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Planeringsdirektiv för Mål & budget 2016-2018  
 
 
Förslag till beslut  
 
Nya moderaterna, Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna föreslår att 
Kommunstyrelsen för egen del beslutar 
 
att fastställa politisk inriktning för Mål & budget 2016-2018 enligt bilaga 1 
 
 
Föredragning 
 
Nya moderaterna, Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna konstaterar att den 
nytillträdda majoriteten förändrar budgetstrukturen och budgetprocessen. Att fullfölja 
intentionerna i enlighet med den nya nämndorganisationen stöds av Nya moderaterna, 
Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Att införa en ekonomisk planering 
med kortare planeringsperspektiv kan ifrågasättas, men i det här läget, då Uppsala kommun har 
en mycket stark ekonomi ser Allianspartierna inte att den kortade planeringshorisonten kan 
innebära några försämrade möjligheter för en god och långsiktig ekonomisk planering.  
 
De inriktningsmål med fokusområden som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet 
föreslår är emellertid inte tillräckligt fokuserade för att åstadkomma en effektiv styrning av 
framtida budgetprocess. Allianspartierna delar inte heller S, MP och Vs syn på hur Uppsala bör 
utvecklas framöver, varför Allianspartierna presenterar egna inriktningsmål för Mål och budget 
2016-2018.  
 
Allianspartierna ser en stor brist i att den nytillträdda vänstermajoriteten inte fastställer de 
ekonomiska förutsättningarna för kommande budgetperiod redan i det här skedet. Att i ett tidigt 
skede fastslå hur det ekonomiska utrymmet ser ut stärker den ekonomiska planeringens 
möjligheter och fungerar som ett viktigt verktyg. Att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet vill avvakta är förståeligt med anledning av rådande regeringskris.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Bilaga 1 

Mål och budget 2016-2018 

Detta är den politiska inriktningen för framtagandet av IVE 2015-2018. 
Inriktningsdokumentet har till syfte att peka ut ett antal områden där utveckling behövs för att 
Uppsala kommun bättre ska leva upp till medborgarnas krav och förväntningar. 

Ekonomi 

Utvecklingen av Uppsala kommuns verksamheter bygger på en långsiktigt hållbar ekonomi. Uppsala 
kommun har under ett antal år haft en god ekonomisk utveckling. Ett antal faktorer skärper ändå 
kraven på effektivitet i organisationen. Kostnadskontroll är prioriterat samtidigt som investeringar i 
välfärden genomförs. Välfärdens kärnverksamheter är fortsatt prioriterade. 

Inriktning 
• Kostnaderna för Uppsala kommuns verksamheter ska inte öka snabbare än
utvecklingen av skatter och andra intäkter 
• Kostnaderna i Uppsala kommuns verksamheter ska inte vara högre än genomsnittet inom SKL
• Osund kostnadsutveckling isoleras och åtgärdas
• Budgetram och verksamhetsmål hänger tydligt samman
• De ekonomiska medlen och ansvaret för dessa finns på verksamhetsnivå
• Alla delar av organisationen arbetar aktivt med relevanta nyckeltal som en del av sin
styrning 
• Utanförskap bryts genom arbetslinjen och aktiva åtgärder såsom utbildning och praktik

Pedagogisk verksamhet 

Att förmedla kunskap är de pedagogiska verksamheternas viktigaste uppgift. Skollagen är 
tydlig när det gäller förhållandet mellan stat och kommun, beslutsfattare och profession. Uppsala 
fortsätter arbetet med att målstyra de pedagogiska verksamheterna, stödja skolans olika aktörer samt 
tydliggöra de olika alternativen för elever och föräldrar. Kunskap, valfrihet och trygghet för alla i de 
olika skolformerna är de övergripande målen. Varje elev som är i behov av extra stöd ska få rätt 
stöd i tid. 

Inriktning 
• Förskolans och skolans styrning är renodlad och tydlig
• Rektorer och förskolechefer har omfattande befogenheter och tar stort ansvar för sin
verksamhets resultat 
• Lärarna i Uppsala ägnar sig i högre grad åt undervisning
• Lärarnas löner speglar pedagogisk skicklighet och erfarenhet
• Lärarnas löner ska höjas bland annat samtidigt som lönespridningen ökar
• Barn och unga garanteras en trygg och kunskapsorienterad skolmiljö oavsett
huvudman 

Vård och omsorg 

Uppsalaborna har olika behov och önskemål. De välfärdstjänster som erbjuds i kommunen ska 
anpassas efter detta. Mångfald och valfrihet är en förutsättning för välfärdstjänster av hög kvalitet. 
Samtidigt måste ersättningar och uppföljning av vård och omsorg fortsätta att utvecklas för att trygghet 
och kvaliteten ska garanteras och alternativen tydliggöras. 

