfte att skapa en 
gemensam struktur och samstämmighet för de olika programmen och planerna 
inom området.  

                

Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar.   
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Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn 
och unga.  

                

Utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur i skolan och 
under den fria tiden. Bland annat genom kulturell allemansrätt/kulturgaranti.  

                

Utifrån framtagen ECCAR-handlingsplan stärka kommunens engagemang mot 
rasism och diskriminering.   

                

Samverka med Region gällande ett utvecklat föräldrastöd, tobaksfri skoltid och 
ökad fysisk aktivitet på jämlika villkor.   

                

Stödja det tobakspreventiva arbetet inom skolan genom att utföra tillsyn av 
skolgårdar och handlare.  

                

Utveckla trafiksäkerhetsarbetet kring förskolor och skolor.                  
Utred förutsättningar för ökat byggande av flerfamiljshus i kransorter.                  
Kommunen introducerar ett näringslivsprotokoll i syfte att tillsammans med 
näringslivets olika aktörer skapa förutsättningar för 70 000 nya jobb till 2050.  

                

Bidra till ökad tillgång på mark och lokaler i olika prisklasser och lägen för 
företag som behöver växa eller önskar etablera sig i Uppsala.  

                

Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen 
försörjning.  

                

Väsentligt minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar.                  
Utifrån strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt strategiska 
utvecklingsområden utveckla stödet till sociala företag.   

                

Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och 
nätverk inför kommande yrkesliv.  

                

Utveckla metod för att ställa sociala krav i upphandling.                  
Fortsätta arbetet med att minska barngrupperna i förskolan.                 
Fortsätt satsningen på tidiga insatser i grundskolans lägre årskurser.                  
Ta fram kriterier för en räkna-skriva-läsa- garanti och metod för uppföljning i 
grundskolans lägre årskurser.  

                

Se till att legitimerade förskollärare och lärare inom förskola, grund och 
gymnasieskolan samt utbildade fritidspedagoger, modersmålslärare och 
yrkeslärare får en fortsatt positiv löneutveckling. 

                

Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer 
med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och 
därmed erbjuder en trygg, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla. 

               Skolfastigheter 
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Utveckla en individanpassad vuxenutbildning.                  
Fortsätta utvecklingen av kulturskolan.                  
Ta fram förslag på utveckling av Naturskolan.                  
Implementera biblioteksplan för att stärka barns egna språk.                  
Utred villkor samt finansiering för, möjliga partnerskap och tillgänglighet till 
anpassad friskvård.   

                

Öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och insatser bättre 
motsvarar behoven.  

                

Vidareutveckla samverkan och de befintliga resurser som finns för personer 
med komplexa behov utifrån social problematik och funktionsnedsättning för att 
nå bättre effekt.   

                

Utveckla fler aktiviteter till unga vuxna i kommunens stadsdelar.                  
Utveckla det förbyggande arbetet för psykisk hälsa.                   
Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive 
narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.   

                

Utveckla samverkan med landstinget kring hemlösa personer.                  
Utveckla de särskilda boendeformerna.                  
Kartlägg behovet av vård- och omsorgsboende för personer i bostad med 
särskild service enligt SoL och LSS.  

                

Utveckla metoder för att säkra en jämställd biståndsbedömning.                  
Utvärdera och vid behov revidera program för individ- och familjeomsorgen.                  
Öka valdeltagande i områden med lågt valdeltagande samt verka för ett mer 
jämlikt valdeltagande.  

                

Utveckla och samordna kommunens synpunktshantering och felanmälan.                 
Utveckla effektiva och innovativa former för medborgar- och brukardialog.                  
Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med 
SKL:s delaktighetstrappa, inom fler områden. 

                

Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal 
överenskommelse med föreningslivet – LÖK.                    

                

Fortsätta genomförandet av heltidsreformen.                     
Genomföra åtgärder för att inom vård och omsorg behålla och rekrytera 
kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö.  
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Delade turer ska motverkas. (ÄLN och OSN)                 
Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.                  
Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande 
bristyrken.  

                

Utveckla former för upphandling av tjänster och entreprenader för att säkra 
kollektivavtalsenliga villkor, samt utveckla och genomföra ”Vita jobb”-modellen.  

                

I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete.                 
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Bilaga 14 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen 
 
Arbetsgivarstadga (KF 2014) 
Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan (KF 2012) 
och tillhörande riktlinjer (KS 2014-2015) 
Arbetsmarknadspolitiskt program (KF 2010) 
Avfallsplan för Uppsala kommun 2014-2022 
Attestreglemente (KF 2016) 
Barn- och ungdomspolitiskt program (KF 2009) 
Biblioteksplan (KS 2016) 
Bolagsordningar (KF 2014) 
Borgensprinciper (KF 2014) 
Bredbandsprogram (KS 2013) 
Cykelpolicy (KF 2013) 
CEMR övergripande handlingsplan för Uppsala kommun (KS 2016) 
Dagvattenprogram (KF 2014) 
Delegationsordning 2015 
Drogpolitiskt program (KS 2013) 
Ekologiskt ramverk för planer och program (KF 2014) 
Energiplan (KF 2016) 
Finanspolicy (KF 2016) 
Fördjupad översiktsplan för södra staden (KF 2016) 
Försäkringspolicy (KF 2015) 
Handlingsinriktning för fossilbränslefri kollektivtrafik 2020 (KF 2010) 
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 2013-2015 (KF 2013) 
Handlingsplan för mottagande av nyanlända och asylsökande (KS 2016) 
Handlingsplan mot våld i nära relationer (KF 2016) 
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism (KF 2016) 
Idrott- och fritidspolitiska programmet (KF 2015) 
Innerstadsstrategi (KF 2016) 
Krisledningsplan (KS 2015) 
Kommunikationspolicy (KF 2004) 
Kulturpolitiskt program (KF 2005) 
Kvalitetspolicy (KF 2001) 
Landsbygdsprogram (KF 2016) 
Miljö- och klimatprogram (KF 2014) 
Minoritetspolicy (KF 2011) 
Mål och riktlinjer för Uppsalas parker (KS 2013) 
Naturvårdsprogram (KF 2006) 
Näringslivsprogram (KF 2016) 
Placeringsreglemente för förvaltade donationsstiftelser (KF 2016) 
Planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet (KS 2015) 
Policy för hållbar utveckling (KF 2008) 
Policy för internationellt arbete (KF 2014) 
Policy och riktlinjer för parkering i Uppsala kommun (KF 2014) 
Policy och riktlinjer för representation (KF 2014) 



 

Policy och riktlinjer mot mutor (KF 2014) 
Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering (KF 2015) 
Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning (KF 2016) 
Program för individ- och familjeomsorgen (KF 2004) 
Program för kommunalt finansierad verksamhet (KF 2016) 
Renhållningsordning (KF 2014) 
Reglemente för intern kontroll inom Uppsala kommun och dess helägda bolag (2000) 
Reglemente för styrelser och nämnder (KF 2014) 
Riktlinjer för bisyssla i Uppsala kommun (KS 2014) 
Riktlinjer för bostadsförsörjning (KS 2016) 
Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö (KF 2015) 
Riktlinjer för markanvisningar (KS 2016) 
Riktlinjer för nämnder och bolagsstyrelsers verksamhetsplanering och uppföljning samt 
interna kontroll (KS 2016) 
Riktlinjer för riskhantering (KS 2016) 
Riktlinjer för sponsring (KS 2012) 
Riktlinjer för styrdokument (KS 2015) 
Riktlinjer för tillgänglighetsmedel (KS 2015) 
Strategi för besöksnäringen (KF 2014) 
Säkerhetspolicy (KF 2012)  
Trafikplan (KF 2006) 
Upphandlingspolicy (KF 2014) 
Varumärkesplattform för varumärket Uppsala (KS 2016) 
Vattenprogram (KF 2015) 
Åtgärdsprogram för luft 2014-2021 (KF 2014) 
Ägarpolicy för de kommunala bolagen (KF 2005) 
Äldrepolitiskt program (KF 2009) 
Överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun (KF 2013) 
Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala 
län (KF 2013) 
Översiktsplan (KF2016) 
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Avgifter och taxor 
 

1. Gatu- och samhällsmiljönämnden 

2. Plan- och byggnadsnämnden 

3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

4. Räddningsnämnden 

5. Kulturnämnden 

6. Omsorgsnämnden 

7. Socialnämnden 

8. Äldrenämnden 

9. Kommunstyrelsen  
 

 



Gatu- och samhällsmiljönämnden     

Avgift för färdtjänst     

https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/trafik-och-gator/fardtjanst/#vad-
du-betalar 

Vad du betalar  

Avgifter för färdtjänst 

Sträcka Samåkning Egen bil 
en zon 40 kronor 80 kronor 
två zoner 80 kronor 160 kronor 
till eller från Arlanda 150 kronor 300 kronor 
  

Zonkarta 

 

https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/trafik-och-gator/fardtjanst/#vad-du-betalar
https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/trafik-och-gator/fardtjanst/#vad-du-betalar


Avgift för resor till arbete och studier 

Du som reser till och från arbete eller studier med färdtjänst kan ansöka om att få betala en 
lägre avgift. Om du får något annat bidrag för resorna kan du inte få en lägre avgift för 
färdtjänst. 

Om du får rätt till lägre avgift gäller den i maximalt ett år. Du får sedan ansöka igen. 

Du kan börja eller sluta resan på annan adress än bostadsadressen, om resan då blir kortare. 

Din avgift för färdtjänst blir lika stor som kostnaden ett månadskort för kollektivtrafik. 

Resa till arbete 

Arbetet ska vara ett yrkesarbete. Det betyder att du får lön och är anställd eller har eget 
företag. 

Vid arbete gäller: 

o Du betalar en lägre avgift för två enkelresor per arbetsdag. Du kan få fler resor om du har 
delad arbetstid. 

o Du ska resa mellan hemmet och arbetsplatsens huvudkontor eller huvudadress. Du som har 
flera arbetsplatser kan få lägre avgift för resor till olika arbetsadresser. 

o Om du behöver resa mellan olika arbetsplatser räknas det som tjänsteresor som din 
arbetsgivare ska betala. 

Resa till studier 

Du kan få lägre avgift för resor till studier som ger rätt till studiemedel från Centrala 
studiestödsnämnden, CSN. 

Du kan få lägre avgift för två enkelresor per studiedag. Om du studerar på universitetet gäller 
det också för resor mellan institutioner under studiedagen. 

 



 KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING 
   

 

Särskilda avtalsvillkor för hamnplats i Uppsalahamn 

Allmänt 
Målet för Uppsala kommun är att skapa ett attraktivt årum och åstråk samt en levande hamn. 
Fartygens befälhavare ska därför se till att fartygen håller en hög standard vad gäller yttre 
underhåll och ordning på och runt fartyget. 
 
Med befälhavare avses ägare, hyresman eller den som lånar ett fartyg om han eller hon är 
ombord. I annat fall är föraren att betrakta som befälhavare. 
 
Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Uppsala hamn gäller oavsett avtalets innehåll. 
 
Fartyget ska vara placerad mitt i den avsedda ytan. Priset baseras på fartygets längd.  
På fartyg som inte används för boende får övernattning i hamnen endast ske 3 dygn i sträck. 
För fartyg avsedda för boende ställs krav på att boende på fartyget använder de 
serviceinrättningar som finns för avlopp och avfall. Fartygsinnehavaren förbinder sig också 
att följa gällande brandskyddsregler enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) 
 
Kontroller av att reglerna följs kommer att ske löpande under året. Om kontroll visar brister 
kallar Uppsala kommun till gemensam syn. 
 
1. Försäkring 
Fartygetsinnehavaren ska teckna en fullständig ansvarsförsäkring som inkluderar skada mot 
tredje man. I samband med att hamnplatsavgift betalas ska en kopia av giltigt försäkringsbevis 
skickas till Uppsala kommun. Om fartygetbefälhavare ändrar, förlänger eller tecknar en ny 
försäkring ska ägaren skicka en kopia av det nya försäkringsbeviset till Uppsala kommun.  
 
2. Miljö  
Skräp som samlas i vattnet runt fartyget ska tas upp av fartygets befälhavare. Hammarbanden 
ska hållas fria från vegetation och orenlighet. Fartygets befälhavare är ansvarig för 
renhållning på kajen innanför hamnplatsen. Platsens längd motsvarar kajplatsens längd och 
bredden är 2,5 m från kajkanten in mot land.  
 
3. Särskilda bestämmelser om nyttjande av vatten och el 
I avtalet ingår förmånen att hämta vatten (20 liter/dygn) via hamnens vattenposter, detta gäller 
ej för verksamhetsutövande fartyg. 
 
El får endast vara kopplad till fartyget när fartygets ägare har full uppsikt över 
elanvändningen och anslutningarna. Alla kablar ska vara utan skarvar eller med CE-märkt 
skarvbox mellan uttagsboxen och relingslisten. Endast jordade kablar får förekomma. Kablar 
får inte dras över gång eller cykelväg. 
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Kablar som inte används ska tas bort och obevakade kablar som upptäcks på området kommer 
att kopplas ur. Inkoppling får inte ske av utrustning som kräver högre effektuttag än vad 
uttagsboxen är avsedd för. Fartygets befälhavare har allt ansvar för skada som orsakas av att 
felaktig utrustning används och vid bristande tillsyn. 
 
