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INIRIKTNNGSMÅL 
 
Inriktningsmål kapitel 4 Ekonomisk utveckling 
 
Kommunstyrelsen 
1. Uppsala kommuns överskott ska minst motsvara två procent av intäkterna. 
2.  Självfinansieringsgraden för investeringar ska uppgå till minst 75 procent. 
 
Socialdemokraterna 
1. Uppsala kommuns överskott ska minst motsvara två procent av intäkterna. 
2. Självfinansieringsgraden för investeringar ska uppgå till minst 75 procent. 
 
Miljöpartiet 
1.  Uppsala kommuns överskott ska minst motsvara två procent av intäkterna. 
2.  Självfinansieringsgraden för investeringar ska uppgå till minst 75 procent. 
 
Miljöpartiet kap 4B 
Inriktningsmål 
1. Jämställdhet ska vara utgångspunkt i verksamhetsutvecklingen och arbetet med 
 jämställdhetsintegrering ska utvecklas och omfatta alla verksamheter. 
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Inriktningsmål.  Kapitel 5 Policy för hållbar utveckling 
 
Kommunstyrelsen 
1. Uppsalaborna är delaktiga i samhällsutvecklingen och har förtroende för demokratin.  
2. Uppsalaborna har arbete och utanförskapet minskar genom främjande av tillväxt och  
 ekonomiska nystartszoner. 
3. Uppsala har ett starkt civilsamhälle. 
4. Uppsalaborna känner sig trygga. 
5. Uppsalaborna är jämställda genom att villkoren, delaktigheten och tillgängligheten är lika  
 för alla. 
6. Uppsalaborna lever hälsosamt och klimatsmart. 
7. Uppsala har ett bra företagsklimat som främjar tillväxt. 
8. Uppsala arbetar enligt EU2020. 
9. Uppsala arbetar efter den regionala utvecklingsstrategin. 
 
Socialdemokraterna 
1. Uppsala ska vara en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar kommun. 
2. Uppsalaborna ska vara delaktiga i samhällsutvecklingen och ha förtroende för  
 demokratin. 
3. Uppsalaborna ska ha arbete. 
4. Uppsalaborna ska känna sig trygga. 
5. Uppsalaborna ska vara jämställda. 
6. Alla Uppsalabor ska ha rätt till en god hälsa på lika villkor. Som ett led i arbetet med de  

nationella folkhälsomålen ska särskilt fokus läggas på barn och ungas uppväxtvillkor  
samt fysisk aktivitet. 

7.  Uppsalabor med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva som alla andra. 
8.  Uppsala ska ta sitt ansvar för att hindra klimatförändringen. 
9.  Uppsala ska ha ett bra företagsklimat för en smart, inkluderande och hållbar tillväxt. 
10.  Uppsala arbetar efter den regionala utvecklingsstrategin i syfte att bli Europas mest  
 attraktiva kunskapsregion. 
 
Miljöpartiet 
1.  Välfärdsmått ska ligga till grund för styrningen mot hållbar utveckling. 
2.  Delaktighet i samhällsutvecklingen och förtroende för demokratin ska öka. 
3.  Utvecklingen ska vara inriktad mot att fler arbetstillfällen ska skapas i Uppsala.  
 Personer som av olika anledningar inte har möjlighet att bidra med arbete ska ha en  
 meningsfull sysselsättning och livskvalitet. 
4. Föreningslivet ska utvecklas i Uppsala. 
5.  Den sociala och mellanmänskliga tilliten ska ligga på en hög nivå i Uppsala. 
6.  All verksamhet i Uppsala kommun ska sträva efter ökad jämställdhet. 
7.  FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska uppfyllas i 
 Uppsala. 
8.  Mark ska skyddas för att den biologiska mångfalden ska bevaras och utvecklas. 
9.  Alla uppsalabor ska ha rätt till en god hälsa på lika villkor. 
10.  Uppsala ska ta sitt ansvar för att hindra klimatförändringen. 
11.  Uppsala ska ha ett bra företagsklimat som främjar hållbar utveckling. 
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Inriktningsmål 6.1 Politisk ledning och gemensam verksamhet 
 
Kommunstyrelsen 
1.  Driftskostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ryms i  
 kommunens driftsbudget och ekonomin i varje verksamhet är i balans. 
2.  I kommunens förvaltning och vid service och kontakt med medborgare samt  
 förtroendevalda är digitala tjänster norm. 
3.  Kommunal service är konkurrensutsatt där så är möjligt för att öka kreativiteten,  
 kvaliteten och effektiviteten. 
4.  Kommunal service är kvalitetssäkrad genom uppföljning ut såväl brukar- som  
 avtalsperspektiv. 
5.  Hållbart producerade livsmedel och varor är en huvudinriktning i kommunfinansierade 
  verksamheter. 
6.  Jämställdhetsintegrering är en naturlig del inom alla verksamhetsområden och utvecklas 
 kontinuerligt. 
7.  Moderna och användarvänliga IT-system är en naturlig del av verksamheten som ger  
 lägre administrativa kostnader och högre service till medborgarna. 
 
Socialdemokraterna 
1. Driftkostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ska rymmas i  
 kommunens driftbudget och ekonomin ska vara i balans. 
2.  Uppsalabornas delaktighet, inflytande och insyn i all skattefinansierad verksamhet ska  
 öka. 
3. Formerna för medborgardialog och medborgarförslag ska utvecklas. Särskilt fokus ska  
 ligga på barns och ungdomars delaktighet i det politiska beslutsfattandet. 
4.  Kunskapen om barnfattigdom och utsatta barn ska öka bland förtroendevalda och  
 berörd personal. 
5. Den offentliga upphandlingen ska leva upp till höga sociala, etiska och miljömässiga  
 krav. Minst 25 % av den skattefinansierade konsumtionen av livsmedel ska avse  
 ekologiska livsmedel. 
6.  Jämställdhetsintegrering ska vara en naturlig del inom alla verksamhetsområden och  
 utvecklas kontinuerligt. 
7. Att strategiskt verka för ökad kvalitet i de kommunala verksamheterna där ökat inflytande  
 för brukare och personal samt upphandling till bästa kvalitet kan vara ett av flera verktyg. 
8. Kommunen ska utveckla användarvänliga IT-system och digitala tjänster för en högre  
 service till medborgarna och en effektivare administration. 
 
Miljöpartiet 
1. Driftskostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ska rymmas i  
 kommunens driftbudget och ekonomin ska vara i balans. 
2. Uppsalabornas delaktighet, inflytande och insyn i all skattefinansierad verksamhet ska  
 öka. 
3. Formerna för dialog med medborgare och medborgarnas möjlighet att lämna sina förslag  
 ska utvecklas som ett led i att förbättra berednings- och beslutsprocessen. 
4. Kommunal service ska vara kvalitetssäkrad genom uppföljning från såväl brukar- som  
 avtalsperspektiv. 
5. Den offentliga upphandlingen ska leva upp till höga sociala, etiska och miljömässiga  
 krav. Minst 50 procent av den skattefinansierade konsumtionen av livsmedel ska vara  
 ekologiska och/eller rättvisemärkta livsmedel. Huvuddelen av upphandlade varor och  
 tjänster ska vara miljömässigt hållbart producerade. 
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6. I enlighet med artikel 3 i FN:s konvention om barnets rättigheter ska barnens bästa  
 beaktas och redovisas i alla beslut. 
7. Moderna och användarvänliga digitala tjänster ska användas för att ge lägre administrativ  
 kostnad och högre service till invånarna. 
 
Vänsterpartiet 
1. Driftkostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ska rymmas i  
 kommunens driftbudget och ekonomin ska vara i balans. 
2. Vård och omsorg ska bedrivas i egen regi. 
3. Flera verksamheter ska HBT-certifieras 
4. Uppsalabornas delaktighet, inflytande och insyn i all skattefinansierad verksamhet ökar. 
5. Barnens bästa beaktas och redovisas i alla beslut. 
6. Jämställdhet och jämställdhetsintegrering genomsyrar kommunens arbete. 
7. Hållbart producerade livsmedel och varor är huvudinriktningen i kommunfinansierade  
 verksamheter. 
 