Inriktning 
• LOV (lagen om valfrihetsystem) införs på fler områden inom vård och omsorg, exempelvis LSS-boenden
• Informationen till Uppsalaborna om de olika alternativ som finns är tydligare och mer
lättillgänglig 
• Utförarna inom vård och omsorg har långsiktiga perspektiv på sin verksamhet
• Uppsalaborna ska ha en trygg och tillgänglig vård och omsorg som håller hög kvalitet
• Välfärdstjänsterna kvalitetssäkras och följs upp löpande



Bilaga 1 

Stads- och landsbygdsutveckling 

Uppsala kommun växer med flera tusen invånare per år. Det ställer krav på en stadsmiljö som 
balanserar byggnation och rekreation på ett långsiktigt hållbart sätt. Det ställer också krav på god 
integration mellan stad och landsbygd genom utveckling av kransorter och goda kommunikationer 
däremellan. Den kommunala organisationen stödjer en snabb tillväxt som präglas av mångfald, 
konkurrens och modernitet. 

Inriktning 
• Antalet bostäder i Uppsala ökar till minst 3000 bostäder per år
• Uppsalas stadskärna är attraktiv
• Uppsalas grönområden håller hög kvalitet och finns nära Uppsalaborna
• Stad och kransorter är väl integrerade genom goda kommunikationer
• Uppsalas kransorter är attraktiva

Näringsliv och företagande 

Företagande är grunden för nya jobb och en tillväxt som kan säkra välfärden. Uppsala ska vara en 
attraktiv kommun som präglas av god service och samarbete för ett blomstrande näringsliv. Uppsala 
som universitetsstad erbjuder unika möjligheter för samverkan mellan forskning, innovation och 
näringsliv. Uppsala behöver bli ännu bättre på att omsätta kunskap till jobb, export och tillväxt. 
Uppsala ska befästa positionen som Skandinaviens ledande life science-kluster.  

Inriktning 
• Uppsala kommun är attraktivt för nyetableringar av företag
• Bra service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med
företagen 
• Uppsala har god tillgång till modern och välutvecklad IT-infrastruktur
• Uppsala har välfungerande kommunikationer och infrastruktur

Medarbetare 

Uppsala kommun är en stor arbetsgivare och en oumbärlig aktör när det kommer till att säkra 
Uppsalabornas tillgång till en välfärd av hög kvalitet. För att långsiktigt kunna säkra välfärdens 
kärnverksamheter måste rätt kompetens attraheras av Uppsala som helhet och av kommunen som 
arbetsgivare eller beställare av tjänster. 

Inriktning 
• Uppsala kommuns medarbetare känner att ansvar och befogenheter går hand i hand
• Lönespridningen bland medarbetarna har ökat
• Uppsala kommun erbjuder attraktiva anställningar. Kompetensutveckling, möjlighet
till heltid samt avveckling av delade turer är en del av detta 

Miljö och klimat 

Uppsala har blivit utsedd till årets klimatstad 2013. Det ambitiösa miljö- och klimatarbetet i samarbete 
andra aktörer fortsätter och tar stora steg framåt. Under 2014 antogs en ny upphandlingspolicy som 
stödjer en långsiktigt hållbar utveckling för människor och natur både i Uppsala och i omvärlden. 
Policyn stödjer både de ekonomiska perspektiven och de miljö- och klimatmässiga, vilket är 
karakteristiskt för arbetet i Uppsala kommun. 

Inriktning 
• Uppsalaborna lever hälsosamt
• För uppsalaborna är det enkelt att välja miljö- och klimatsmarta lösningar
• Uppsalas miljö- och klimatarbete är resultatinriktat
• Uppsala kommun står som förebild för andra aktörers miljö- och klimatarbete
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Kultur och idrott och fritid 

Uppsalaborna har tillgång till ett rikt kulturliv och stora idrottsevenemang. Under senare år har stora 
satsningar gjorts både på bredd- och ungdomsidrott samt elitidrott. Nuvarande anläggningar ska 
tillgängligöras samtidigt som satsningar på fler idrottshallar behövs för att möta ett ökande behov. 
Kulturen är en viktig del av Uppsalas identitet. Uppsalas idrottsanläggningar och kulturarenor är 
lättillgängliga och välkända. 

Inriktning 
• Uppsalas kulturevenemang bidrar till att stärka besöksnäringen
• Uppsalaborna har goda möjligheter till ett rikt fritidsliv
• Uppsalaborna har mycket god tillgång till motions- och idrottsanläggningar
• I Uppsala prioriteras biblioteksverksamhet och väletablerade kulturinstitutioner