4. Förebyggande av brand 
Fartygsägaren får inte förvara eldfarlig olja, gasol och andra explosiva eller brandfarliga 
ämnen liksom material av annat slag ombord, om inte utrymmena är avsedda eller godkända 
för det. 
 
Det är förbjudet att göra upp öppen eld inom hamnområdet och på fartygen.  
 
5. Hävning av hamnplatsavtal 
Uppsala kommun har rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och vidta åtgärder om:  
 

• fartygets ägare inte betalar avgiften i tid. 
• fartygets ägare före betalning för avtalsperioden går i konkurs eller kommer på sådant 

obestånd att avtalade skyldigheter uppenbarligen inte kan fullgöras. 
• fartygets befälhavare bryter mot gällande hamn-, ordnings- och säkerhetsföreskrifter 

och inte efter skriftlig tillsägelse upphör med det. 
• fartygets befälhavare inte tecknar fullständig ansvarsförsäkring. 
• ägaren inte har sjösatt senast den 10 juni utan att meddela Uppsala kommun. 

 
6. Uppsägning av avtal 
Uppsägning av avtal ska alltid vara skriftlig. Uppsägning ska kunna ske med omställningstid 
med hänsyn tagen till den tidsperiod då farleden är farbar, men alltid minst 3 månaders 
uppsägningstid.  
 
Uppsala kommun förbehåller sig rätten att under löpande avtalstid ändra gällande hamn- och 
avtalsregler. 
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Taxetabell för Uppsala hamn    

Fartyg och fritidsbåtar, inkl. 25 % moms Grundpris per år Tillägg per år 

 Max 10 meter i 
längd 

Per extra meter vid 
kaj 

Hamnplats 2 400 120 
Udda platser eller för k-märkta fartyg 300 20 
   
Östra småbåtshamn, max 3 m bredd och   
8 m i längd 2 400  
   
Taxa för husbåtar   
Hamnplats 4 800 240 
   
Tillägg till grundtaxa   
Boende år 2013 18 000  
Boende år 2014 36 000  
Boende år 2015 48 000  
   
Tillägg för näringsverksamhet, trafik och fast plats, exkl. moms  
Avgift för näringsverksamhet, pris per månad  500 
Trafik enligt turlista, pris per 
trafikeringsmånad  2 500 
Fast plats, pris per kvm serveringsyta och 
månad  70 
   
Övriga taxor och avgifter, inkl. 25 % moms   
Taxa för gästhamn, endast angivna platser, pris per dygn 150 
Avgift för att inte flytta fartyget efter begäran, pris per dygn 400 
Avgift för att stå i platskö, pris per år  250 
   
Hamnplatser kan även hyras ut månadsvis   
   
   
Kostnader för el, vatten, avlopp och sophantering tillkommer.  
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El, vatten, avlopp och sophanterings avgifter, prislistan 
justeras årligen den 2 februari 

  El 10 amp, årsabonnemang per månad 350 

El förbrukning,  kWh dagspris 

El 16 amp, årsabonnemang per månad 450 

El förbrukning kWh dagspris 

El mer än 16 amp per månad 600 

El förbrukning kWh dagspris 

   

Vatten, årsabonnemang per månad 150 

Vatten förbrukning kbm kbm 30 

  
 

   

   Avlopp, slamtank abonnemang per månad 45 

Avlopp tömning kbm 220 

   Sophantering, abonnemang del i gem. anl. per månad 20 
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Översikt hamnområden 2012-10-31 

 
 
 
 

STENKAJ, HÖG 

ÖSTRA 
TRÄBRYGGAN 

HAMNSPÅNGEN 

ÖSTRA 
SMÅBÅTSHAMNEN 

STENKAJ, LÅG 
Pumphuset 

GÄSTHAMN 

VARVSBRYGGAN 
Under ombyggnad 
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Information för hamnplatsansökan 

Fartygets namn 
Är fartyget större än 12 x 4 meter (skepp) så skriver du fartygets registrerade namn. Är 
fartyget mindre än 12 x 4 meter (båt) så skriver du i första hand fabrikat och modell. Om 
fartyget inte är serietillverkat så skriver du båtens namn. 

Signal 
Detta gäller skepp som har fått en signalbeteckning tilldelad av fartygsregistret. 

Reg. Ort  
Detta gäller skepp i fartygsregistret.  Namn och ort måste finnas i aktern på registrerade 
skepp. 

Längd över allt 
Fartygets totala längd. 

Djupgående 
Ange verkligt djupgående och ej mallat djupgående. 

Varvsbesiktigades under vattenlinjen (år) 
Om fartyget är under 12 x 4 meter (båt) och alltid vinterförvaras på land så skriver du 
"årligen". 

Är fartyget utrustat med toalett? 
Vattentoalett eller torrtoalett? Om det finns, ange vilken typ och modell. 

Önskat område/plats, se bifogad områdeskarta och platsnummermärkning 
Uppsala hamn består av fem olika typer av förhyrda förtöjningsplatser en kortare och låg kaj 
på västrasidan vid Pumphuset och på den östra sidan om Fyrisån: 

1. Hög stenkaj främst för större längsgående skepp 
2. Lägre träbrygga för längsgående skepp och båtar 
3. Östra småbåtshamnen med platser avskilda av pålar för förtöjning med fören in mot 

bryggan. 
4. Varvsbryggan, denna del är under ombyggnad. 

 
Ange: Pumphuset, Stenkajen, Östra bryggan, Östra småbåtshamnen, Varvsbryggan. Du kan 
även ange om du önskar någon speciell plats (nr.) inom dessa områden. 
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Följande är rekommendationer och som hyresgäster bör veta och rätta sig efter. 
Tabellen är tagen från Atlantica och rekommenderas i fritidsbåtshamnar, där det förmodligen 
blåser och svallar mer än i Fyrisån. Det skiljer sig lite mellan olika försäkringsbolag. 

Förtöjningsgods 
Använd tågvirke av rätt kvalitét och dimension. Vid permanent förtöjning skall tågvirke av 
polyester eller polyamid användas. Polypropylen har kortare livslängd p.g.a. mindre 
motståndskraft mot solljus och nötning. Polypropylen är oftast blå. 

Dimension 
Använd rätt dimension, se tabell. Även försäkringsbolagen kräver att förtöjningen utförs rätt. 
 
Båtvikt      Förtöjningstampar 
0,5 ton 10 mm 
1 ton 12 mm 
2 ton 14 mm 
3 ton 16 mm 
4 ton 18 mm 
6 ton 20 mm 
8 ton 22 mm 
10 ton 24 mm 
30 ton 28 mm 
50 ton 30mm 
>50 ton >32 mm 

Längsgående förtöjning 
För platserna vid Stenkajen och träbryggan rekommenderas förtöjning med fyra tampar om du 
har ett fartyg som är över 12 meter. Använd förtamp, förspring, akterspring och aktertamp. 
Om avståndet till förtöjningsringarna inte stämmer, använd tre tampar, som förtamp, förspring 
och aktertamp. Använd tillräckligt med fendrar längs hela fartygsidan. 
 
Förtöj inte med aktern överdrivet utlagd, det kan hindra trafiken i farleden. Av samma 
anledning är det inte tillåtet att ha utanpåliggande fartyg, bryggor etc. utan Uppsala kommuns 
tillåtelse. 
Vid långvarig förtöjning kan det vara en god idé att säkra förtöjningen med kätting för att 
slippa ett lössläppt fartyg. 

Förtöjning med fören in 
Vid Östra småbåtshamnen måste fendrar användas för att skydda intilliggande båtar, använd 
tillräckligt många fendrar på varje sida. Ryckdämpare rekommenderas samt stöldgodkänd 
kätting med lås. Tänk på att ha ett avstånd mellan fören och bryggan för att slippa onödiga 
skador. 

Kontrollera förtöjningen 
Vid långvarig förtöjning kommer tamparna att slacka och måste tajtas upp med jämna 
mellanrum. Det är ditt ansvar att se till att ditt fartyg inte stör trafiken i farleden eller sliter sig 
och orsakar skador på andras fartyg. Det är normalt sett inte mycket svall i Fyrisån men 
turbåtarnas stora propellerar skapar ett sug som drar ut dåligt förtöjda fartyg, i värsta fall kan 
pollare och tampar gå av i det ryck som blir. 
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Håll rent och snyggt 
Hamnen är ett populärt promenadstråk för både turister och Uppsalabor, och är en viktig del 
av stadsbilden. Det är inte tillåtet att använda kaj och brygga som förvaringsplats utan 
Uppsala kommuns tillåtelse. Håll även snyggt ombord. 
 

Länspumpar 
Fartyg över 12 x 4 meter (skepp) bör ha fasta länspumpar installerade. I maskinrum får 
länspumparna absolut inte startas automatiskt då det finns risk för olje- och bränslesutsläpp i 
Fyrisån. Istället ska någon typ av akustiskt och visuellt larm finnas för att pumparna ska 
kunna startas kontrollerat efter att ägaren kontaktats. Vid länspumpning av slagvatten skall 
stor försiktighet vidtas för att undvika oljefilm på Fyrisån. Använd oljeavskiljare och/eller 
oljeabsorberande filter och pumpa det sista till dunk som kan lämnas in som farligt avfall. 

Brandskydd 
Följ försäkringsbolagets rekommendation om brandvarnare och hur många brandsläckare du 
behöver och var de ska placeras. Uppsala kommun likställer husbåt eller boende på fartyg 
med gällande regler för fastighet i Lagen om skydd mot olyckor (LSO) 
 

Brandskyddskontroll och rengöring (sotning), allmän information om LSO 

I lagen om skydd mot olyckor (LSO) anges att det är kommunen som ansvarar för att 
brandskyddskontroll och rengöring (sotning) genomförs. För er som bor i Tierps, Uppsala och 
Östhammars kommun är det Uppsala brandförsvar som har det ansvaret. Genom avtal utförs 
brandskyddskontroll och rengöring (sotning) av följande entreprenörer: 
 

• Tierps kommun: Tierps sotningsdistrikt AB  
• Uppsala kommun: Ventilation- och sotningstjänst Åke Huss AB  
• Östhammars kommun: Östhammars sotningsdistrikt AB 

 

Brandskyddskontroll 
Vid brandskyddskontrollen, som endast får utföras av behörig skorstensfejartekniker, 
kontrolleras värmeanläggningens säkerhet ur brandskyddssynpunkt. Brandskyddskontrollen 
innefattar hela värmeanläggningen, taket samt tillhörande skyddsanordningar. Hänsyn tas till 
hur brandskyddet påverkas av: 
 

• sotbildning och beläggningar,  
• skador eller förändringar av det tekniska utförandet,  
• temperaturförhållanden,  
• tryckförhållanden och  
• drift och skötsel. 

 

Rengöring och sotning 
Vid rengöring (sotning) tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. 
Rengöringen är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Fastighetsägare 
kan själv utföra rengöringen, alternativt låta annan utföra rengöringen, på den egna 
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fastighetens värmeanläggning. Möjligheten att själv rengöra eller låta någon annan rengöra 
sin egen anläggning omfattar endast rengöringsmomentet. 

Egensotning 
Enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor, får kommunen efter ansökan medge att en 
fastighetsägare utför eller låter någon annan utföra sotning på den egna fastigheten. Detta 
endast om sotningen kan ske på ett, från brandskyddssynpunkt, betryggande sätt. Ett 
medgivande kan återkallas om det vid brandskyddskontroll eller tillsyn skulle visa sig att 
sotningen inte skett på ett sådant sätt. Det krävs att man är fysisk person och lagfaren 
fastighetsägare för att kunna ansöka om egensotning. 

Om du själv vill rengöra (sota) på den egna fastigheten 
Om du uppfyller följande kriterier kan du ansöka om att rengöra (sota) själv:  

• Jag är införstådd med att jag tar över ansvaret för rengöringen (sotningen) av de objekt 
jag får medgivande att rengöra (sota) själv och att jag då är skyldig att rengöra (sota) 
enligt de sotningsfrister som gäller för respektive objekt.  

• Jag har erforderlig kunskap om eldstaden och tillkommande anordningar för att kunna 
utföra rengöring (sotning) på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.  

• Jag har fysisk förmåga att arbeta på tak.  
• Jag har erforderliga redskap för rengöring (sotning).  
• Jag är införstådd med att brandskyddskontrollen av objektet i denna ansökan kommer 

att utföras av den kommunalt utsedde skorstensfejarmästaren eller av honom utsedd 
behörig personal i enlighet med de frister som anges i Myndigheten för Samhällsskydd 
och Beredskaps författningssamling (SRVFS 2005:9).  

• Jag är införstådd med att tillståndet för att rengöra själv återkallas om rengöringen inte 
utförs på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. 