Sverigedemokraterna 
1. Driftskostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ska rymmas i  
 kommunens driftsbudget och ekonomin i varje verksamhet ska vara balans. 
2. Samtliga handlingar som inte är sekretessbelagda ska finnas lättillgängliga för  
 kommunens medborgare att ta del av via kommunens webbplats. 
3. Kommunal service ska vara konkurrensutsatt där det tydligt och påvisbart ökar  
 kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten. 
4. Kommunal service ska vara kvalitetssäkrad genom uppföljning ur såväl brukar- som  
 avtalsperspektiv. 
5. Moderna och användarvänliga it-system ska vara en naturlig del av verksamheten vilken  
 ska ge lägre administrativa kostnader och högre service till medborgarna. 
6. Kommunmedborgarnas delaktighet, inflytande och insyn i verksamheterna ska öka. 
7. Medborgarnas tillgänglighet till kommuninformation ska förbättras. 
 
8. All kommuninformation ska i regel tillhandahållas enbart på svenska. 
9. Villkoren för reseersättning för förtroendevalda vid sammanträden ska utgå från samma  
 avstånd som för skolelever. 
10.  Kommunens upphandlingsregler ska ses över för att bättre främja närproducerat,  
 ekologisk hållbarhet och goda arbetsvillkor för utförare och leverantörer. 
11.  Lokala folkomröstningar ska hållas om stora byggnadsprojekt, moskébyggen, Uppsala  
 kommuns invandringsmottagande och andra viktiga kommunala frågor. 
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Inriktningsmål 6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m. m 
 
Kommunstyrelsen 
1.  Uppsala kommun är rankad som en av landets mest attraktiva företagarkommuner. 
2. År 2020 är Uppsalas kollektivtrafik fördubblad genom förtätning av staden, ökad  
 framkomlighet och stråkmässig utbyggnad inom kommunen. 
3. Dagarbetsmarknaden ökar i enlighet med befolkningsutvecklingen. 
4.  Barn och unga är delaktiga i samhällsbyggandet. 
5.  Invånare och besökare är trygga på gator, torg och andra allmänna platser. 
6.  I Uppsala kommuns verksamhet och dess geografiska område är utsläppen av  
 växthusgaser minst 45 procent lägre per capita 2020 jämfört med 1990 och fortsätter att  
 minska. 
7.  Kommunens fastigheter är energieffektiva. 
8. Uppsala kommun verkar för fler hyresbostäder och trygghetsboenden. 
9. ”Lätt att göra rätt” och tänkandet livscykelkostnad präglar samhällsplaneringen avseende  
 hållbarhet. 
10.  I Uppsala är miljö, gaturum och stadsgestaltning inbjudande. 
11.  Centrala staden har ett livskraftigt centrum och är väl försett med gångytor. 
12.  Boendemiljöer är goda och socialt hållbara. 
13.  Stadsdelsutvecklingen är tillväxtorienterad. 
14.  Landsbygdsutveckling är en viktig del för kommunens utveckling. 
15.  För- och grundskola liksom styckebyggande är grunden för bra service i kransorterna. 
 
Socialdemokraterna 
1. Uppsala kommun ska vara en av landets mest attraktiva företagarkommuner där vi  
 tillsammans med näringslivet och universiteten kraftsamlar för fler jobb och företag. 
2. Uppsala ska vara en klimatsmart kommun. Utsläppen av växthusgaser från kommunens  
 verksamhet och dess geografiska område ska därför minska med minst 40 procent från  
 1990 till 2020 för att därefter minska ytterligare. 
3.  Resandet med kollektivtrafiken ska vara dubbelt så stort 2020 som 2006 och andelen som  
 väljer kollektivtrafik ska fördubblas till 2030. Andelen som går och cyklar ska samtidigt  
 öka. 
4. Färdtjänsten ska göra det möjligt för alla människor att leva ett aktivt och oberoende liv. 
5.  För att attrahera arbetstillfällen, locka studenter till Uppsala och öka valfriheten på  
 bostadsmarknaden ska andelen hyresrätter öka till minst 30 procent. 
6. För att möta bostadsbristen ska det varje år planeras för minst 3000 nya bostäder och  
 byggnationen av minst 2000 bostäder ska påbörjas. 
7. Invånare och besökare i Uppsala kommun ska känna sig trygga på gator och torg och  
 andra allmänna platser. 
8. Energianvändningen ska effektiviseras med målet att av Uppsala kommun finansierade  
 verksamheter ska ha minskat sin energianvändning med minst 25 procent till år 2020  
 jämfört med förbrukningen år 2009. 
9.  Uppsala kommun ska ha en levande landsbygd där de mindre tätorterna ges förutsätt- 
 ningar att vara livskraftiga knutpunkter för medborgerlig och kommersiell service. 
10.  Staden Uppsala ska vara känt för sin hållbara stadsutveckling med stadsdelar och en  
 stadskärna som erbjuder ett varierat och attraktivt utbud av bostäder, arbetsplatser,  
 service, parker och kultur. 
11. Det ska vara lätt att göra rätt. Formerna för källsortering och återvinning i Uppsala  
 kommun ska därför förenklas. 
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Miljöpartiet 
1. Kommunen ska planera för spårvagn och på annat sätt ha en stadsplanering som gynnar  
 kollektivtrafikresandet, bidra till att kollektivtrafikresorna minst fördubblas till år 2020. 
2.  Uppsalaborna ska medverka i utvecklingen av city, stadsdelar, kransorter och lands- 
 bygden. 
3. Kommunens fastigheter ska vara miljöanpassade och energieffektiva. 
4. I Uppsala kommun ska andelen hyresrätter på bostadsmarknaden vara minst 30 procent  
 samt tillgången på trygghetsbostäder för äldre god. 
5. Stadsdelsutvecklingen ska vara långsiktigt hållbar. 
6. Uppsala kommun ska ha en stark landsbygdsutveckling där gröna näringen, skolor,  
 service och småföretagande växer. 
7. Bevarande och utveckling av biologisk mångfald, naturmiljöer, parker och kulturmiljöer  
 samt utveckling av stadsodling ska vara grunden för en modern stads- och landsbygds- 
 utveckling. 
8. Uppsala kommun ska vara en klimatsmart kommun som strävar efter en socialt,  
 ekonomiskt och miljömässig hållbar utveckling. 
9. Uppsala ska vara klimatneutralt år 2030. 
10.  Uppsala ska vara Sveriges främsta cykelstad. Cykeltrafikens andel av resorna ska för- 
 dubblas till 2020. 
11.  Uppsala ska uppfylla kraven i FN:s konvention om rättigheter för personer med funk- 
 tionsnedsättning. Den allmänna och särskilda kollektivtrafiken ger personer med funk- 
 tionsnedsättning samt äldre i vår kommun möjlighet att leva ett aktivt och oberoende liv. 
12.  Uppsalas friluftsområden ska upplevas som tillgängliga och attraktiva. 
13.  Kommunen ska i sin roll som markägare se till att all jordbruksmark brukas ekologiskt  
 och skogsbruk bedrivs aktivt och naturvårdsanpassat. 
 
Vänsterpartiet 
1.  Kommunens dialog med näringslivet inriktas på att miljömässigt hållbart näringsliv till  
 exempel för ökat användande av hållbara energikällor såsom solceller. 
2. Fyrisån skall bli badbar. 
3. Pumphuset öppnas upp för allmänheten och utnyttjas pedagogiskt och administrativt för  
 att vattenfrågor ska komma närmre medborgarna samt medge energirådgivning. 
4. År 2020 är Uppsalas kollektivtrafik minst fördubblad genom viss förtätning av staden,  
 ökad framkomlighet och stråkmässig utbyggnad inom kommunen. 
5. Prioritetsordningen för trafikplanering skall vara: fotgängare, cyklister, kollektivtrafik  
 och sist biltrafik 
6.  Alla samhällsgrupper, även barn och unga är delaktiga i samhällsbyggandet. 
7.  Invånare och besökare är trygga på gator, torg och andra allmänna platser. 
8. I Uppsala kommuns verksamhet och dess geografiska område ska utsläppen av  
 växthusgaser ha minskat med minst 40 procent för att senast 2050 vara nere på noll.  
 Kommunala fastigheter och nya fastigheter i staden är klimatsmarta. 
9. Uppsala Kommun verkar för fler hyresbostäder och trygghetsboenden och för att vara en  
 attraktiv kommun för bostadssökande. 
10. Medborgarna ska uppleva att det är "Lätt att göra rätt”, vad gäller transporter sopsortering  
 med mera och tänkandet livscykelkostnad präglar samhällsplaneringen avseende håll- 
 barhet. 
11.  Centrala staden och andra centra har ett livskraftigt centrum och är väl försett med 
 gångytor. 
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12.  Boendemiljöer är mötesskapande, blandade, icke-segregerade och därmed socialt  
 hållbara. 
13.  Landsbygdsutveckling är en viktig del av kommunens utveckling. 
14.  Flexibel för- och grundskola och infrastruktur är grunden för bra service i kransorterna. 
15.  Den allmänna och särskilda kollektivtrafiken ger alla människor möjlighet att leva ett  
 aktivt och oberoende liv. 
16.  Nya och klimatsmarta alternativ prövas inom kollektivtrafiken. 
 
Sverigedemokraterna 
1. Uppsala kommun ska vara rankad som en av landets mest attraktiva företagarkommuner. 
2. Kollektivtrafiken ska förbättras och resandet öka genom ökad framkomlighet och bättre 
 tillförlitlighet. 
3.  Kommunen ska ge förutsättningar för att dagarbetsmarknaden ska öka i enlighet med  
 befolkningsutvecklingen. 
4.  Alla medborgare ska vara delaktiga i samhällsbyggandet. 
5. Medborgare och besökare ska vara trygga på gator, torg och andra allmänna platser. 
6.  I Uppsala kommuns verksamhet och dess geografiska område ska utsläppen av växthus- 
 gaser minska. 
7.  Kommunala fastigheter ska vara klimatsmarta. 
8. Uppsala kommun ska verka för fler hyresbostäder och för att vara en attraktiv kommun  
 för fler bostadsproducenter. 
9.  I Uppsala ska miljö, gatutrum och stadsgestaltning vara inbjudande. 
10.  Boendemiljöer ska vara trygga och främja bevarandet och framväxten av ett starkt socialt  
 kapital. 
11.  Förekomsten av tiggeri ska minska. 
12.  Satsningar ska ske för att utveckla Uppsala kommuns stora landsbygd. 
13.  För- och grundskola, en välutbyggd räddningstjänst, goda allmänna kommunikationer  
 och it- tillgänglighet ska vara grunden för bra service i kransorterna. 
14.  Den allmänna och särskilda kollektivtrafiken ska ge alla medborgare möjlighet att leva ett  
 aktivt och oberoende liv. 
15.  Nya och klimatsmarta alternativ som är ekonomiskt hållbara ska prövas inom kollek- 
 tivtrafiken. 
16.  Möjligheten för kommunens alla medborgare att ta del av centrala Uppsala ska öka  
 genom att sänka parkeringsavgifterna. 
17.  Parker och grönområden ska bevaras. 
18.  Uppsalas stadssilhuett ska bestå, varför nybyggnation ska ske på bredden och inte på  
 höjden. 
19.  Snöröjningen på vägar och trottoarer ska förbättras. 
20.  Hemlösa medborgare ska omhändertas bättre genom att de får hjälp med att få ordning på  
 sin tillvaro. 
21. Permanenta skolbaracker ska inte förekomma. Skolbaracker ska vara tillfälliga under  
 tiden för nybyggnation eller renoveringar och inte lösningar för eleverna under många års  
 tid. 
22.  Dubbdäcksförbudet längs Kungsgatan ska tas bort. 
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Inriktningsmål 6.3 Kultur, idrott och fritid 
 
Kommunstyrelsen 
1. En livaktig kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet gör kommunen attraktiv för såväl  
 boende och besökare som företagare. 
2. Bredd- och ungdomsidrotten har bra villkor och bidragen till barn och ungas fritid  
 fördelas på ett rättvist sätt mellan olika idrotter. Flickor och pojkar har likvärdiga villkor. 
3.  Elitidrottens förutsättningar är väl utvecklade genom samverkan mellan idrottsorganisa- 
 tionerna, näringslivet och kommunen. 
4. Människor med funktionsnedsättning deltar i kultur- och idrottslivet på likvärdiga villkor. 
5. Uppsalas kultur är tillgänglig för alla och kännetecknas av kreativitet, hög kvalitet och  
 interkulturella utbyten. 
6. Uppsalas kulturliv är väl utvecklat genom samverkan mellan det offentliga, det fria  
 kulturlivet, den ideella sektorn samt näringslivet. 
7.  Konstens tillgänglighet ökar genom exponering på befintliga mötesplatser. 
8.  De kulturella uttrycken är närvarande i offentliga miljöer. 
9. Uppsala är en stad för det fria ordet, litteraturen och författarna. 
 
Socialdemokraterna 
1. Uppsala kommun ska ha ett rikt utbud av idrotts-, kultur och fritidsaktiviteter som är  
 tillgängliga för alla. 
2. Barn- och ungdomar ska behandlas jämlikt och jämställt vid fördelning av bidrag, tider  
 och lokaler för fritids- och idrottsaktiviteter. 
3. Uppsala ska vara en av Sveriges bästa idrottskommuner med en stark ungdomsidrott, stor  
 bredd och framgångsrik elit. 
4. Stadens kulturella kvaliteter ska framhävas och konst i staden få en mer framträdande  
 roll. 
5.  Människor med funktionsnedsättning ska kunna delta i kultur- och idrottslivet på  
 likvärdiga villkor.  
6. Utveckla fler mötesplatser för kultur och fritidsaktiviteter, där medborgare i alla åldrar kan  
 mötas. 
7. Uppsala ska vara en stad för det fria ordet, litteraturen och folkbildningen. 
8.  Kommunens bidrag till föreningslivet ska främja rent spel, jämställdhet, arbetet med  
 HBTQ-frågor, integration, mångfald samt allas möjlighet att delta i föreningslivet. 
 
Miljöpartiet 
1.  Det kommunala idrotts-, kultur- och fritidsutbudet ska rikta sig till och vara tillgängligt  
 för alla. 
2. Barn- och ungdomar ska behandlas jämlikt och jämställt vid fördelning lokaler för fritids-  
 och idrottsaktiviteter. 
3. Uppsala ska som idrottskommun ha en stark ungdomsverksamhet, bra utbildningsmöjlig- 
 heter för idrottare, stor bredd och vass elit. 
 
4. Handikappidrotten ska utvecklas och uppmärksammas. 
5.  De kulturella uttrycken ska öka i offentliga miljöer, de kommersiella uttrycken ska  
 begränsas i offentliga miljöer. 
6. Det litterära Uppsala ska stå upp för det fria ordet, för litteraturen, bibliotekarierna,  
 poetry slam-artisterna och författarna. 
7.  Fritidsgårdar och fritidsklubbar ska finnas tillgängliga för alla barn och ungdomar. 
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Vänsterpartiet 
1.  Det kommunala idrotts-, kultur- och fritidsutbudet riktar sig till och avspeglar alla  
 grupper i samhället. 
2.  Barn- och ungdomar behandlas jämlikt och jämställt vid fördelning av tider och lokaler  
 för fritids- och idrottsaktiviteter. 
3.  Uppsala är en idrottskommun med en stark ungdomsidrott, stor bredd och vass elit. 
4.  Uppsala är en kommun där det finns fler mötesplatser för amatörkulturen vad gäller  
 möjligheter att repetera och skapa men också vad gäller att uppträda eller ha utställningar. 
5.  Uppsala är en kommun där barn och unga har tillgång till kultur och friluftsliv oavsett  
 ekonomiska förhållanden och bostadsort 
 
Sverigedemokraterna 
1.  Svensk kultur och det svenska kulturarvet ska premieras. 
2. Kommunalt stöd och bidrag ska riktas till svenskt kulturarv och inte till etniska  
 föreningar. 
3. Kulturarvet ska göras tillgängligt för unga, gamla och funktionshindrade. 
4. Svenskt, uppländskt och uppsaliensiskt kulturarv ska göras mer tillgängligt i skolan. 
5. Uppsala kommuns kultur ska vara tillgänglig för alla och kännetecknas av kreativitet och  
 hög kvalitet med fokus på Uppsalas särart. 
6. Förekomsten av adekvata arenor och anläggningar för både elit- och breddidrott ska  
 säkerställas. 
7. Bredd- och ungdomsidrotten ska ha bra villkor, och bidragen till barn och ungas fritid ska 

fördelas på ett rättvist sätt mellan olika idrotter. Flickor och pojkar ska ha likvärdiga 
villkor. 