 
Uppfyller du dessa kriterier kan du fylla i blanketten nedan: 
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Kris_o_beredskap/Ansoka
n_om_rengoring_%20egen_fastighet.pdf 
 
 
Blanketten skickas till Uppsala brandförsvar för beslutande. När ansökan godkänts skickas 
den tillbaka till dig. En kopia skickas samtidigt till skorstensfejarmästaren för kännedom.  

 

http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Kris_o_beredskap/Ansokan_om_rengoring_%20egen_fastighet.pdf
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Kris_o_beredskap/Ansokan_om_rengoring_%20egen_fastighet.pdf


 

 

Gatu- och samhällsmiljönämnden    

2016 

Parkeringsavgifter 2016 

Uppsala tätort är indelad i tre parkeringszoner. Avgiften är högst i de mest centrala delarna. 

Vanligast är att parkeringarna är avgiftsbelagda 8.00–18.00, men tiderna varierar mellan olika 
parkeringsplatser.  

Zon Avgift de första två timmarna Avgift följande timmar 
A 25 kronor/timme 30 kronor/timme 
B 15 kronor/timme 20 kronor/timme 
C 10 kronor/timme 15 kronor/timme 

För övriga gator i tätorten varierar parkeringstiden och avgiften. Se vägmärken på respektive 
gata. 

 



Boendeparkering 

200 kr/månad 

Flytt av fordon (sandupptagning) 

cirka 1 550 kronor. Flytt av fordonet 742,50 kr, parkeringsanmärkning 800 kr. 

Nyttoparkeringskort 

 Antal månader  Typ A Typ B  

 1 dag  150 kr  175 kr 
 1 månad  980 kr  680 kr 
 2 månader  1 525 kr  940 kr 
 3 månader  2 210 kr  1 190 kr 
 4 månader  2 620 kr  1 450 kr 
 5 månader  3 165 kr  1 710 kr 
 6 månader  3 710 kr  1 960 kr 
 7 månader  4 270 kr  2 220 kr 
 8 månader  4 815 kr  2 480 kr 
 9 månader  5 360 kr  2 730 kr 
 10 månader  5 910 kr  2 990 kr 
 11 månader  6 450 kr  3 250 kr 
 12 månader  7 000 kr  3 500 kr 

 

 

 

 

 

 
 



Nya avgifter under 2017 
 

Boendeparkering  
Beslut i KF 2016-06-13 

Att högsta avgift för boendeparkering ska höjas från 200 kronor per månad till 500 kronor per 
månad 

Maxtaxa parkering 

Beslut i KF 2016-06-13 
Ny högsta möjliga parkeringsavgift om 40 kronor i timmen.  

Parkeringsavgifter och zonindelning 
( Ej beslutade, till GSN för beslut i okt/nov) 

avgifterna för parkering ska vara 
30 kronor i timmen på de allra mest centrala platserna fram till och med klockan 18.00. 
Områden, som idag har nästan enbart oreglerade gator, föreslås regleras med avgiftsbelagd 
parkering om 5 och 10 kronor i timmen.  
Gemensamt för samtliga avgiftsbelagda platser föreslås en avgift om 5 kronor i timmen mellan 
klockan 18.00 och 22.00.  
Tidpunkt för genomförande föreslås vara våren 2017. 
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Postadress: Uppsala kommun, kontoret för samhällsutveckling, 753 75 Uppsala 
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Gatu- och samhällsmiljönämnden   
GSN-2013-12-10 §174 Felparkeringsavgifter och kontrollavgifter 2014 
 
Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276) 
 
Stannat eller parkerat fordon 
 
01  på allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng (3 kap.48§) 500 kr 
 
02  på en gång- eller cykelbana (3 kap.48§)   800 kr 
 
03  mot färdriktningen (3 kap.52§)    800 kr 
 
04  på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe (3 kap.53§1.) 800 kr 
 
05  i en vägkorsning eller inom 10 m från en korsande körbanas närmaste 
      ytterkant (3 kap.53§2.)     800 kr 
 
06  i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl. (3 kap.53§10.) 800 kr 
 
07  för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller 
      laddplats (3 kap.54§)     800 kr 
 
08  för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss  
      trafikantgrupp eller visst fordonsslag (3 kap.54§)   800 kr 
 
09  på en sådan plats eller på ett sådant sätt att fara uppstår eller trafiken 
      onödigtvis hindras eller störs (3 kap.47§1.)   800 kr 
  
09  i en korsning med järnväg eller spårväg (3 kap.47§2.)  800 kr 
 
09  på ett sådant sätt att vägmärken eller trafiksignaler skyms (3 kap.47§3.) 800 kr 
 
09  ej så långt från körbanans mitt som möjligt eller ej i vägens 
      längdriktning (3 kap.52§)    800 kr 
 
09  i en vägport eller tunnel (3 kap.53§4.)   800 kr 
 
09  på eller inom ett avstånd av tio meter före en cykelöverfart (3 kap.53§1.) 800 kr 
 
09  på eller i närheten av ett backkrön eller i eller i närheten av en kurva där 
      sikten är skymd (3 kap.53§5.)    800 kr 
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09  längs en heldragen linje, om avståndet mellan fordonet och linjen är  
      mindre än tre meter (3 kap.53§6.)    800 kr 
 
09  i ett cykelfält (3 kap.53§7.)    800 kr 
 
09  i ett spärrområde (3 kap.53§8.)     800 kr 
 
09  i en cirkulationsplats (3 kap.53§8.)    800 kr 
 
09  på eller inom ett avstånd av tio meter före en korsande cykelbana eller 
      gångbana (3 kap.53§3.)    800 kr 
 
       
Parkerat fordon 
 
10  med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering som 
      anger var parkering får ske (3 kap.49§2.)   500 kr 
 
10  längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och 
      helgdag (3 kap.49a§)     500 kr 
 
10  utan att giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig och läsbar 
      (3 kap.49a§)     500 kr 
 
10  utan att tiden på parkeringsskiva eller motsvarande har ställts in  
      (3 kap.49a§)     500 kr 
 
10  utan att visa att avgift är betald på parkeringsmätare (3 kap.49a§) 500 kr 
 
10  utan att tidsangivelsen på en parkeringsskiva är synlig och läsbar 
      (3 kap.49a§)     500 kr 
 
11  framför infart till fastighet eller så att fordonstrafik till eller från 
      fastigheten väsentligen försvåras (3 kap.55§2.)   800 kr 
 
12  på en huvudled (3 kap.55§3.)    500 kr 
 
13  på en gågata eller i ett gångfartsområde (8 kap1§2.)  500 kr 
 
14  så att det hindrar tillträde till andra fordon eller så att dessa inte kan föras  
      från platsen (3 kap.49§1.)    500 kr 
   
14  på en väg inom ett avstånd av trettio meter från en plankorsning  
      (3 kap.55§1.)     500 kr 
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14  på en körbana bredvid annat fordon eller anordning (3 kap.55§4.) 800 kr 
 
14  på en mötesplats som märkts ut med vägmärke E18 (3 kap. 55§5.) 500 kr 
 
Överträdelse av bestämmelser i lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 
1§ och föreskrifter enligt 10 kap. 14§ trafikförordningen (1998:1276) 
 
Stannat eller parkerat fordon 
 
30  inom område där fordon inte får stannas eller parkeras  800 kr 
 
31  på plats där fordon inte får stannas eller parkeras   800 kr 
 
33  inom område som enligt detaljplan är park, plantering, friluftsområde eller 
      liknande område samt på refuge eller mittskiljeremsa  500 kr 
 
 
Parkerat fordon 
 
34  inom område där fordon inte får parkeras   500 kr 
 
35  på plats där fordon inte får parkeras    500 kr 
 
37  på fel sida av vägen enligt bestämmelse om datumparkering  500 kr 
 
38  längre tid än tillåten tid     500 kr 
 
39  utan att visa att avgift eller motsvarande är betald   500 kr 
  
41  utan att parkeringsskiva eller motsvarande är synlig  500 kr 
  
42  utan att anvisningar för uppställning av fordon följts 
      (nyttoparkeringstillstånd, boendeparkeringstillstånd)  500 kr 
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Kontrollavgift vid olovlig parkering LKOP 
 
Överträdelse      avgift (kr) 
 
01 Ej parkerat inom markerad plats   500 
 
02 Parkering längre tid än tillåten/betald parkeringstid  500 
 
03 Parkeringsavgift ej erlagd    500 
 
04 Parkering utan att ha följt föreskrift om mätarens användning 500 
 
05 Parkeringsbiljett saknas/ej synlig   500 
 
06 Parkeringsbiljett felvänd/ej läsbar   500 
 
07 Parkeringstillstånd saknas/ej synligt   500 
 
08 Ej giltigt parkeringstillstånd   500 
 
09 Parkering i parkeringsplats för besökande  500 
 
10 Parkering i förhyrd/reserverad parkeringsplats  500 
 
11 Parkering i parkeringsplats för fordon med särskilt RH-tillstånd 800 
 
12 Parkering i parkeringsplats reserverad för visst fordonsslag 500 
 
13 Parkeringsskiva saknas/ej synlig   500 
 
14 Parkeringsskiva felvänd/ev avläsbar   500 
 
17 Förbud att parkera    500 
 
18 Förbud att parkera inom område   500 
 
33 Övrig orsak enligt anteckning på kontrollavgiftsfakturan 500 
 
   
  



 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
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Avgifter för upplåtelse av offentlig plats i Uppsala kommun. 
Gäller från den 1 januari 2016. Mark för pedagogisk verksamhet, skolor/förskolor ska gälla 
retroaktivt från och med 1 januari 2015.  
 
 
Torghandel  Avgift kr Ny avgift kr 
Vaksala torg: 20 kvm/månad 1 628 1 628 

                          9 kvm/månad 840 840 

                         9 kvm/dag 200 200 

S:t Eriks gränd:  9 kvm/månad                           840                      1 040      
                             9 kvm/dag                          275                         275 
Vid Pumphuset: 9 kvm/månad  840 1 040 

Västertorg: 9 kvm/månad                           840 840 

Brantings torg: 9 kvm/månad 840 840 

Torbjörns torg: 9 kvm/månad                          840 840 

"Gågatan”:  6 kvm/år 26 460 26 460 

                     6 kvm/månad 2 205 2 205 

                     6 kvm/vecka 1 155 1 155 

                     6 kvm/dag 273 275 

På Fyristorg är försäljningen avgiftsfri om den sker i begränsad omfattning och avser  
lantmannaprodukter från egen skörd eller produktion som t.ex. frukt, grönsaker, blommor, ägg och 
hembakat bröd men också svamp och bär. 
 
”Gågatan” är Svartbäcksgatan mellan S:t Olofsgatan och Stora Torget, Kungsängsgatan mellan Stora 
Torget och Bangårdsgatan. 
 
På Vaksala torg är en plats avgiftsfri (3 x 3 meter) för skolklass och ideell förening om försäljningen 
sker till förmån för den egna verksamheten eller hjälpverksamhet. 
 
Tillgång till eluttag    
 10 A uttag/dag 53 60 
 10 A uttag/månad 1050 1 100 
16 A uttag/dag 79 85 
16 A uttag/månad 1 575 1 650 
25 A uttag/dag 105 110 
25 A uttag/månad 2 100 2 200 
Stora evenemang: elskåp/dag (avser 
Vaksala torg) 630 

 
630 
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Kiosker Avgift kr Ny avgift kr 
Tillfälliga kiosker/rest: max/säsong 68 250 70 000 
                                         min/säsong 10 500 15 000 
Permanenta kiosker/rest: max/år 68 250 120 000 
                                               min/år  15 000 
Serveringskiosker vid 
uteserveringar/säsong  <10 kvm  

6 000 

Serveringskiosker vid 
uteserveringar/säsong >=10 kvm  

12 000 

Ovanstående avgifter beroende på ändamålet, nyttjarens fördel av upplåtelsen, kommunens 
kostnader, platsens belägenhet, trafikintensitet, närhet till andra intressedragande företeelser.  
Säsong avser 1/4 -15/10. 
 
Tillfällig försäljning 

 
 

Julgranar: plats/period (exakt datum 
för perioden bestäms för varje år av 
kommunen i samarbete med polisen)  1 680 

 
 

1 800 
     
Övrig försäljning: 3x3 m/dag  (min.avg. 
1 050:-) 525 

550 

 3x3 m/månad 2 100 2 200 
   
Uteserveringar    

Zon A: kvm/säsong              594 594 

Zon B: kvm/säsong    452 452 
Säsong avser 1/4-15/10 
Zonindelning enligt bifogad karta  
 
Skyltar, reklam 

 
 

Fasta reklamskyltar, tavlor och 
liknande:   

 

Per kvm reklamyta och år 1 103 1 200 
min/upplåtelse 1 050 1 200 
     
Rörlig reklam (bildväxling)    
Per kvm reklamyta och år 2 100 2 400 
 Min/upplåtelse                        1 200 
   
Tillfälliga evenemangsskyltar/affischer 
på särskilda platser   

 

Max storlek 2 x 1 m, period = max 14 
dagar, avgift/period                      1 050 

             
                     1 500 

Industriinformationsskyltar, 
företagsskylt m.fl.  per kvm reklamyta                      1 103 
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och år                      1 200 
 
Cirkus, mötestält Avgift kr  Ny avgift kr 
Gränby cirkusplats/dag 2 625 2 625 
Andra platser/dag 1 575 1 575 
 
Tivoli    
Upp till 1 000 kvm/dag 2 100 2 000 
1 001-3 000 kvm/dag 

 
4 000 

 Över 3 000 kvm/dag                      6 300                      6 000 
 
Mässor, evenemang, konserter, 
marknadsföring m.m.   