8. Elitidrottens förutsättningar ska vara väl utvecklade genom samverkan mellan idrotts- 
 organisationerna, näringslivet och kommunen. 
9.  Människor med funktionsnedsättning ska kunna delta i kultur- och idrottslivet på lik- 
 värdiga villkor. 
10. Uppsala kommuns kulturliv ska vara väl utvecklat genom samverkan mellan det  
 offentliga och det fria kulturlivet samt med den ideella sektorn. 
11. Med en livaktig kultur-, idrotts och fritidsverksamhet ska kommunen göras attraktiv för  
 såväl boende och besökare som företagare. 
  



 
 

11 
 

 
Inriktningsmål 6.4 Pedagogisk verksamhet 
Kommunstyrelsen 
1. Uppsala är en attraktiv utbildningsstad med ett varierat utbud av utbildningar på olika  
 nivåer och med olika inriktningar. 
2. Uppsalas skolor arbetar aktivt med att konkretisera och levandegöra den grundläggande  
 etik och värdegrund som det svenska samhället vilar på. 
3. Uppsalas skolor har ett bra samarbete med Uppsala universitet och Sveriges lantbruks- 
 universitet i syfte att nå bättre kunskapsmål. 
4. Förskolan och skolan är trygg och har nolltolerans mot mobbing, kränkande särbehand- 
 ling och våld. 
5. Förväntningarna på alla elevers resultat är höga. 
6. De samlade resultaten i Uppsala kommuns skolor är bland de bästa i landet. 
7. Varje skolas resultat ligger över riksgenomsnittet. 
8. Högsta prioritet i grundskolan har läsförståelse, skriv- och räkneinlärning i åk 1-3. 
9. Föräldrar har god information och inblick om sina barns utveckling och behov av stöd i 
skolan. 
 
Socialdemokraterna 
1. Uppsala är en attraktiv utbildningsstad med ett varierat utbud av utbildningar på olika  
 nivåer och med olika inriktningar. 
2. Uppsalas skolor arbetar aktivt med att konkretisera och levandegöra den grundläggande  
 etik och värdegrund som det svenska samhället vilar på.  
3. Uppsalas skolor har ett bra samarbete med Uppsala universitet och Sveriges lantbruks- 
 universitet i syfte att nå bättre kunskapsmål. 
4. Förskolan och skolan är trygg och har nolltolerans mot mobbing, kränkande särbehand- 
 ling och våld. 
5. Förväntningarna på alla elevers resultat är höga. 
6.  De samlade resultaten i Uppsala kommuns skolor är bland de bästa i landet. 
7.  Varje skolas resultat ligger över riksgenomsnittet. 
8. Högsta prioritet i grundskolan har läsförståelse, skriv- och räkneinlärning i åk 1-3. 
9. Föräldrar har god information och inblick om sina barns utveckling och behov av stöd i  
 skolan. 
 
Miljöpartiet 
1. Skolorna ska ha ett bra samarbete med Uppsala universitet och Sveriges lantbruks- 
 universitet i syfte att nå bättre kunskapsmål. 
2. Förskolan och skolan ska vara trygg och ha nolltolerans mot mobbing, kränkande sär- 
 behandling och våld. 
3. Skolmiljön och undervisningen ska vara av hög kvalitet med höga kunskapsmål.  
 Resultaten i Uppsala kommuns skolor ska vara bland de bästa i landet. 
4. Elever ska ha god information och inblick i sin utveckling och sina behov av stöd i  
 skolan. 
5. Uppsalas skolor ska vara moderna och bygga på forskningsbaserad undervisning. 
6. Personaltätheten ska öka. 
7. Alla elever som lämnar grundskolan ska nå behörighet till gymnasiet. 
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8.  Alla elever som påbörjar en gymnasieutbildning ska också ska avsluta en utbildning. 
9. Elevinflytandet i skolan ska öka. 
10. Planeringen för lokaler för den pedagogiska verksamheten ska ske långsiktigt och på ett  
 sådant sätt att behovstäckning uppnås och lokalöverskott inte uppstår. Kostnadseffektiva  
 lösningar med flexibla användningsområden ska vara grunden för effektivt lokalutnytt- 
 jande. 
11. Småbarnsgrupper (1-3) i förskolan ska inte överstiga 12-14 barn och grupper med 3-5- 
 åringar ska inte överstiga 16-18 barn. 
12. Miljögifter i barnens vardag ska minska genom ett systematiskt förbättringsarbete. 
13. Varje skola ska ha en styrelse. 
14. Kommunen ska möjliggöra för närhet till skola för elever i hela kommunen. 
15. På varje förskola, skola och gymnasieskola ska det finnas personal som utbildats i  
 jämställdhetspedagogik samt att HBTQ-certifiering av verksamheten påbörjas. 
16. Alla elever i Uppsalas skolor ska ha kunskap om perspektiven om en hållbar utveckling. 
 
Vänsterpartiet 
1. Öka kvaliteten i förskolor, fritidshem och skolor genom ökad personaltäthet och  
 mindre barn- och elevgrupper. 
2. Barn till föräldralediga och arbetslösa ska erbjudas 30 timmars vistelsetid per vecka i  
 förskolan 
3. Skapa möjlighet att höja lärarnas löner. 
4. Hållbar utveckling och normkritiskt tänkande genomsyrar hela det pedagogiska  
 området. 
5. Alla elever i behov av särskilda insatser skall få det utan dröjsmål. 
6. Andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet ökar. 
7. Andelen elever som fullföljer gymnasieskolan ökar. 
8. Förskolan och skolan är trygg och har nolltolerans mot mobbning, kränkande sär- 
 behandling och våld. 
 
Sverigedemokraterna 
1. Uppsala ska vara en attraktiv utbildningsstad med ett varierat utbud av utbildningar på  
 olika nivåer och med olika inriktningar. 
2. Uppsalas skolor ska arbeta aktivt med att konkretisera och levandegöra den grund- 
 läggande demokratiska värdegrund som det svenska samhället vilar på. 
3. Uppsalas skolor ska ha ett bra samarbete med Uppsala universitet och Sveriges lant- 
 bruksuniversitet i syfte att nå bättre kunskapsmål. 
4. Uppsala kommuns landsbygdsskolor ska bevaras och utvecklas så långt det är möjligt. 
5. Förskolan och skolan ska vara trygg och ha nolltolerans mot mobbing, kränkande sär- 
 behandling och våld. 
6. Alla elever och anställda i skolan ska känna sig trygga på väg till och från samt i skolan. 
7. Vid mobbning ska mobbare i regel flyttas, inte den mobbade. 
8. Förväntningarna på alla elevers resultat ska vara höga. 
9. De samlade resultaten i Uppsala kommuns skolor ska vara bland de bästa i landet. 
10 Andelen elever som lämnar grund- och gymnasieskola utan godkända betyg ska minska. 
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11. Andelen elever som fullföljer gymnasieskolan ska öka. 
12. Högsta prioritet i grundskolan ska läsförståelse samt skriv- och räkneinlärning i årskurs  
 1–3 ha. 
13.  Föräldrar ska ha god information och inblick om sina barns utveckling och behov av stöd  
 i skolan. 
14. Personaltätheten ska öka inom barnomsorgen och skola, i synnerhet vad gäller skol- 
 sköterskor, kuratorer och syokonsulenter. 
15. Andelen behöriga lärare i kommunens skolor ska öka. 
16. Vårdnadsbidraget, vilket utgör en viktig del i föräldrarnas valfrihet inom barnomsorgen,  
 ska dubbleras. 
17. En skolklass ska inte vara större än 20 elever. 
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Inriktningsmål 6.5 Vård och omsorg 
 
Kommunstyrelsen 
1. Valfrihet och mångfald tillgodoser äldres önskemål när det gäller service och boende. 
2. Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län har ett väl fungerande samarbete med  
 individen i centrum avseende hela vård- och omsorgskedjan. 
3. Måltidskvaliteten är en del av god livskvalitet som utvecklas kontinuerligt. 
4. Institutionsplaceringar fortsätter att minska bland barn och unga genom tidig upptäckt  
 och med förebyggande åtgärder. 
5. Det förebyggande arbetet fokuseras på barn och unga i riskzonen för sociala problem. 
6. Uppsala kommun är ledande i frågor som gäller kvinnofrid. 
7. Vården och omsorgen är hälsofokuserad och tillvaratar det friska med förebyggande  
 insatser. 
8. Människor som är utsatta för våld och hot får adekvat stöd. 
9. Personer som brukar våld får behandling. 
10. Personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning upplever en hög livskvalitet. 
11. Överförmyndarverksamheten är av hög kvalitet och brukarna är nöjda. 
 
Socialdemokraterna 
1. Självbestämmande, värdighet, trygghet och jämställdhet ska prägla all vård och omsorg. 
2. Den förebyggande och uppsökande sociala verksamheten för personer med funktions- 
 nedsättning och äldre ska utvecklas. 
3. Maten och måltiden ska utgöra en central del av den goda äldreomsorgen och bidra till  
 god hälsa och välmående. 
4. Livskvaliteten hos personer med olika funktionsnedsättningar ska öka genom att deras  
 egenmakt förstärks. 
5. Sociala investeringar i form av tidig upptäckt och förebyggande insatser för barn och  
 ungdomar i behov av stöd ska prioriteras. 
6. Uppsala kommun ska vara ledande inom arbetet med kvinnofrid och våld i nära  
 relationer. 
 
Miljöpartiet 
1. Självbestämmande, värdighet och trygghet ska prägla all vård och omsorg. 
2. Mat- och måltidskvalitet är en del av god livskvalitet som ska utvecklas kontinuerligt för  
 alla brukare. 
3. Det förebyggande arbetet ska fokuseras på barn och unga i riskzonen för sociala problem. 
4. Förebyggande insatser och tidig uppräckt av olika problem hos barn och unga ger ökade  
 chanser till bättre resultat, vilket kan minska behovet av placeringar av barn och unga i  
 hem för vård och boende (HVB). 
5. Uppsala kommun ska vara ledande i arbetet med familjefrid, genom brottsförebyggande  
 arbete, behandling av våldsutövare och stöd till personer som utsätts för hot och våld. 
6. De frivilliga organisationerna inom familjefridsområdet ska få långsiktiga förutsättningar  
 för sin verksamhet. 
7. Uppsala kommun ska vara ledande i arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld. 
8.  Vård och omsorg ska vara hälsofrämjande och rehabiliterande och bidra till bättre hälsa  
 och ökad självständighet för individen. 
9. Personer med psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas meningsfull sysselsättning och  
 möjlighet till arbete och studier. 
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Vänsterpartiet 
1. Personer som hotas eller utsätts för våld inom familjen ska få stöd och hjälp och därmed  
 ges möjligheter att förändra sina liv. Kvinnors och barns behov ska särskilt uppmärk- 
 sammas. 
2. Uppsala ska vara ledande i kvinnofridsfrågor. 
3. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska själva få avgöra om de vill bo kvar  
 hemma, välja ett anpassat boende eller ett vårdboende. 
4. Anhöriga till personer som får hjälp och stöd ska ses som en resurs och ges ett aktivt stöd. 
5. Äldre invandrades behov av vård och omsorg ska särskilt uppmärksammas. 
6. Antalet lokala Träffpunkter ska öka. 
7. Satsning på förebyggande arbete för barn och unga i socialt utsatta områden. 
8. Biståndshandläggningen ska vara hbt-certifierad. 
 
Sverigedemokraterna 
1. Valfrihet och ett rikt utbud ska tillgodose äldres önskemål när det gäller service och  
 boende. 
2. Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ska ha ett väl fungerade samarbete med  
 individen i centrum avseende vård och omsorg. 
3. Institutionsplaceringar ska fortsätta att minska bland barn och unga genom tidig upptäckt  
 och med förebyggande åtgärder. 
4. Det förebyggande arbetet ska fokuseras på barn och unga i riskzonen för sociala problem. 
5. Uppsala kommun ska vara ledande i frågor som gäller såväl kvinno- som mansfrid. 
6. Vården och omsorgen ska vara hälsofokuserad och tillvarata de friska med förebyggande  
 insatser. 
7. Människor som är utsatta för våld och hot ska få adekvat stöd. 
8. Personer som brukar våld ska få behandling. 
9. Personer som får försörjningsstöd eller har introduktionsersättning ska omgående få  
 kontakt med arbetsmarknaden. 
10. Personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning ska uppleva en hög livskvalitet. 
11. Överförmyndarverksamheten ska vara av hög kvalitet och brukarna ska vara nöjda. 
12. Brukare ska få en bättre personlig kontakt. 
13. Fler trygghetsboenden ska skapas. 
14. Antalet bostadssociala kontrakt ska minska. 
15. Parboendegaranti ska garanteras och efterlevas. 
16. Byggandet av trygghetsbostäder ska öka. 
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Inriktningsmål 6.6 Särskilt riktade insatser 
 
Kommunstyrelsen 
1. Utanförskap bryts genom arbetslinjen. 
2. Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och särskilt  
 avseende ensamkommande barn. 
3. Utvecklingen av sociala företag uppmuntras så att fler kommer i sysselsättning och  
 egenanställning. 
4. Arbetslösa med ekonomiskt bistånd erbjuds Välfardsjobb. 
5. Invandrare och flyktingar ska erbjudas en introduktion till Uppsala, svensk kultur,  
 värderingar och samhälle. 
 
Socialdemokraterna 
1. Kommunen ska genom en aktiv arbetsmarknadspolitik och investeringar i infrastruktur  
 och gröna jobb få fler människor i arbete. 
2. Arbetet med sociala företag för att se till att fler kommer i sysselsättning ska fördjupas.  
 Kommunen ska genom ett aktivt engagemang utveckla den ideella sektorn med koopera- 
 tiv och sociala företag, för att skapa arbete och sysselsättning. 
3. Alla flyktingar och invandrare ska utifrån individuella behov ges introduktion, SFI och  
 praktik som leder till arbete. 
4. Behovet av försörjningsstöd ska minska genom stöd och möjligheter till jobb, utbildning  
 eller praktik. 
5. Kommunen medverkar i ett solidariskt flyktingmottagande inom ramen för de statliga  
 myndigheternas ansvar. 
6. Nolltolerans ska råda mot vräkningar av barnfamiljer. 
 
Miljöpartiet 
1. Kommunen ska genom en aktiv arbetsmarknadspolitik och investeringar i infrastruktur  
 och gröna jobb få fler människor i arbete. 
2. Kommunen ska ha ett solidariskt flyktingmottagande, lägst i nivå med det av 
 Migrationsverket bedömda behovet. 
3. Utvecklingen av sociala företag ska uppmuntras för att fler kommer i arbete. 
4. Arbetslösa med ekonomiskt bistånd ska erbjudas jobbmöjligheter. 
5. Tillsammans med invandrarföreningarna ska kommunen erbjuda personer som nyligen  
 kommit till Uppsala och Sverige en introduktion till svenska samhället och en presen- 
 tation av Uppsala. 
6. Behovet av ekonomiskt bistånd ska minska genom stöd och möjligheter till jobb,  
 utbildning och praktik. 
7. Introduktion, sfi och praktik som leder till egen försörjning ska ges utifrån individuella  
 behov. 
 
Vänsterpartiet 
1.  Förskolan och skolan är trygg och har nolltolerans mot mobbning, kränkande  
 särbehandling och våld. 
2.  ska genom aktiv arbetsmarknadspolitik och investeringar i infrastruktur och gröna jobb  
 säkerställa att fler får arbete. 
3.  Alla flyktingar och invandrare ska utifrån individuella behov ges introduktion, SFI och  
 praktik som leder till arbete. 
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4. Behovet av försörjningsstöd minskar genom stöd och möjligheter till jobb, utbildning  
 eller praktik. 
5. Kommunen har ett solidariskt flyktingmottagande i nivå med det av statliga myndigheter  
 bedömda behovet. 
 
Sverigedemokraterna 
1. Aktiva åtgärder i samverkan med näringslivet ska riktas mot arbetslösa för att öka  
 sysselsättningen. 
2. Fler ungdomar ska få möjlighet till sommar- och feriejobb. 
3. Företag och organisationer ska uppmuntras att erbjuda ungdomar lärlingsplatser. 
4. Arbetslösa ska i en högre utsträckning erbjudas praktikplats. 
5. Kommunen ska ta en invandringspaus och därmed säga upp samtliga överenskommelser  
 om invandringsmottagande. 
6. Kommunen ska fokusera på att assimilera nyanlända invandrare till det svenska  
 samhället. 
7. Överenskommelser om mottagande av ensamkommande invandrarungdomar ska  
 avslutas. 
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Inriktningsmål 6.7 Medarbetare och ledare 
 
Kommunstyrelsen 
1. Uppsala kommun är en modern och attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare är  
 medskapande och delaktiga. 
2. Sjukfrånvaron bland kvinnor och män är låg. 
3. Medarbetare i Uppsala kommun har en trygg arbetsmiljö. 
4. Medarbetare ska erhålla den sysselsättningsgrad de önskar inom ramen för verksam- 
 hetens behov. 
5. Kommunens medarbetare uppfattas som kompetenta, effektiva och serviceinriktade. 
 