 

Max /dag 15 750 10 500 
Avgiftsnivån beroende på omfattning, 
plats och ändamål m.m. (se allmänna 
bestämmelser)   

 

 Avgift för särskilda ofta frekventerade platser enligt bilaga 2  
 
Byggetableringar 

 
 

Bodar, upplag, byggställningar, 
byggarbetsplatser och liknande 
(områdesindelning enligt bifogad karta)    

 

Utanför centrum: kvm/år 473 473 
Min.avgift 1 050 1 500 
I centrum: kvm/år 683 683 
Min.avgift 2 100 2 500 
 
Container, skylift m.m.    
Container, mobilkran, skylift, 
rullställning och liknande, st/dag     

 

Dag 1  315 400 
För varje tillkommande dag 79 80 
Byggsäckar, st/dag    
Dag 1  200 
För varje tillkommande dag  30 
 
Trappor, ramper, entréer    
kvm/år 315 315 
min avg/år 2 100 2 100 
 
Tidningslådor    
(max storlek 40(b)x50(d)x 11(h))per 
st/år 1 680 

 
1 680 
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Buntlådor Avgift kr Ny avgift kr 
st/år 1 680 1 680 
 
Brevlådor    
st/år  200 
 
Parkering   
Område för parkering, kvm/år   120 
Min.avgift  550 

 
Flaggstänger 

 
 

st/år 1 050 1 050 
 
Telemaster/mobilmaster och liknande    
mast/år 21 000 21 000 
Teknikbod/skåp per år    
 0-< 2 kvm 2 100 2 100 
2-5 kvm 4 200 4 200 
> 5 kvm-10 kvm  6 300 6 300 
 
Återvinningsstationer    
Materialbolagens återvinningsstationer  Ingen avgift Ingen avgift 
 
Filminspelning    
Plats/dag Ingen avgift                          550 
 
Mark för pedagogisk verksamhet,  
skolor/förskolor    

 

Kvm/år 175                            50 
 
Banderoller    
st/14 dagars period Ingen avgift                          550 
 
Sophus, rullstolsgarage, 
kundvagnsgarage och liknande  

 

Kvm/år                        175                         175 
 
Övrigt   
Annat nyttjande som inte kan hänföras 
till annan rubrik/ändamål, kvm/år Max 3 000 

 
Max 3 000 

Min.avgift/upplåtelse 525 550 
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Allmänna bestämmelser för markupplåtelser: 
 
Avgifterna är momsbefriade. Skulle reglerna om moms eller skatter ändras ska avgiften 
justeras med hänsyn till detta. 
 
Avgifterna omräknas den 1 januari varje år enligt förändringen av oktober månads 
konsumentprisindex (basår 1980). Indextalet för oktober 2015 utgör då bastal. Avgifterna 
avrundas enligt gängse avrundningsregler till närmast jämna 1-tal kronor.   
 
Vid längre upplåtelsetider kan avgiften faktureras kvartalsvis och i vissa fall även månadsvis.  
 
Om avgiftsbelagda p-platser tas i anspråk eller behövs stängas av i samband med 
markupplåtelse tillkommer avgift som motsvarar kommunens uteblivna parkeringsintäkter. 
 
Ingen avgift tas ut vid följande upplåtelser: 
-Politisk organisation, eller ideell förening med ett allmännyttig ändamål och ideell 
verksamhet, i samband med torgmöten och appellmöten. 
-Information om föreningsverksamhet. 
- Hjälpverksamhet, insamlingar till välgörande ändamål och liknande. 
-Demonstrationståg, marscher, korteger, motionslopp som inte ianspråktager mark för scener, 
tält m.m.  
-Humanitära ändamål och ideella framställningar som sker tillfälligt i mindre omfattning och 
utan vinstintressen. 
-Tillståndshavaren är stadsbyggnadsförvaltningen eller entreprenör åt förvaltningen och om 
ändamålet är arbeten på gatu- eller parkmark. 
-Av stadsbyggnadsförvaltningen uppförd anläggning eller byggnad för allmänhetens 
nyttjande. 
-Försäljning av livsmedel, blommor, grönsaker, bär, svamp och andra produkter tillagade 
och/eller baserade på lokala (närproducerade) råvaror i samband med Bondens marknad vid 
resecentrum (1 dag/vecka). 
 
Vid bedömning av avgiftsnivån för upplåtelsen gäller: 
-ändamålet med upplåtelsen 
- nyttjarens fördel av upplåtelsen 
-kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen 
-den enskilda platsens belägenhet 
-trafikintensitet, vad avser fordonstrafik och gående 
-närhet till andra intressedragande företeelser 
 
Ideella föreningar kan indelas i olika kategorier. I dessa sammanhang menas en ideell 
förening med ett allmännyttigt ändamål och ideell verksamhet. 
 
Tillstånd är personligt och får inte säljas eller överlåtas.  
  
Inom upplåtet område svarar tillståndshavaren för gaturenhållning eller vinterväghållning.  
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Vid eventuell åverkan, skada, eller vid behov av extra renhållning som kan uppkomma i 
samband med upplåtelsen utför kommunen de reparationer och städåtgärder som erfordras. 
Tillståndshavaren faktureras hela kostnaden för dessa åtgärder utöver avgiften för 
markupplåtelsen.   
 
Kommunen har rätt att hos polisen begära att tillstånd för markupplåtelse återkallas i det fall 
kommunens villkor inte följs eller om avgiften inte betalas.  
 
Vid återkallelse av tillstånd genom polismyndigheten utgår avgift fram till dagen för 
återkallandet. 
 
Tillståndshavaren ska utöver avgiften för markupplåtelsen även svara för andra kostnader som 
kan uppkomma med anledning av nyttjandet av den offentliga platsen som t.ex. vatten, el, 
flyttning av vägmärken, avstängningsanordningar, TA-planer, städning, återställning av 
skador m.m.   
 
Finns fler sökande för samma plats och med samma eller snarlika ändamål, väljer kommunen 
genom sin vetorätt enligt ordningslagen vilken sökande som ska få tillståndet. Sökanden som 
bedrivit verksamhet på platsen har förtur, så länge denne har drivit sin verksamhet utan 
anmärkning under tidigare tillståndsperioder, ansöker i god tid före en ny upplåtelseperiod, 
och kommunen inte har för avsikt att upplåta platsen till annan typ av verksamhet, använda 
den för annat ändamål eller inte längre har för avsikt att upplåta platsen. 
 
Kommunen har rätt att ställa villkor för upplåtelsen med hänsyn till skötsel, markanvändning, 
stadsbild, miljö och trafik. 
 
Gatu- och samhällsmiljönämnden kan jämka avgiften om särskilda skäl finns. 
 
Då det inte finns ett upplåtelseändamål i avgiftstabellen som stämmer överens med ändamålet 
i ansökan används närmast likvärdiga ändamål eller rubriken övrigt ändamål. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gatu- och samhällsmiljönämnden     

Avgifter och viten – Tillstånd för grävning och schaktning 

https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/trafik-och-gator/tillstand-for-
gravning-och-schaktning/#avgifter-och-viten 

Avgifter 

Tillstånd Avgift  (exkl. moms) 
Grävtillståndsavgift 2 000 kr 
TA-plan där grävtillstånd ej är tillämpligt 2 000 kr 
Administrativ avgift vid tidsförlängning av tillstånd 750 kr 
Viten 

Tillstånd Avgift (exkl. moms) 
När godkänt grävtillstånd saknas 20 000 kr 
När godkänd trafikanordningsplan (TA-plan) saknas 20 000 kr 
Om inte tidsförlängning begärts minst fem arbetsdagar innan 
sluttid (gäller både grävtillstånd och TA-plan) 1 500 kr / kalenderdag 

Om TA-planer ej finns tillgängliga på arbetsplatsen 
5 000 kr  

  
Särskilda villkor   
Om entreprenören inte uppfyller kraven enligt särskilda villkor 5000 kr/ krav 
Utmärkning   
Om grundläggande vägmärken i godkänd TA-plan saknas, t.ex. 
vägmärke A20, X1, X2, X3, C31, C2, C3 eller E11/E13, F25 
saknas 

10 000 kr 

När enstaka detaljer saknas eller är bristfälliga 3 000 kr 
Fysisk avstängning   
När grundläggande avstängning inte är utförd, inte följer 
godkänd TA-plan, eller arbetsområdet är farligt för trafikanter 
och personal 

20 000 kr 

När enstaka detaljer saknas eller är bristfälliga 3 000 kr 
Om godkänd TA-plan ej är tillämplig 20 000 kr 
Personal och arbetsområde   
Om utmärkningsansvarig inte befinner sig på arbets- 
området eller är nåbar på en fast arbetsplats  5 000 kr 

Om personalen saknar godkänd utbildning eller visar tydlig 
saknad av kompetens  3 000 kr 

Om personalen saknar varselkläder eller brister i varselklädseln 
förekommer 3000 kr/ person 

Om personalen på plats inte medverkar till att anmärkning 
åtgärdas vid anmodan  5 000 kr 

https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/trafik-och-gator/tillstand-for-gravning-och-schaktning/#avgifter-och-viten
https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/trafik-och-gator/tillstand-for-gravning-och-schaktning/#avgifter-och-viten


Tillstånd Avgift (exkl. moms) 
 Entreprenadområde   

Om mark tas i anspråk eller schakt sker utanför 
entreprenadområdet 

10 000 kr/ kalenderdag samt 
åläggs att återställa ytan 
enligt besiktningsmans 
bedömning 

 Framkomlighet för trafikanter   
Om det inte går att komma fram och eller det är farligt att ta sig 
fram i trafikzonen  20 000 kr 

Om fordon eller maskiner som används för arbetet, där det klart 
framgår av TA-planen att dessa skall rymmas innanför den 
fysiska avstängningen, istället vistas i trafikzonen 

5 000 kr 

Vid tillfälliga störningar. Exempelvis: inga motlägg/fasning 1:3 
mot kantstöd, bristande snöröjning eller halkbekämpning. 
Arbete på gator där arbetsbegränsning gäller under högtrafik. 
Trafikanordningsmaterial kvarlämnat efter avslutat arbete 

3 000 kr 

Grovt åsidosättande av bestämmelser   
Vid grovt åsidosättande av bestämmelser äger 
stadsbyggnadsförvalningen rätt att stänga av ansvarig 
arbetsledare upp till 2 år vad gäller arbete i kommunens 
allmänna och offentliga mark 

 

 



Taxebestämmelser för plan- och byggnadsnämndens 
verksamhet 
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med tabellerna 1-13 (bygglov), 14-16 
(planer) samt 17 (nyttjande av karta) i kommunens beslut att anta taxan. 

Kommunen får ta ut kostnad för kopiering eller utskrift av allmän handling. 
Sådan taxa — kopiering av allmän handling — beslutas i särskild ordning. 

Inledande bestämmelser 

1 § 
Enligt denna taxa utgår avgift för 

A. 
1. förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked, 
2. beslut om lov, 
3. tekniska samråd och slutsamråd, 
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 
5. upprättande av nybyggnadskartor, 
6. framställning av arkivbeständiga handlingar, 
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och 
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 
9. Planbesked 
10. upprättande av detaljplaner, planprogram, områdesbestämmelser 
11. upprättande av grundkarta 

Planavgift kan tillkomma i avgifterna i tabell 1-13. I dessa fall debiteras planavgiften och 
bygglovsavgiften gemensamt. Planavgiften regleras i taxan för planverksamheten 
(tabell 14-16). 

Allmänna bestämmelser 

2 § 

Beräkning av avgift 

Avgift enligt tabell 

Avgifterna för åtgärder inom bygglovsenhetens verksamhetsområde framgår av tabellerna 1-
13. Beloppen i tabellerna har beräknats genom att en framräknad handläggningskostnad per 
timme för verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av 
ärende som åtgärden avser. 

Vid areaberäkning gäller mätreglerna enligt Svensk Standard (SS 21054:2009). Alla berörda 
areor anges i bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA). 



Planavgift grundas på area i kvadratmeter (BTA+OPA) för byggnader, anläggningar inklusive 
bygglovpliktiga komplementbyggnader som exploatören vill få prövad i planläggningen. 
Planavgift för viss åtgärd framgår av tabell 14-16. 

Avgift för tillfälligt nyttjande av grundkarta baseras på kartans omfattning. 

Minsta avgift vid timdebitering är en timmas arbete. 

Gällande taxa 

Bygglovsavgift och planavgift som tas ut i samband med bygglov beräknas efter den taxa som 
gäller när ärendet inkommer. 

Planavgift baseras på den taxa som gäller vid planavtalets ingående. 