Socialdemokraterna 
1.  Uppsala kommun ska vara en arbetsgivare som präglas av gott ledarskap, god  
 arbetsmiljö, delaktighet och jämställdhet. 
2. Heltidstjänst ska vara en rättighet och deltidstjänst en möjlighet. 
3. Andelen chefer och medarbetare med utländsk bakgrund ska spegla andelen bland  
 kommunens befolkning. 
4. Jämn könsfördelning mellan kvinnor och män på alla nivåer ska eftersträvas. 
5. Frisknärvaron bland kommunens medarbetare ska öka. 
6. Alla medarbetare ska ges tillfälle till kompetensutveckling och karriärsmöjligheter. 
 
Miljöpartiet 
1.  Uppsala kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och präglas av gott ledarskap, god  
 arbetsmiljö, delaktighet, jämställdhet. Kommunen ska se mångfald och flerspråkighet  
 som en tillgång. 
2. Deltid ska vara en rättighet, medarbetare ska även ha rätt till heltid. 
3.  Möjlighet att ta tjänstledigt max 5 år (efter 3 år i kommunen) för arbete i EU:s  
 institutioner, frivilligorganisationer som arbetar i anslutning till EU:s organisation. 
4. Genomsnittsåldern på alla chefsnivåer ska minska, en medveten rekrytering av unga  
 chefer ska genomföras. 
5. Jämn könsfördelning mellan kvinnor och män på alla chefsnivåer ska eftersträvas. 
6. Andelen chefer och medarbetare med utländsk bakgrund ska spegla andelen i kom- 
 munens befolkning. 
 
Vänsterpartiet 
1. Uppsala kommun är en bra och attraktiv arbetsgivare och präglas av gott ledarskap, trygg  
 arbetsmiljö, delaktighet och jämställdhet. 
2. Heltidstjänst är en rättighet, deltidstjänst en möjlighet. 
3. Andelen chefer och medarbetare med utländsk bakgrund ska spegla andelen bland  
 kommunens befolkning. 
4. Jämn könsfördelning mellan kvinnor och män på alla nivåer ska eftersträvas 
5. Uppsala kommun som arbetsgivare ska vara en förebild vad gäller att se till med- 
 arbetarnas kompetens oavsett ålder. 
6. Frisknärvaron bland kommunens medarbetare ska öka. 
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Sverigedemokraterna 
1. Uppsala kommun ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare är  
 medskapande och delaktiga. 
2. Sjukfrånvaron ska vara låg. 
3. Medarbetare i Uppsala kommun ska ha en trygg arbetsmiljö. 
4. Medarbetare ska erhålla den sysselsättningsgrad de önskar inom ramen för verksam- 
 hetens behov. 
5. Kommunens medarbetare ska uppfattas som kompetenta, effektiva och serviceinriktade. 
6. Vid nyanställningar ska varken kvotering, diskriminering eller annan särbehandling  
 förekomma. 
7. Utdrag ur belastningsregistret ska begäras ut vid anställning av kommunal personal. 
8. Alla medarbetare ska ha goda kunskaper i det svenska språket, i synnerhet medarbetare  
 inom vård och omsorg. 
9. Lönespridning ska välkomnas och duktiga medarbetare premieras. 
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UPPDRAG 
 
Miljöpartiet kap 4B 
 
Uppdrag 
Till samtliga nämnder och styrelser 
1.  att införa jämställdhetsbudgetering i uppdragsplaner/fokusplaner/verksamhetsplaner som  
 ett medel att få bort diskriminering och ojämställdhet 
2.  att åskådliggöra hur mycket pengar den offentliga budgeten stödjer kvinnors, mäns,  
 flickors och pojkars behov och prioriteringar genom könsuppdelad statistik 
3. att skapa intresse för jämställdhetsintegrering genom informationsinsatser 
 
Till kommunstyrelsen 
1. att föreslå fullmäktige att anta den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan  
 kvinnor och män (CEMR). 
2. att skapa ett dialog- och kunskapsforum genom att bjuda in de politiska partierna och  
 fackförbunden för att ta ett gemensamt ansvar för att åstadkomma jämställda löner och  
 arbetsvillkor i kommunen. 
  
 
 
Uppdrag kapitel 5 Policy för hållbar utveckling 
 
Socialdemokraterna 
Till kommunstyrelsen 
1. att utveckla kommunens hållbarhetspolicy, speciellt med avseende på barnens bästa,  
 jämställdhet och mångfald. 
 
Miljöpartiet 
Till kommunstyrelsen: 
1. att ta fram ett modernt förslag till en ny hållbarhetspolicy och utveckla välfärdsmått 
2.  att årligen rapportera kommunens utsläpp av växthusgaser och komma med en preliminär  
 rapport vid varje halvårsskifte 
3. att komplettera statistiken över Uppsalas utsläpp av växthusgaser med de utsläpp som  
 orsakas av vår konsumtion av varor som tillverkats i andra länder samt långväga resor 
 
Vänsterpartiet 
Till kommunstyrelsen 
1. att revidera och utöka hållbarhetspolicyn. 
2 att varje år komplettera årsredovisningen med ett hållbarhetsbokslut. 
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Uppdrag 6.1 Politisk ledning och gemensam verksamhet 
 
Kommunstyrelsen 
Till samtliga nämnder och styrelser 
1. att arbeta med införande av garanti- och handläggningstider på lämpliga områden 
 
Till kommunstyrelsen 
1. att ta fram förslag till gemensam process, system och organisation för klagomålshan- 
 tering och förslagshantering inom Uppsala kommun som sedan kan användas av olika  
 verksamheter. 
 
Socialdemokraterna 
Till kommunstyrelsen 
1. att ta fram en ny upphandlingspolicy samt en uppförandekod som främjar innovationer  
 och miljö samt garanterar respekten för ILO:s grundläggande konventioner. Tydliga  
 krav ska ställas på arbetsmiljö, arbetsvillkor och rätt till heltid. 
2. att ansöka om diplomering som Fairtrade City. 
3 att bjuda in de politiska partierna och fackförbunden till en lokal jämställdhets- 
 kommission för att ta ett gemensamt ansvar för att åstadkomma jämställda löner och  
 arbetsvillkor i kommunen. 
4.  att föreslå fullmäktige att anta den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan 
  kvinnor och män (CEMR). 
5. att ta fram riktlinjer för ett långsiktigt arbete med sociala investeringar. 
6. att ta fram en handlingsplan mot barnfattigdom. 
7. att införa genusbudgetering i all verksamhet. 
8. att utveckla en tydlig väg in för medborgare, föreningar och företag att lämna förslag  
 samt föra fram synpunkter och klagomål till kommunen. 
9. att tillsätta en parlamentarisk organisationsöversyn som med hjälp av sakkunniga och  
 nödvändigt tjänstemannastöd får i uppdrag att återkomma med eventuella förslag till  
 förändringar av kommunens organisation. 
 
Till samtliga nämnder och styrelser 
1. att utvärdera redan genomförda konkurrensutsättningar som underlag för en ny  
 kommunövergripande strategi för ökad kvalitet i de kommunala verksamheterna. 
2. att vid upphandling av offentlig verksamhet garantera allmänhetens insyn samt de  
 anställdas meddelarfrihet. 
3. att i samverkan med den ideella sektorn utveckla den sociala ekonomin. 
 
Till valnämnden 
1. att vidta åtgärder som syftar till att öka valdeltagandet i Europaparlamentsvalet och de  
 allmänna valen 2014 särskilt bland unga och grupper av medborgare där valdeltagandet  
 är lågt samt i bostadsområden med lågt valdeltagande. 
 