Reducerad avgift vid justering av gällande lov 

I de fall ändringar i projekt med beviljat lov eller givet startbesked medför att det krävs en att 
en ny ansökan om lov eller en ny anmälan görs, utgår avgift enligt den tabell där åtgärden 
återfinns. Om byggnadsnämnden finner att det är motiverat med avseende på arbetsinsatsen 
kan avgiften reduceras med, 50 %. Avgift grundad på tidersättning kan också tas ut i dessa 
fall. 

Timdebitering 

För vissa ärendetyper anges "Timdebitering". I dessa fall beräknas avgiften genom att 
timpriset enligt taxan multipliceras med antalet nedlagda timmar i ärendet. 

Timpriser 2015 

Timkostnad inom bygglovsverksamheten uppgår till 996 kronor. Om en åtgärd inte kan 
hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar plan- och byggnadsnämnden om skälig 
avgift grundad på tidersättning. 

Timkostnad för debitering med timdebitering inom planverksamheten uppgår till 1 430 kr. 

Avgift vid avslag eller vägrat besked 

Om en åtgärd inom bygglovsenhetens verksamhetsområde avslås eller vägras tas en avgift 
som motsvarar timpriset i taxan multiplicerat med antalet nedlagda timmar i ärendet 
(timdebitering). Se även tabell 13. 

För planarbete, se tabell 14. 

Höjning/sänkning av avgift 

Finner plan- och byggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning 
av avgiften, äger nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta. 



3 § 

Ändring av taxan 
Taxan justeras årligen med index. Indexjusteringen sker vid årsskifte och utgår från 
arbetskostnadsindex med avseende på kostnaden för tjänstemän med brytpunkt i augusti. 
Basår för indexjustering är 2015. 

4 § 

Betalning av avgift 
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren/exploatören mot faktura när denne 
tillställts plan- och byggnadsnämndens beslut, då beställd handling levereras eller då beslutad 
åtgärd vidtagits. 

I bygglovsavgiften ingår kostnaden för handläggningen från lov fram till och med slutbesked. 
I de fall där endast anmälan krävs är det från anmälan till slutbesked som avgiften avser. I 
dessa fall tas avgiften ut i samband med startbesked. 

Bygglovsavgiften tas ut i samband med beslut om lov. Därmed tas avgift för 
genomförandeskedet i ett bygglovärende ut i förskott. Om bygget inte genomförs innan 
bygglovet förfallit återbetalas därför 50 % av avgiften om sökanden begär det. En sådan 
begäran ska göras senast sex månader efter det att bygglovet förfallit. Ingen ränta betalas ut. 

Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska ske mot eventuell 
avgift som utgår för den aktuella åtgärden. 

Betalningsplan för planverksamheten framgår av tabell 14-16. När planavgiften regleras i 
planavtal upprättas en specifik betalningsplan för delbetalningar, kopplat till nämndbeslut 
eller tidpunkter för utskick. 

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 
(1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. 

5 § 

Taxans ikraftträdande 
Plan- och byggnadsnämndens taxa trädde i kraft 2015-01-01. Revideringarna i taxan ska gälla 
från och med 2016-01-01. 



Taxetabeller - innehållsförteckning 

1 	Avgifter för en- och tvåbostadshus och tillhörande åtgärder 
Avgifter för Attefallsåtgärder 

2 	Avgifter för kolonistugor 

3 	Avgifter för flerbostadshus, byggnader för verksamheter, gruppbyggda 
småhus och anläggningar 
Yttre ändringar 
Inre ändringar 
Övrigt 

4 	Avgifter för skyltar och ljusanordningar 

5 	Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader 

6 	Tidsbegränsade åtgärder 

7 	Anmälningspliktiga åtgärder 

8 	Förhandsbesked 

9 	Nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta och baskarta med 
fältkontroll 

10 	Utstakning 

11 	Lägeskontroll (moms tillkommer) 

12 	Extra teknisk kontroll 
Avgifter för en- och tvåbostadshus och tillhörande åtgärder 
Avgifter för flerbostadshus, byggnader för verksamheter, gruppbyggda småhus och 
anläggningar 

13 	Övriga avgifter 



Taxetabeller 

1 Avgifter för en- och tvåbostadshus och tillhörande åtgärder 

Ärendetyp Avgift 

1.1 
Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i 
samma ansökan, max 100 kvm (BTA+OPA) 24 700 kr 

1.2 
Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i 
samma ansökan, större än 100 kvm (BTA+OPA) 37 000 kr 

1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs -6 200 kr 

1.4 Tillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, max 50 kvm (BTA+OPA) 6 200 kr 

1.5 Tillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, större än 50 kvm (BTA+OPA) utan tekniskt samråd 9 300 kr 

1.6 Tillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, större än 50 kvm (BTA+OPA) med tekniskt samråd 15 400 kr 

1.7 Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad, exempelvis garage eller förråd , max 50 kvm (BTA+OPA) 4 600 kr 

1.8 
Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad, exempelvis garage eller förråd , större än 50 kvm 
(BTA+OPA) utan tekniskt samråd 7 200 kr 

1.9 
Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad, exempelvis garage eller förråd , större än 50 kvm 
(BTA+OPA) med tekniskt samråd 13 400 kr 

1.10 Altan och terrass (gäller ej inglasning) 4 600 kr 

1.11 
Fasadändring, mindre (ex. fönster, dörrar eller takfönster samt byte av fasadkulör på samma 
fasadmaterial) 3 100 kr 

1.12 Fasadändring, större (ex. byte av tak- eller fasadmaterial, ny balkong eller ny takkupa) 6 200 kr 

1.13 Marklov 4 600 kr 

1.14 Rivning av en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus 3 100 kr 

1.15 Rivning av ett en- eller tvåbostadshus 12 300 kr 

1.16 
Rivning av ett en- eller tvåbostadshus i samma ansökan som bygglov för nybyggnad av en- eller 
tvåbostadshus 3 100 kr 

1.17 Inreda ny bygglovspliktig bostad i ett enbostadshus 7 200 kr 

1.18 Ändra användning samt inreda ny bostad i ett enbostadshus 13 900 kr 

Avgifter för Attefallsåtgärder Avgift 

1.19 Inte bygglovspliktigt komplementbostadshus, max 25 kvm 7 500 kr 

1.20 Inte bygglovspliktig komplementbyggnad, max 25 kvm 4 400 kr 

1.21 Inte bygglovspliktig tillbyggnad, max 15 kvm (BTA) 6 400 kr 

1.22 Inte bygglovspliktigt inredande av ytterligare bostad (endast enbostadshus) 7 500 kr 



2 Avgifter för kolonistugor 

Ärendetyp Avgift 

2.1 Nybyggnad av kolonistuga inklusive eventuell bod 3 600 kr 

2,2 Tillbyggnad av kolonistuga eller nybyggnad av bod vid kolonistuga 2 100 kr 

2.3 Övriga åtgärder på kolonistugor (ex. ny- eller tillbyggnad av bod, fasadändring och rivning) 1 500 kr 

3 Avgifter för flerbostadshus, byggnader för verksamheter, gruppbyggda småhus och anläggningar 

Ärendetyp Avgift 

3.1 Ny- och tillbyggnad max 50 kvm (BTA+OPA) 9 300 kr 

3.2 Ny- och tillbyggnad 51-100 kvm (BTA+OPA) 14 400 kr 

3.3 Ny- och tillbyggnad 101-200 kvm (BTA+OPA) 32 900 kr 

3.4 Ny- och tillbyggnad 201-400 kvm (BTA+OPA) 43 200 kr 

3.5 Ny- och tillbyggnad 401-700 kvm (BTA+OPA) 60 800 kr 

3.6 Ny- och tillbyggnad 701-1000 kvm (BTA+OPA) 85 100 kr 

3.7 Ny- och tillbyggnad 1001-2000 kvm (BTA+OPA) 121 000 kr 

3.8 Ny- och tillbyggnad 2001-3000 kvm (BTA+OPA) 150 000 kr 

3.9 Ny- och tillbyggnad 3001-4000 kvm (BTA+OPA) 180 000 kr 

3.10 Ny- och tillbyggnad 4001-6000 kvm (BTA+OPA) 228 600 kr 

3.11 Ny- och tillbyggnad 6001-8000 kvm (BTA+OPA) 274 300 kr 

3.12 Ny- och tillbyggnad 8001-11000 kvm (BTA+OPA) 356 600 kr 

3.13 Ny- och tillbyggnad 11001-15000 kvm (BTA+OPA) 463 600 kr 

3.14 Ny- och tillbyggnad, därutöver för varje 5000-intervall kvm (BTA+OPA) 41 200 kr 

Yttre ändringar Avgift 

3.15 
Mindre fasadändring, (ex. fönsterbyten, en mindre takkupa, renovering av en balkong, en ny balkong, en 
balkonginglasning, eller en takterrass) 5 100 kr 

3.16 
Större fasadändring, (flera mindre takkupor, byte av fasad- eller takmaterial flera nya balkonger, 
inglasning samt renovering av flera balkonger eller tilläggsisolering) 13 400 kr 

3.17 Stora takkupor enligt area i tabell 3.1- 
3-14 

3.18 Markaltan 6 700 kr 



Inre ändringar Avgift 

3.19 Väsentligt ändrad användning mindre än 100 kvm (BTA+OPA) 8 700 kr 

3.20 Väsentligt ändrad användning 100-500 kvm (BTA+OPA) 21 600 kr 

3.21 Väsentligt ändrad användning 501-2000 kvm (BTA+OPA) 25 700 kr 

3.22 Väsentligt ändrad användning större än 2000 kvm (BTA+OPA) 34 000 kr 

3.23 Inreda nya bostäder mindre än 200 kvm (BTA+OPA) 19 000 kr 

3.24 Inreda nya bostäder större än 200 kvm (BTA+OPA) 33 400 kr 

3.25 Väsentligt ändrad planlösning mindre än 100 kvm (BTA+OPA) 6 700 kr 

3.26 Väsentligt ändrad planlösning 100-500 kvm (BTA+OPA) 15 400 kr 

3.27 Väsentligt ändrad planlösning 501-2000 kvm (BTA+OPA) 21 600 kr 

3.28 Väsentligt ändrad planlösning större än 2000 kvm (BTA+OPA) 29 800 kr 

Övrigt Avgift 

3.29 Rivning av en eller flera byggander, max 50 kvm (KVM+OPA) 6 700 kr 

3.30 Rivning av en eller flera byggnader, 51-200 kvm (BTA+OPA) 12 300 kr 

3.31 Rivning av en eller flera byggnader om mer än 200 kvm (BTA+OPA) 21 600 kr 

3.32 Marklov inom område med areal om 1-500 kvm 4 600 kr 

3.33 Marklov inom område med areal om 501-2000 kvm 8 200 kr 

3.34 
Marklov inom område med areal större än 2000 kvm samt oavsett storlek, alla marklov som innebär en 
första etapp av ett byggnadsprojekt (ex. marksaneringsarbeten och urschaktningar inför uppförande av 
ex. bostadshus eller byggnad för verksamheter) 

16 500 kr 

4 Avgifter för skyltar och ljusanordningar 

Ärendetyp Avgift 

4.1 En skylt max 1 kvm 2 600 kr 

4.2 En skylt 1-5 kvm 3 600 kr 

4.3 En skylt 5-20 kvm 7 700 kr 

4.4 En skylt mer än 20 kvm 9 800 kr 

4.5 Skylt per styck utöver den första upp till och med 10 skyltar (skylt 2-10) 500 kr 

4.6 Avgift för skyltar utöver de 10 första (skylt 11 och uppåt) Timdebitering  
(1029 kr/h) 

4.7 Fristående skylt, max 10 meter hög (pylon/markskylt) 7 700 kr 

4.8 Fristående skylt högre än 10 meter (pylon/markskylt) 15 900 kr 

4.9 Belysningsstolpar (ex. idrottsplats) 9 800 kr 



5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader 

Ärendetyp Avgift 

5.1 En nöjespark, djurpark, idrottsplats (dock ej arena), skidbacke med lift, kabinbana, campingplats, 
skjutbana, småbåtshamn, friluftsbad, motorbana och golfbana 44 200 kr 

5.2 Ett upplag eller en materialgård 12 300 kr 

5.3 
En fast cistern och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för 
varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser 10 300 kr 

5.4 En radio- eller telemast eller ett torn 24 700 kr 

5.5 Ett vindkraftverk 53 500 kr 

5.6 Begravningsplats 20 600 kr 

5.7 Mur eller plank 5 700 kr 

5.8 Parkeringsplatser för 1-20 bilar 7 200 kr 

5.9 Parkeringsplatser för fler än 20 bilar 16 500 kr 

5.10 En tunnel eller ett bergrum 27 800 kr 

5.11 En transformatorstation 10 300 kr 

6 Tidsbegränsade åtgärder 

Ärendetyp Avgift 

6.1 Tidsbegränsat bygglov samt tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär Enligt tillämpbar tabell 

6.2 Förlängning av tidsbegränsat bygglov samt tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 0,5 " avgift enligt 
tillämpbar tabell 



7 Anmälningspliktiga åtgärder 

Ärendetyp Avgift 

7.1 
Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) har undantagits från 
krav på bygglov 0,5 * bygglovsavgift 

72 . 
Ändring av ett en- eller tvåbostadshus, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande 
delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt 6 200 k r 

7.3 
Ändring av en övrig byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar 
berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt 17 000 kr 

7.4 Installation eller väsentlig ändring av en hiss i en- eller tvåbostadshus 4 100 kr 

7.5 Installation eller väsentlig ändring av en hiss i övrig byggnad 6 200 kr 

7.6 Installation eller väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal 2 100 kr 

7.7 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation i ett en- eller tvåbostadshus 5 100 kr 

7.8 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation i en övrig byggnad 11 300 kr 

7.9 
Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom 
en tomt för en- eller tvåbostadshus 5 100 kr 

7.10 
Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom 
en tomt för en övrig byggnad (stamrenovering) 20 600 kr 

7.11 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden 9 300 kr 

7.12 Grundförstärkning en- och tvåbostadshus 13 400 kr 

7.13 Grundförstärkning övriga byggnader 22 600 kr 

7.14 
Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser 
som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller 
motsvarande äldre föreskrifter 

4 100 kr 

7.15 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk 17 500 kr 

8 Förhandsbesked 

Ärendetyp Avgift 

8.1 Förhandsbesked per beviljad huvudbyggnad 13 400 kr 



9 Nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll 

Ärendetyp Avgift 

9.1 
Nybyggnadskarta för alla en- och tvåbostadshus oavsett fastighetens yta (ej gruppbyggda en- och 
tvåbostadshus) 8 000 kr 

9.2 Nybyggnadskarta för alla åtgärder förutom de som listas i 9.1 där fastighetens yta är max 3000 kvm. 10 500 kr 

9.3 
Kostnadstillägg på nybyggnadskarta för alla övriga åtgärder per påbörjad 3000 kvm utöver de 3000 
första, då nybyggnadskartan ska täcka en yta som är större än 3000 kvm. 7 200 kr 

9.4 Förenklad nybyggnadskarta 0,5 nybyggnadskarta 

9.5 Baskarta med fältkontroll 0,33 nybyggnadskarta 

9.6 Kontroll av karta enligt 9.1-9.5 Timdebitering 
(1029 kr/h) 

9.7 Uppdatering av karta enligt 9.1-9.5 Timdebiterin 
(1029 kr/h) 

10 Utstakning 

Ärendetyp Avgift 

10.1 Startavgift för kompletterande åtgärder inom fastighet med befintlig huvudbyggnad (max 4 punkter) 4 600 kr 

10.2 Startavgift för åtgärder som avser nybyggnad av en- och tvåbostadshus (max 4 punkter) 7 400 kr 

10.3 Startavgift för övriga åtgärder (max 4 punkter) 9 300 kr 

10.4 Tillägg per utstakningspunkt utöver de 4 första punkterna 200 kr 

10.5 Grovutstakning 0,8 startavgift +tillägg 
enligt 10.4 

10.6 Utstakning per ytterligare utstakningstillfälle utöver det första tillfället 0,6 startavgift +tillägg  
enligt 10.4 

10.7 Adminstrativ avgift om annan än kommunen genomför utstakning 2 100 kr 

11 Lägeskontroll (moms tillkommer) 

Ärendetyp Avgift 

11.1 Startavgift (max 4 punkter) 3 300 kr 

11.2 Tillägg per punkt utöver startavgift 100 kr 

11.3 
Reducering av belopp på tillbyggnader max 15 kvm om tillbyggnaden är placerad längre än 4,5 meter från 

.. narmaste fastighetsgrärns 
0,5 startavgift +tillägg 

enligt 11.3 

11.4 Adminstrativ avgift om annan än kommunen genomför lägeskontroll 1 000 kr 



12 Extra teknisk kontroll 

Avgifter för en- och tvåbostadshus och tillhörande åtgärder Avgift 
12.1 Extra samråd, utöver det första, per styck 3 100 kr 

12.2 Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 5 100 kr 

12.3 Interimistiskt slutbesked, per styck 7 200 kr 

Avgifter för flerbostadshus, byggnader för verksamheter, gruppbyggda småhus och anläggningar Avgift 
12.4 Extra samråd, utöver det första, per styck 6 200 kr 

12.5 Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 8 700 kr 

12.6 Interimistiskt slutbesked, per styck 17 000 kr 

Tekniskt samråd beövs normalt då instalationer, ex.kök eller våturymmen tillkommer. 
Tekniskt samråd kan också behövas om byggnaden är stor eller har en komplicerad konstruktion. 

13 Övriga avgifter 

Ärendetyp Avgift 
13.1 Lov eller anmälan för solceller och solpaneler Avg iftsbefriat 

13.2 Lov som avser åtgärder med utökad lovplikt i områdesbestämmelser Avg iftsbefriat 

13.3 Lov för åtgärd som inte kräver lov 0,5 " bygglovsavgift 

13.4 
Avslag. (ansökan om lov, förhandsbesked samt anmälan, villkorsbesked, vägrat startbesked, vägrat 
slutbesked etc.) 

Timdebitering 
(1029 kr/h) 

13.5 Avskrivning av ansökan som återkallas av sökanden 1 000 kr 

13.6 Avvisning av inkommen ansökan 2 100 kr 

13.7 Villkorsbesked 4 100 kr 

13.8 I ng ripandebesked 3 100 kr 

13.9 Anståndsbeslut 2 100 kr 

13.10 Medgivande eller förbud mot att använda hiss 1 500 kr 

13.11 
Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder samt ärenden som inte kan hänföras till någon av de 
ovanstående tabellerna. Exempelvis handläggning av ärenden som är mer eller mindre komplicerade än 
normalt 

Timdebitering 
(1029 kr/h) 



TAXA DETALJPLAN 

Planavgift tas ut för att täcka kommunens kostnader för planläggning. Planavgifter tas ut för att detaljplaner som ger byggrätter till enskilda 
fastighetsägare inte ska finansie-ras med skattemedel. Planavgiften ska betalas av den som har nytta av planen, så som en fastighetsägare 
eller en byggherre. 

14 Avgift för planbesked 

Planbesked, positivt och negativt. Avgiften debiteras i samband med beslut om planbesked och avräknas inte från kommande planavgift vid 
upprättande av detaljplan. 

17 800,00 

15 Planavgift för planarbete som regleras i planavtal 

I samband med ny planläggning tas planavgiften ut i förskott och slutregleras vid be-slut om att planen antas, godkänns eller upphävs. 

Planavtal tecknas med den som vill att kommunen ska upprätta en ny detaljplan, eller ändra en befintlig detaljplan. Planavtalet specificerar 
betalningsvillkor och parternas åtagande i övrigt. Vid upprättande av planavtal ska planavgiftens belopp i första hand baseras på de fasta 
priserna i tabell 15.1. nedan. I fall då det inte går att definiera en brutto- eller öppenarea, exempelvis vid upprättande av detaljplan för att 
skapa en park eller bygga en väg, eller då fasta priser av andra skäl inte är tillämpbara, kan tim-debitering tillämpas enligt tabell 15.2. 

I planavtalet ingår en betalningsplan som är till för att fördela kostnaderna över plan-arbetets gång. Planavtalet reglerar också 
betalningsskyldigheten i händelse av att planarbetet avbryts med mera. 

Alla utredningar som krävs som underlag för planarbetet betalas av byggherren 

15.1 Fasta priser baserat på area 

I avgiften ingår kostnader för grundkarta och fastighetsförteckning. Avgift för planbesked ingår inte. Area i kvadratmeter (bruttoarea + 
öppenarea) för byggnader, anläggningar inklusive bygglovpliktiga komplementbyggnader som exploatören vill få prövad i planläggningen. 

Area i kvadratmeter (bruttoarea + öppenarea) för byggnader, anläggningar inklusive bygglovpliktiga komplementbyggnader som exploatören 
vill få prövad i planläggningen. Planavgift 

.500 
81 900,00 

501-1 000 
147 900,00 

1 001-2 000 
250 200,00 

2 001-3 500 
364 000,00 

3501-5 000 
432 200,00 

5 001-10 000 
546 000,00 

10 001-15 000 
682 400,00 

15 001-20 000 
818 900,00 

Därutöver för varje 5 000-intervall 
136 500,00 

15.2 Timdebitering för planarbete 

I timdebiteringen ingår alla normala kringkostnader. 

Timpris 
1 479,00 

15.3 Planavgift som avser upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser 

Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser (äldre fastighetsplan, tomtindelningsbestämmelser) vid enkelt plan-förfarande som sker 
genom ändring genom tillägg till gällande detaljplan. Inga andra bestämmelser ändras. En eller ett fåtal fastigheter. 

56 900,00 

15.4 Övriga planavgifter 

Områdesbestämmelser 
Timdebitering 

Planprogram 
Timdebitering 



16 Planavgift för gällande planer 

I de fall planavgiften inte reglerats genom planavtal, tas avgift ut i samband med bygglov och senast vid beslut om startbesked. Gäller 
detaljplaner som antagits med stöd av PBL. 

Planavgift tas inte ut inom områden med områdesbestämmelser enligt PBL. 

Planavgift tas ut för planer där fastighetsindelningsbestämmelser införts eller upp-hävts i syfte att tillåta en förändrad fastighetsindelning i ett 
område. Det gäller även planer från tiden före PBL, som ändrats genom tillägg. 

Planavgiften består av fasta priser för ärenden som rör en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader till en- och tvåbostadshus. För 
övriga byggnader och anlägg-ningar tas planavgift ut baserat på area i kvadratmeter (bruttoarea + öppenarea) enligt tabell 17.5 nedan. 

Planavgift tas endast ut i samband med bygglovpliktiga åtgärder, alltså inte för exem-pelvis friggebodar. Planavgift tas inte ut om bygglov 
har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 § PBL) eller vid tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL). Planavgift kan dock debiteras om det 
lämnade bygglovet medges med liten avvikelse från planen (tolkningsutrymme). 

16.1 Ett en- eller tvåbostadshus inklusive komplementbyggnader, sammanlagt max 100 kvm. 
25 000,00 

16.2 Ett en- eller tvåbostadshus inklusive komplementbyggnader, sammanlagt större än 100 kvm. 
50 000,00 

16.3 Tillbyggnad och/eller komplementbyggnad till en- eller två-bostadshus, max 50 kvm i separat ärende. 
0,00 

16.4 Tillbyggnad och/eller komplementbyggnad till en- eller två-bostadshus, 51-100- kvm i separat ärende. 
12 500,00 

16.5 
Mycket enkla anläggningar/byggnader, t ex taktäckta uteplat-ser som inte är bygglovbefriade, skärmtak, glasade uteplat-ser, förråd, 

.. natstationer o likn, max 100 kvm i separat ärende. 12 500,00 

16.6 
Area i kvadratmeter (bruttoarea + öppenarea) för byggnader, anläggningar inklusive bygglovpliktiga komplement-byggna-der. Gäller både 
nybyggnad och tillbyggnad. 

1-50 
17 100,00 

51-100 34 100,00 

101-200 53 500,00 

201-400 73 900,00 

401-700 102 400,00 

701-1 000 125 100,00 

1 001-2 000 182 000,00 

2 001-3 000 238 900,00 

3 001-4 000 273 000,00 

4001-6 000 364 000,00 

6 001-8 000 443 600,00 

8 001-11 000 500 500,00 

11 001-15 000 625 600,00 

Därutöver för varje 5 000-intervall 113 700,00 



0,1-2,0 
7 700,00 

3,1-4,0 
11 500,00 

4,1-5,0 
13 400,00 

5,1 -6,0 
15 200,00 

6,1-7,0 
17 100,00 

7,1-8,0 
19 000,00 

9,1-10,0 
22 700,00 

osv per hektar 
+1900,00 

17.1 Area i hektar Avgift grundkarta 

2,1-3,0 
9 600,00 

8,1-9,0 
20 900,00 

Information om andra kartunderlag: 

För övriga kartunderlag svarar kommunens centrala organisation för geodata och karttjänster. 

Inom plan- och byggnadsnämndens verksamhet används ibland utdrag ur baskartan, för orienterande kartinformation utanför planområdet, 
eller som underlag i planarbetets tidiga skeden. 

Baskartan är inte kvalitetskontrollerad på samma sätt som grundkartan. Baskartan redovisar bland annat fastighetsindelning, byggnader, 
vägkanter och höjdinformation. Kartan är komplett bara inom tätorterna. 

17 Avgift för tillfälligt nyttjande av analog och digital grundkarta 

Grundkartan baseras på en kvalitetskontrollerad form av baskarta som används som underlag när man gör en ny detaljplan. 
Kvalitetskontrollen innebär att man extra noga går igenom att kartan stämmer med verkligheten. I grundkarta ingår normalt följande: 
nivåkurvor (höjddata), fastighetsbeteckningar, murar och staket, byggnader, sjöar, vattendrag, vägar, järnvägar, kraftledningar, gällande 
detaljplaner och bestämmelser, fornminnen. 