Miljöpartiet 
Till samtliga nämnder och styrelser: 
1. att i upphandling av verksamheter ska krav ställas på att personal har meddelarfrihet och  
 meddelarskydd 
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Till kommunstyrelsen: 
1. att ta fram en ny upphandlingspolicy med krav på rättvis handel, miljö- och 
djurskyddskrav samt innovationsupphandling med syfte att främja ny teknik 
2. att Uppsala kommun engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion genom att  
 ansöka om att bli Fair Trade City 
3.  att avskaffa utmanarrätten 
4.  att ta fram riktlinjer för ett långsiktigt arbete med sociala investeringar 
5. att Uppsala kommun skapar tydliga regler för medarbetare och konsulter som ger dem  
 möjlighet och rättighet att slå larm, dvs. en införa en whistleblower-funktion 
6.  att lämna förslag på en ny organisationsmodell 
7.  att renodla modellen för hyressättning, interhyressystem och ansvarsfrågan inom 
  kommunen gentemot bolagen 
 
Till valnämnden: 
1. att öka valdeltagandet genom utökad informationsverksamhet samt genom att genomföra  
 förtidsröstning i gymnasieskolor 
 
Vänsterpartiet 
Till kommunstyrelsen 
1.  att se över och revidera kommunens styrdokument, 
2.  att utreda hur Uppsalabornas inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen kan 
stärkas, 
3. att utarbeta förslag till ny upphandlingspolicy, 
4.  att ge direktiv till program för kvinnofrid, integration och funktionshinder, 
5. att utbilda politiker, ledare och medarbetare i jämställdhetsintegrering, 
6. att ta fram en plan för Uppsala kommuns arbete med jämställdhet och jämställdhets- 
 integrering, 
7.  att i samverkan med produktionsstyrelserna utreda hur en organisation med större  
 självbestämmelse på enheter inom de olika verksamheterna kan utformas, 
8. att lämna förslag på en organisationsmodell utan uppdrags- och produktionsnämnder, 
9.  att utreda införande av individanpassad resursfördelningsmodell för vård och omsorg 
10.  att återta beslut om utmanarrätt, 
11.  att utreda förutsättningarna för en val- och demokratinämnd, 
12.  att anta den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMR). 
13. att inrätta en fond för sociala investeringar (30 mnkr) 
 
Till samtliga uppdragsnämnder 
1.  att avbryta pågående uppdrag om konkurrensutsättning inom kommunens verksamheter.  
 Redan genomförd konkurrensutsättning ska utvärderas, 
2. att inom vård och omsorg återta konkurrensutsatt verksamhet i egen regi när avtalet går  
 ut och pröva möjligheten att återta produktionen i egen regi inom övriga verksamheter. 
 
Till Äldrenämnden och Nämnden för hälsa och omsorg 
1.  att inte införa Eget val inom fler verksamheter samt utvärdera de områden där det införts. 
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Sverigedemokraterna 
Till samtliga nämnder och styrelser 
1. att arbeta med att korta ned handläggningstider för att erbjuda god och effektiv  
 samhällsservice. 
2. att uppmuntra medarbetare att vara medskapande och delta i utvecklingen av  
 verksamheten och komma med förslag till förbättringar. 
3. att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna synpunkter samt förslag på  
 effektiviseringar i den egna verksamheten. 
4. att samtliga nämndsammanträden ska vara öppna för allmänheten där så är juridiskt  
 möjligt. 
5. att införa protokollföring från nämndsammanträden på Internet i realtid i likhet med  
 kommunstyrelsen. 
6.  att samtliga kallelser, handlingar och protokoll till nämndsammanträden ska läggas ut på  
 Internet så fort som möjligt där så är juridiskt möjligt. 
7. att distributionen av kommuninformation på Internet ska öka via olika sociala medier  
 som exempelvis Youtube. 
 
T ill kommunstyrelsen 
1. att upprätta ett mångkulturellt bokslut som visar vad invandringsmottagandet haft för  
 sociala, ekonomiska och andra konsekvenser för kommunen. 
2. att införa allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige. 
3. att verka för en generell sänkning av arvoden till förtroendevalda. 
4. att ta fram förslag till ett gemensamt system för klagomåls- och förslagshantering inom  
 Uppsala kommun som sedan kan användas av olika verksamheter. 
5. att införa möjligheten för medborgarförslag. 
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Uppdrag 6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m.m 
 
Kommunstyrelsen 
Till kommunstyrelsen 
1. att uppdatera den bostadspolitiska strategin. 
 
Till plan- och byggnadsnämnden 
1. att tillhandahålla tjänstemannastöd till namngivningsnämnden 
 
Socialdemokraterna 
Till kommunstyrelsen 
1.  att skriva under Borgmästaravtalet för innovativa energistäder och därmed ansluta  
 Uppsala till de kommuner inom EU som vill gå längre i sitt klimatarbete än det  
 europeiska målet om 20 procent minskning av koldioxidutsläppen till 2020. 
2. att intensifiera arbetet med att utveckla den framtida kollektivtrafiken med fokus på  
 spårbunden trafik. 
3. att i samverkan med bostadsföretagen starta en bostadsförmedling. 
4. att uppdatera den bostadspolitiska strategin samt intensifiera arbetet med strategiska  
 markförvärv för ett ökat bostadsbyggande. 
 
Till gatu- och samhällsmiljönämnden 
1.  att främja lek och spontanidrott genom att ta fram en plan för lekplatsernas utveckling  
 och undersöka möjligheten till större samplanering med förskolor och skolor. 
2. att i samråd med Storvretaborna ta fram en plan för hur ett Årike Storvreta med ett  
 promenadstråk längs Fyrisån kan förverkligas. 
 
Till plan- och byggnadsnämnden 
1.  att i dialog med Uppsalaborna och aktörer på bostadsmarknaden ta fram en lokal  
 arkitekturpolitik. 
2. att inrätta naturreservatet Årike Fyris 
 
Miljöpartiet 
Till kommunstyrelsen: 
1. att investera i egen vindkraft för generering av el till kommunens elbehov samt som en 
del i klimatomställningen 
2.  att utveckla näringslivsdialogen med inriktning på hur Uppsala kan få fler gröna jobb 
3. att vid varje markanvisning ställa krav på att nybyggnation förbrukar max 45  
 kWh/kvm/år 
4. att utarbeta ett bostadspolitiskt program där studentbostäder, bostäder för sociala  
 ändamål och kategoribostäder också innefattas 
 
Till gatu- och samhällsmiljönämnden: 
1. att inleda projektet Uppsala-Sveriges bästa cykelstad genom att kraftigt öka antalet  
 cykelparkeringsplatser med säkra och moderna cykelställ, förbättra vinterväghållningen, 
  inrätta en digital cykelkarta med cykelreseplanerarfunktion, markera cykelfiler i stads- 
 miljön med grön färg samt utveckla cykelvägnätet med en utbyggnad av snabbcykelstråk  
 (tillCity/Resecentrum från Gottsunda/Sunnersta, Flogsta/Stenhagen/Luthagen, Sävja,  
 Storvreta, Årsta/Östra och Sala backe/Fålhagen) 
2. att bygga cykelparkeringshus vid resecentrum 
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3.  att avbryta planeringen av nya bilbroar i Kungsängsesplanadens förlängning och vid  
 Ultuna 
4.  att sätta upp elplintar med betalning för laddning av elbilar i flertalet stadsdelar 
5.  att i samverkan med Uppsala läns landsting upprätta två infartsparkeringar i lägen med  
 bra kollektivtrafik och utarbeta ett system där parkeringsbiljetten också fungerar som  
 bussbiljett 
6. att mäta biltrafikflödena och luftkvaliteten på fler platser i innerstaden 
7.  att inrätta busskörfält och signalprioritering för alla stombusslinjer 
8.  att stänga av Kungsgatan för genomfartstrafik för personbilar 
9.  att utveckla nya parker i underförsörjda stadsdelar 
10.  att ta fram en grönstrukturplan 
11.  att sammanställa ett åtgärdsprogram för hotade arter i kommunen 
12.  att i samverkan med länsstyrelsen få till stånd ett stopp på licensjakten på skyddade  
 rovdjur i Uppsala kommun 
 
Till gatu- och samhällsmiljönämnden och Uppsala Parkerings AB: 
1. att med parkeringsstrategin för Uppsala stad som grund vidta sådana åtgärder så att  
 gatuparkeringen minskas 
 
Till plan- och byggnadsnämnden: 
1.  att sänka parkeringsnormen i Uppsala stad 
2.  att inrätta Årike Fyris och Hammarskogs naturreservat 
3.  att se till att hänsyn tas så att de unika kulturhistoriska och vetenskapliga värden i  
 Uppsala kommun som är aktuella i nomineringen av Linnés världsarv "The Rise of  
 Systematic Biology" inte hotas 
 
Till samtliga nämnder 
1. att i all upphandling ställa krav på att utesluta material eller varor med kemikalier som 

har välkända negativa effekter på både människors hälsa och miljön i syfte att uppnå 
miljö-målet ”En giftfri miljö 