Avgift för upprättande av grundkarta utgår från arean på kartan, räknat i hektar och en arbetskostnad. Kostnad per hektar framgår i tabell 17. 
I avgiften ingår plan- och byggnadsnämndens arbetskostnad för upprättande av grundkartan. 

OBS: Till denna avgift tillkommer arbetskostnad för framtagande av kart-underlaget, såsom inmätning i fält och kvalitetskontroll. Denna 
kostnad tas ut genom timdebitering. Kostnaden fastställs enligt taxan för kommunens avgifter för geodata och karttjänster. 



Plan- och byggnadsnämndens avgifter för utlämnande av allmän handling. 

Vid faktura tillkommer faktureringsavgift 40 kronor 

Kopiering från papper, 
utskrift på papper från 
mikrofilm eller digital fil 

A4 
A4 fårgkopia 
A3 
A3 fårgkopia 
A2 
Al 
AO 

4 kr/st 
5 kr/st 
8 kr/st 
10 kr/st 
30 kr/st 
40 kr/st 
60 kr/st 

Distribution 
Filöverföring via e-post 

10 kr per fil 

10 kronor Distributionsavgift per 
objekt(fastighet) 

Kompletterade kopiering av 
inlämnade handlingar 

A4 
A3 

4 kr/st 
8 kr/st 

Phithitittliktgar 
Remissinstanser /sakägare 
1 ex utan kostnad, ytterligare 
ex enligt taxa för allmän 
handling  

Övriga (ej remiss(sakägare) 
Taxa enligt allmän handling 

Prenumerationer 
Inkomna bygglov 2.500 kr/år + moms 

Beslutade bygglov 2.500 kr/år + moms 

Inkomna förhandsbesked 2.500 kr/år + moms 

Inkomna anmälanärenden 2.500 kr/år + moms 

Faktiskt timkostnad Engångsuttag diarium 
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Avgifter för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen 
Miljöbalken:  1 085 kr/timma (förebyggande och uppföljande tillsyn) 
Livsmedelslagstiftningen:  1 100 kr/timma (förebyggande tillsyn) 
 1 030 kr/timma (uppföljande tillsyn) 

 

Avgifter för handläggning vid lantmäterimyndigheten 
Särskild expertkompetens:  1 650 kronor per timme 
Förrättningslantmätare:  1 300 kronor per timme 
Biträdande handläggare samt Ingenjör och administratör:  850 kronor per timme 
 
 

Avgifter för tillsyn enligt alkohollagen (folköl), tobakslagen och lagen om handel med 
vissa receptria läkemedel 
Folköl 1 000 kr/år 
Tobak  1 500 kr/år 
Receptfria läkemedel   1 500 kr/år 
Ett rabattsystem tillämpas när det finns fler tillsynsavgifter enligt ovan och tillsynen kan göras 
samtidigt. Då betalas 1 000 kr/område. 
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Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen 

Avgifter för ansökan om serveringstillstånd 
Nyansökningar 10 000 kr 
Ändrade Tillstånd 3 000 kr 
Tillfällig ändring i stadigvarande tillstånd 2 000 kr  
Tillfälligt tillstånd till allmänheten 2 000* alt. 4 000** kr 
Tillfälligt tillstånd slutna sällskap 800 kr 
* avgift för evenemang som är en dag 
** avgift för evenemang som är två eller fler dagar 

 

Tillsynsavgifter för stadigvarande serveringstillstånd 
Sprit Vin & andra jästa alkoholdrycker Starköl 

Volym  
(liter) 

Avgift 
(kr) 

Volym  
(liter) 

Avgift  
(kr) 

Volym  
(liter) 

Avgift 
(kr) 

0 – 50 2 000 0 – 100    2 000 0 – 500 2 000 
51 – 200 2 500 101 – 200 2 500 501 – 1 000 2 500 

201 – 500 3 500 201 – 500  3 000 1 001 – 2 000  3 500 
501 – 1 000 4 500 501 – 1 000 3 500 2001 – 4 000 4 500 

1 001 – 1 500 5 500 1 001 – 2 000 4 000 4 001 – 6 000 5 500 
1 501 – 2 000 6 500 2 001 – 3 000 4 500 6 001 – 8 000 6 500 
2 001 – 2 500 7 500 3 001 – 4 000 5 000 8 001 – 10 000 7 500 
2 501 – 3 000 8 500 4 001 – 5 000 5 500 10 001 – 15 000 8 500 
3 000 – 3 500 9 500 5 001 – 6 000 6 000 15 001 – 20 000 9 500 
3 501 – 4 000 10 500 6 001 – 7 000 6 500 20 001 – 30 000 10 500 

     4 001 ─ 11 500 7 001 – 8 000 7 000 30 001 – 40 000 11 500 
  8 001 – 10 000 7 500 40 001 – 50 000 12 500 
  10 001 – 12 000 8 500 50 001 – 60 000 13 500 
  12 001 – 14 000 9 500 60 001 – 70 000 14 500 
   14 001 ─ 10 500 70 001 – 80 000 15 500 
    80 001 – 90 000 16 500 
    90 001 – 100 000 17 500 
    100 001 ─ 18 500 
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1

Verksamhetsklass enligt 
Boverkets byggregler 
(BBR)

Avgift

1 Industri, kontor, m.m VK1 5 925 kr

2 Samlingslokal <=150 personer VK2A 5 925 kr

3 Samlingslokal >150 personer VK2B 6 069 kr

4 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning VK2C 6 358 kr

5 Gemensamhetsboenden VK3B 6 358 kr

6 Hotell VK4 6 358 kr

7 Vårdmiljöer daglig verksamhet VK5A 5 780 kr

8 Behovsprövade särskilda boenden VK5B 6 358 kr

9 Vårdmiljö sjukhus och fängelser VK5C+D 6 647 kr

10 Brandfarlig lokal VK6 6 358 kr

11 Organisationstillsyn 8 092 kr

12 Tillsyn av enskilda förhållanden 5 491 kr

2

Avgift
1 Fyrverkeriförsäljning 5 058 kr

2 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 5 058 kr

3 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 5 202 kr

4 Bensinstation obemannad 5 780 kr

5 Bensinstation bemannad 6 503 kr

6 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare 6 358 kr

7 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare 6 792 kr

8 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare 7 225 kr

9 Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor 7 803 kr

3

brandfarliga och explosiva varor (LBE), vid samordnad tillsyn.

Avgift tas ut för både tillsynen enligt LSO och tillsynen enligt LBE.
Verksamhetsklass enligt 
Boverkets byggregler 
(BBR)

Avgift

1 Industri, kontor, m.m VK1 3 819 kr

2 Samlingslokal <=150 personer VK2A 3 819 kr

3 Samlingslokal >150 personer VK2B 3 916 kr

4 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning VK2C 4 110 kr

5 Gemensamhetsboenden VK3B 4 110 kr

6 Hotell VK4 4 110 kr

7 Vårdmiljöer daglig verksamhet VK5A 3 722 kr

Ärendetyp tillsyn

Taxetabeller enligt LSO och LBE

Ärendetyp tillsyn

Ärendetyp, Tillsyn LSO

2017 Uppsala kommun

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt lagen (2010:1011) om 

Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

sida 1 av 2
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Taxetabeller enligt LSO och LBE
2017 Uppsala kommun

8 Behovsprövade särskilda boenden VK5B 4 110 kr

9 Vårdmiljö sjukhus och fängelser VK5C+D 4 303 kr

10 Brandfarlig lokal VK6 4 110 kr

11 Organisationstillsyn 5 410 kr

Avgift
12 Fyrverkeriförsäljning 3 237 kr

13 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 3 237 kr

14 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 3 334 kr

15 Bensinstation obemannad 3 721 kr

16 Bensinstation bemannad 4 205 kr

17 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare 4 108 kr

18 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare 4 422 kr

19 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare 4 712 kr

20 Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor 5 146 kr

4

Avgift
1 Fyrverkeriförsäljning 2 746 kr

2 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 4 769 kr

3 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 5 636 kr

4 Godkännande av föreståndare för explosiva varor 1 301 kr

5 Bensinstation obemannad 5 347 kr

6 Bensinstation bemannad 6 792 kr

7 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare 5 347 kr

8 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare 6 214 kr

9 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare 7 081 kr

10 Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor 8 526 kr

11 Mindre förändring av befintligt tillstånd 2 168 kr

12 Tillfällig hantering av brandfarlig vara 4 480 kr

13 Avslag av tillståndsansökan 2 168 kr

Taxorna gäller från och med 2017-01-01.
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren av tillstånd eller av den som tillsynen avser mot
faktura när denne tillställts räddningsnämndens beslut eller efter genomförd tillsyn.
Betalas inte avgift senast vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) 
från förfallodagen tills betalning sker.
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer/startar.
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar räddningsnämnden i Uppsala kommun om
skälig avgift grundad på tidersättning.
Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs inom ett år. Avräkning ska ske mot eventuell avgift som 
ska utgå för den aktuella åtgärden.
När en tillsyn inte kunnat genomföras på aviserad tid (på grund av att den som tillsynen avser inte kommit på aviserad
tid och inte heller bokat om den aviserade tiden) tas en avgift på 1 156 kr ut. Avgiften faktureras den som tillsynen
avser.
Alla avgifter är exklusive moms.

Ärendetyp, Tillsyn LBE

Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Ärendetyp tillstånd

sida 2 av 2
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1

Avgift

1 Rengöring per objekt 430 kr
2 Rengöring per tillkommande objekt i samma hus 165 kr
3 Rengöring per tillkommande objekt på samma fastighet 220 kr
4 Rengöring per objekt, utanför ordinarie arbetstid 860 kr
5 Rengöring per tillkommande objekt i samma hus, utanför ordinarie arbetstid 330 kr
6 Rengöring per tillkommande objekt på samma fastighet, utanför ordinarie arbetstid 440 kr
7 Brandskyddskontroll per objekt 780 kr
8 Brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma hus 240 kr
9 Brandskyddskontroll per tillkommande objekt på samma fastighet 320 kr

10 Brandskyddskontroll per objekt, utanför ordinarie arbetstid 1 560 kr
11 Brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma hus, utanför ordinarie arbetstid 480 kr
12 Brandskyddskontroll per tillkommande objekt på samma fastighet, utanför ordinarie arbetstid 640 kr
13 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per objekt 1 030 kr
14 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per tillkomande objekt i samma hus 400 kr
15 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per tillkomande objekt på samma fasighet 530 kr
16 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per objekt, utanför ordinarie arbetstid 2 060 kr
17 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per tillkomande objekt i samma hus, utanför ordinarie arbetstid 800 kr
18 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per tillkomande objekt på samma fastighet, utanför ordinarie arbetstid 1 060 kr
19 Efterkontroll av brister upptäckta vid genomförd brandskyddskontroll 600 kr
20 Efterkontroll av brister upptäckta vid genomförd brandskyddskontroll, utanför ordinarie arbetstid 1 200 kr
21 Ej i tid avbokad rengöring, brandskyddskontroll eller samtidig rengöring och brandskyddskontroll 200 kr
22 I de fall rengöring eller brandskyddskontroll ej kunnat utföras orsakat av ägare eller nyttjanderättshavare 200 kr
23 Tilläggsavgift för fastigheter utan allmän förbindelse med fastlandet 120 kr

2

Avgift

1 Rengöring per mantimme 490 kr
2 Rengöring per mantimme, utanför ordinarie arbetstid 980 kr
3 Brandskyddskontroll, efterkontroll per mantimme 710 kr
4 Brandskyddskontroll, efterkontroll per mantimme, utanför ordinarie arbetstid 1 420 kr
5 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per mantimme 630 kr
6 Samtidig rengöring och brandskyddskontroll per mantimme, utanför ordinarie arbetstid 1 260 kr
7 Ej i tid avbokad rengöring, brandskyddskontroll eller samtidig rengöring och brandskyddskontroll 200 kr
8 I de fall rengöring eller brandskyddskontroll ej kunnat utföras orsakat av ägare eller nyttjanderättshavare 200 kr
9 Tilläggsavgift för fastigheter utan allmän förbindelse med fastlandet 120 kr

Minsta debitering är 1 timme, sedan per påbörjad kvart (15 min).
Ordinarie arbetstid är vardagar kl 07.00 -16.00. Alla avgifter är exklusive moms.

Taxorna gäller från och med 2016-12-01 och 90 procent av avgiften justeras årligen from 2018 med AKI
(arbetskostnadsindex) för arbetare, privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B-S exkl O. 
Skulle indexet i juni ha förändats något kommande år jämfört  med indexet i juni 2016 ska 90 procent
av avgiften justeras med den procentuella förändringen nästkommande kalenderår.
Avgift enligt denna taxa betalas av den där rengöring eller brandskyddskontroll skett, mot faktura. 
Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) 
från förfallodagen tills betalning sker.
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när rengöringen eller brandskyddskontrollen utförts.

Övriga fastigheter (andra fastigheter än enfamiljhus)

Taxor enligt LSO, rengöring (sotning) & brandskyddskontroll

Enfamiljshus (småhus)

Uppsala kommun

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap 6 §

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap 6 §



Uppsala4/  KULTURNÄMNDEN 

Datum 	 Diarienummer 
2016-09-27 
	

KTN-2016-0293 

Avgifter inom kulturnämndens 
ansvarsområde - 2017 
Bibliotek Uppsala 

3 kronor/dag 
100 kronor 
25 kronor 

300 kronor 
150 kronor 
150 kronor 
150 kronor 
500 kronor 
200 kronor 
500 kronor 
Individuell ersättning 
Enligt taxa från utlånande 
Bibliotek 

20 kronor 
10 kronor 

2 kronor 
4 kronor 
6 kronor 
12 kronor 

Avgifter i samband med bibliotekslån:  
Övertidsavgift för medier som inte lämnas i tid 
Högsta avgift per återlämningstillfälle 
Påminnelseavgift (skickas ut två gånger innan fakturering) 

Avgifter borttappade böcker, filmer mm:  
Vuxenbok, även ljudbok 
Barn och ungdomsbok, även ljudbok 
Pocketbok 
Tidskrifter, enstaka nummer 
DVD med lånerättigheter för bibliotek 
Musik-CD 
TV-spel 
Dyrbart och svårersättligt material (t ex språkkurser) 
Fjärrlån 

Övriga avgifter:  
Nytt bibliotekskort, vuxen 
Nytt bibliotekskort, barn till och med 18 år 
(Det första lånekortet är alltid kostnadsfritt för både barn 
och vuxna) 

Kopieringskostnad: 
A4 svart-vitkopia 
A3 svart-vitkopia 
A4 färgkopia 
A3 färgkopia 

Postadress: Uppsala kommun, kulturnämnden, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kulturforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  
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10 kronor (första sidan, 
därefter 5 kronor per sida) 
20 kronor (första sidan, 
därefter 5 kronor per sida) 
30 kronor (första sidan, 
därefter 5 kronor per sida) 
5 kronor per sida 

500 kronor del av dag 
(max fyra timmar) 
1000 kronor hel dag (mer 
än fyra timmar) 

1500 kronor del av dag 
(max fyra timmar) 
3000 kronor hel dag (mer 
än fyra timmar) 

Faxkostnader Gottsundabiblioteket:  
Inom Sverige 

Inom Europa 

Övriga världen 

Mottagande av fax 

Hyra av lokal inom Bibliotek Uppsala:  

Hyra av lokal inom Bibliotek Uppsala (exklusive Manas sal 
på Stadsbiblioteket) till ideella föreningar och 
organisationer och till andra kommunala verksamheter 

Hyra av Maltas sal på Stadsbiblioteket till ideella 
föreningar och organisationer och till andra kommunala 
verksamheter 

För all uthyrning till ideella föreningar och organisationer 
och till andra kommunala verksamheter, förbehåller sig 
Bibliotek Uppsala rätten att revidera hyresnivån uppåt i de 
fall där hyresgästen avser att ta ut någon form av avgift för 
deltagande i sammankomsten och där intäkten kan antas 
bli större än de sammanlagda kostnaderna för 
arrangemanget. 

Hyra av lokal inom Bibliotek Uppsala till kommersiella  
aktörer: 
Hyresnivån bestäms i dialog mellan Bibliotek Uppsala och 
hyresgästen. I hyressättningen ska vägas in om hyresgästen 
avser att ta ut avgift för sitt arrangemang eller om 
arrangemanget på något annat sätt är avsett att bidra till 
någon form av ekonomisk vinning samt vilken av 
bibliotekets lokaler som avses. 
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Biotopia 
Aktivitet/guidning skolor från andra kommuner 
Gnidning allmänhet (grupp) under öppettid t o m 20 perser 
Gnidning allmänhet (grupp) under öppettid, 20-40 
personer 
Guidning allmänhet (grupp) efter öppettid, t o m 20 
personer 
Gnidning allmänhet (grupp) efter öppettid, 20-40 personer 
Hyra av "Biolabbet" under öppettid 
Hyra av "Biolabbet" efter öppettid 

400 kr 
800 kr 
1 300 kr 

1 200 kr 

1 700 kr 
800 kr 
1 200 kr 

Fritid Uppsala 

80 kr/timme 

40 kr/timme 
300 kr/timme 
150 kr/timme 
600 kr/timme 

300 kr/timme 

500 kr/timme 
500 kr/tillfälle eller dygn 
750 kr/tillfålle 

0 kr 
50 kr/timme 
250 kr/timme 

Hyra Grand:  
Ideell förening/ 
hela Grand 
Ideell förening/salong eller café 
Skola el. Studieförbund/hela Grand 
Skola el. studieförbund/salong eller café 
Företag, kommunal verksamhet eller privatperson/hela 
Grand 
Företag, kommunal verksamhet eller privatperson/salong 
eller café 

Teknikhyra Grand:  
Stora ljudanläggningen inkl. ljus 
Lilla ljudanläggningen 
Backline 

Hyra Kulturcentra:  
För barnverksamhet 
Lokalhyra ideella föreningar med verksamhet för vuxna 
Lokalhyra företag, ekonomiska föreningar, privatpersoner   



 

200 kr/månad 
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Månadsavgift 
- 	Syskonrabatt 50 kr/månad/syskon 

 

Kulturcentrum 
Hyra  
För barnverksamhet 
Lokalhyra ideella föreningar med verksamhet för vuxna 
Lokalhyra företag, ekonomiska föreningar, privatpersoner 

0 kr 
50 kr/timme 
250 kr/timme 

Reginateatern 
Biljetter Varierande beroende på 

produktion och samarbeten 
Varierande beroende på 
produktion, samarbetspart 
etc. 

Lokalhyra 

U  e e  sala konstmuseum 
Barn och ungdom till och med 19 år 
Allmän visning 
Skolvisning 
Skolvisning ej Uppsala kommun 
Bokad visning 8-17, tom 25 personer 
Bokad visning kväll, tom 25 personer 
Bokad visning helg, tom 25 personer 
Kurser och program 

0 
0 
0 
400 
1000 
1500 
1800 
0 eller varierande avgift 

U  e i  sala kulturskola 
Ämneskurs — musik 
Ämneskurs - övriga konstformer 
Ämneskurs - musik (elever över 20 år) 
Gruppundervisning - musik (tre eller fler elever) 
Musikterapi FMT (barn/ungdom) 
Musikterapi FMT (personer över 20 år varannan vecka) 
Musikterapi FMT (personer över 20 år varje vecka) 
Familjeavgift — musik (maxbelopp när fler syskon är 
elever, inkluderar ej instrumenthyra) 
Uppsala kulturskolas avancerade program (UKAP) 
Kör/orkester (enbart) 
Instrumenthyra  

1 200 kr/tennin 
950 kr/termin 
2 300 kr/termin 
650 kr/termin 
650 kr/tennin 
1 200 kr/termin 
2 300 kr/termin 
2 100 kr/termin 

2 300 kr/termin 
200 kr/termin 
500 kr/tennin 
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Förslag på avgifter omsorgsnämndens verksamheter 2017 
Verksamhet 2016 2017 
Lusthuset 
-förskolebarn, skolbarn 
och barn på fritids från 
Uppsala kommun 

gratis gratis 

-besöksavgift uppsala- 
bor 

30 kr/person/besök 30 kr/person/besök 

-besöksavgift boende 
annan kommun 

100 kr/person/besök 100 kr/person/besök 

-introduktion till ny 
personal - utföraren 
betalar 

750 kr/gång 750 kr/gång 

-introduktion för perso- 
nal från förskola, skola 
och fritids från Uppsala 
kommun 

gratis gratis 

Resa till och från 
daglig verksamhet 
-egenavgift 450 kr, jan-april för resande 

med Vård & omsorg och jan-
augusti för resande med upp-
handlade taxiföretag. Däref- 

ter gratis. 

gratis 

Måltidsavgift kort-
tidsvistelse LSS 
-barn och ungdomar 70 kr/heldag 70 kr/heldag 
-barn och ungdomar 35 kr/halvdag 35 kr/halvdag 
-vuxna 21 år - 100 kr/heldag 100 kr/heldag 
-vuxna 21 år 50 kr/halvdag 50 kr/halvdag 

Måltidsavgift kontakt-
familj SoL/LSS 
-barn och ungdomar 70 kr/heldag 70 kr/heldag 
-barn och ungdomar 35 kr/halvdag 35 kr/halvdag 
vuxna 21 år - 100 kr/heldag 100 kr/heldag 
vuxna 21 år - 50 kr/halvdag 50 kr/halvdag 

Måltidsavgift hem för 
vård eller boende, 
HVB 
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-barn och ungdomar 70 kr/heldag 70 kr/heldag 
-barn och ungdomar 35 kr/halvdag 35 kr/halvdag 

Kost korttidstillsyn 
12-21 år 

150 kr/månad 150 kr/månad 

Bostad med särskild 
service LSS 9 § 8 
-barn och ungdomar, 
boendeavgift 

Enligt samma schablon som 
underhållsstödet/mån/ föräl- 
der, mat ingår 

Enligt samma schablon som under- 
hållsstödet/mån/förälder, mat ingår 

-ungdomar 19 år som 
har aktivitetsersättning 

1 866 kr, 1/12 av 50 procent 
av prisbasbeloppet 

1/12 av 50 procent av prisbas- 
beloppet 



2 upe(alue 	SOCIALNÄMNDEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Therese Andersson 	 2016-09-21 	SCN-2016-0295 

Bilaga 1. Avgifter inom socialnämndens ansvarsområde 

Socialnämnden har tre olika avgifter. Det är i dagsläget inte aktuellt att förändra nivåerna på 
de avgifter som socialnämnden har rätt att ta ut. 

Avgift för vårdnadshavare till placerade barn 
När barn är placerade i familjehem eller på HVB genom socialtjänsten har föräldrarna enligt 
8 kap. 1 § andra stycket SoL skyldighet att bidra till kommunens kostnader för vården. 
Skyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. 

Vid placering av ett barn utreds föräldrarnas försörjningsförmåga och beslut fattas om ett 
ersättningsbelopp för vardera föräldern. Var och en av föräldrarna ska ersätta kommunen med 
ett belopp som högst är lika stort som underhållsstödet om 1573 kronor per månad. 

Ersättningen fastställs för varje barn och år. Beloppet beräknas utifrån senast fastställda 
förvärvsinkomst minus ett avdrag på 100 000 kronor, samt ett procenttal grundat på det totala 
antal barn som föräldern är försörjningsskyldig för (6 kap. 2-4 §§ SoF), se tabell nedan. 

Antal barn 	Procenttal 
1 bam 14,00% 
2 barn 11,50% 
3 bam 10,00% 
4 bam 7,75% 
5 barn 6,40 % 
6 bam 5,50% 
7 barn 4,86% 
8 bam 4,38% 

Postadress: Uppsala kommun, Socialnämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 00 01 

E-post: socialnämnden@uppsala.se  
www.uppsala.se  
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Vård- och behandlingsinsatser (heldygnsvård) för vuxna 
Såväl personer med missbruksproblem som personer med psykiska och/eller sociala problem 
kan placeras för heldygnsvård i exempelvis hem för vård eller boende. För sådan placering 
ska en egen avgift tas ut enligt 8 kap. 1 § SoL. Egenavgiften är enligt nationella riktlinjer 80 
kr per dygn. 

Familjerådgivning 
Avgiften för familjerådgivning i Uppsala kommun är 200 kr per samtal. 
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AVGIFTER 2017 
	 Bilaga 2 

2017 
belopp - 

(preliminärt) prisbasbelopp 2017 

44800 

Maxtaxa/Högkostnadsskydd 

Avgift ordinärt boende; Kronor enhet 

Hemtjänst 249,67 tim 

per minut 4,16 min 

Matdistribution 50 st 

Larm 201 mån 

Maxtaxa omvårdnad inkl leg HS 100 mån => 7,18 tim 

leg. HS-insats 1 991 besök 

Maxtaxa enbart leg HS 300 månad 

Vistelse korttidsplats; 
omvårdnad/demensavg/dag 67,10 
psykiatri/dag 48,13 
matservice 100,67 , 

Avgift särskilt boende; 
Maxtaxa; Vårdboende omv. 2 013 mån 

Maxtaxa; boende psyk. Funktionsh. 1 444 mån 

matservice 3 020 mån 

Lägsta belopp måltider 1 838 mån 

tillägg förbehåll 1 183 

Minimibelopp; 
ensamboende > 65 år 5001 mån 

sammanlevande makar >65 år 4225 mån 

yngre funktionshindrade >65 år 5501 mån 

yngre funktionshindrade <65 år 4648 mån 

minskn av minimibelopp när följ ingår 
i hyra på vård -omsorgsboende; 
Ensamboende; 

El 222,49 mån 

Tv-licens 

sammanboende; 
184,23 mån 

El 144,97 mån 

Tv-licens 92,62 mån 

Dagverksamhet; 
måltider inkl kaffe 50 

avgift som får tas ut av boendet; 
förhyrning lakan 100,05 mån 

förbrukningsartiklar 122,28 mån 
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