 
Vänsterpartiet 
Till kommunstyrelsen 
1. att intentionsavtal träffas avseende nybyggnation av hyresrätter med marknadens olika  
 parter, 
2. att inrätta en bostadsförmedling. 
3. att ta fram en koldioxidbudget, det vill säga en budget för minskning av klimat- 
 påverkande ämnen, 
4. att i samarbete med Vattenfall ta fram en plan för att bygga ut och ta i bruk solvärme- 
 anläggningen i Storvreta, 
5. att ta fram en plan för ett spårvagnsnät och köpa in eller reservera mark för spår 
6. att reservera mark för lastkaj vid Bergsbrunna, 
7. att erbjuda ökad rörelsefrihet genom avgiftsfri kollektivtrafik till elever på gymnasiet 
8.  att utreda hur ekonomin i Uppsala kan bli mer av en kretsloppsekonomi. 
9.  att utvecklingen av Uppsala kommuns tätorter görs längs med befintlig eller planerad  
 infrastruktur. 
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Till plan- och byggnadsnämnden: 
1. att använda omvänd planprocess, medborgardialoger och tillräckliga resurser för att öka  
 inflytandet för boende i områden vid nybyggnation och större förändringar samt för att  
 förkorta handläggningstider för byggande utan att tumma på kvaliteten. 
 
Till gatu- och samhällsmiljönämnden: 
1 att behålla Årike Fyris intakt utan påverkan av ökad biltrafik, 
2. att planera för en gång- och cykelbro över Fyrisån vid Ultuna, 
3.  att ta fram en plan för infartsparkeringar. 
 
Till gatu- och samhällsmiljönämnden, plan- och byggnadsnämnden samt Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 
1.  att se över taxorna i syfte att höja självfinansieringsgraden och få resurser till snabbare  
 handläggning 
 
Sverigedemokraterna 
Till kommunstyrelsen 
1. att verka för kameraövervakning på Stora torget, utanför centralt belägna nattklubbar,  
 längs Dragarbrunnsgatan, gågatan och gatorna som förbinder gågatan med Dragarbrunns- 
 gatan, vid Uppsala resecentrum samt i Gottsunda, Stenhagen, Gränby och Sävja. 
2. att intentionsavtal träffas avseende nybyggnation av hyresrätter med marknadens olika  
 parter. 
3.  att verka för fullgod bredbandsutbyggnad i hela kommunen. 
4. att tillskriva regeringen om att ändra lagstiftningen så att offentligt tiggeri förbjuds. 
 
Till plan- och byggnadsnämnden 
1.  att verka för att handläggningstiderna för byggnadslov kortas ner. 
 
Till gatu- och samhällsmiljönämnden 
1.  att se över taxiupptagsplatserna för att effektivare motverka svarttaxi och öka servicen  
 förresenärer. 
 
Till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
1. att upphöra med att inom ramen för Myndigheten för bostadssamordning ge förtur till  
 ensamkommande invandrarungdomar. 
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Uppdrag 6.3 Kultur, idrott och fritid 
 
Kommunstyrelsen 
Till idrotts- och fritidsnämnden 
l. att ta fram ett nytt idrotts- och fritidspolitiskt program. 
 
Socialdemokraterna 
Till idrotts- och fritidsnämnden, kulturnämnden och barn- och ungdomsnämnden 
1. att föreslå hur kultur- och fritidsaktiviteter kan göras mer tillgängliga, exempelvis genom  
 lovaktiviteter och fri entré. 
 
Till idrotts- och fritidsnämnden 
1.  att i samråd med idrottsrörelsen och föreningslivet ta fram ett fritids- och idrottspolitiskt  
 program samt en strategi för utvecklingen av Uppsalas arenor och idrottsanläggningar  
 från ungdom till elit. 
 
Till barn och ungdomsnämnden 
1.  att i samverkan med det lokala kulturlivet påbörja utvecklandet av en kulturskola i  
 Uppsala. 
2.  att aktivt integrera konst, dans, teater och musik i skolans undervisning. 
3.  att erbjuda ett rikare utbud av fritidsaktiviteter för Uppsalas ungdomar genom att  
 utveckla verksamhet på fritidsgårdarna och fritidsklubbarna. 
4. att färdigställa Sävja kulturcentrum under 2014. 
5.  att utreda förutsättningarna för ett Gränby kulturcentrum. 
 
Miljöpartiet 
Till idrotts- och fritidsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, gatu- och 
samhällsmiljönämnden och kollektivtrafiknämnden 
1.  att ta fram ett nytt idrotts- och fritidspolitiskt program. 
 
Till idrotts- och fritidsnämnden och gatu- och samhällsmiljönämnden: 
1.  att uppdra till idrotts- och fritidsnämnden och gatu- och samhällsmiljönämnden att knyta  
 ihop en slinga av befintliga gång- och cykelvägar i kommunen för att göra dem trafik- 
 säkra och lättframkomliga för olika typer av motionsaktiviteter, som cykling, inlines,  
 rullskidor mm 
2.  att ta fram ett förslag på cykelturistslingor som sträcker sig från city och ut på lands- 
 bygden och passerar attraktiva utflyktsmål 
3.  att öka beredskapen och upprätthålla ökad kvalitet, tillgång på och information om  
 skidspår och skridskobanor på naturis 
4.  att utreda hur föreningsbidragen kan differentieras så att de på ett kraftfullare sätt  
 premierar hållbar utveckling och klimat 
 
Till kulturnämnden: 
1.  att utreda kostnaderna för gratis entré på Bror Hjorths Hus och Konstmuseet, samt  
 utarbeta förslag om hur verksamheterna kan utvecklas när publiktillströmningen ökar. 
2.  att utreda alternativa möjligheter till Slottet vad beträffar lokaler, ekonomi och läge för  
 "Nya rum för konsten". 
3.  att utreda hur av kommunen subventionerade ateljéer för nyutexaminerade konstnärer  
 ska tillskapas och i förlängningen även för nu yrkesverksamma konstnärer 
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Till barn- och ungdomsnämnden: 
1.  att motverka den sociala snedrekryteringen till kommunala musikskolan genom projekt i  
 flera stadsdelar och även i kransorter där en grupp elever erbjuds pröva spela ett instru- 
 ment under två terminer utan kostnad 
2.  att påbörja utvecklingsarbetet av en kulturskola i samverkan med det lokala kulturlivet  
 utan att minska omfattningen av musikundervisning. 
3. att utveckla nya fritidsklubbar 
 
Till gatu- och samhällsmiljönämnden: 
1.  att i samverkan med landstinget erbjuda kostnadsfria resor för skolbarn alla tider till  
 natur- och kulturaktiviteter även inom högtrafiktid. 
2.  att förbättra badmöjligheter och skapa utrymmen för spontanidrott 
3.  att utveckla en parklek, samt satsa på fler lekplatser 
 
Vänsterpartiet 
Till idrotts- och fritidsnämnden, kulturnämnden och barn- och ungdomsnämnden 
1.  att ta fram regler för bidragsgivning och uppföljning med riktlinjer för föreningars arbete  
 med rent spel, jämställdhet, hbt, integration och mångfald samt personer med funktions- 
 nedsättning möjlighet att delta i föreningslivet, 
2. att göra en översyn över barn och ungdomars tillgång till kultur och friluftsliv med tanke  
 på avgifter, geografisk, ekonomisk och annan tillgänglighet 
 
Till idrotts- och fritidsnämnden 
1.  att genomföra en kartläggning och prioritering av den organiserade och spontana  
 idrottens behov av anläggningar, 
2.  att förbereda bygget av en simhall i Stenhagen, 
3.  att i avtal med Fyrishov värna den låga avgiften på Sommarpasset för bad, 
4.  att i avtal med Fyrishov säkerställa föreningslivets, särskilt barn och ungas, tillgång till  
 hallar och träningstider i simhall, 
5. att uppdatera det fritidspolitiska programmet. 
 
Till kulturnämnden 
1.  att utreda möjligheterna att skapa en scen där amatörgrupper med olika inriktningar som  
 dans, teater, performance, musik m.m. har möjlighet att träna och ha föreställningar. En  
 scen som inte ska vara en konkurrent till de scener som redan finns utan ett komplement  
 för dem som nu inte har möjlighet att nyttja befintliga scener, 
2.  att utreda möjligheterna att stötta etablerade och nyutbildade bildkonstnärer genom att  
 skapa någon form av ateljéstöd, 
3. att utreda möjligheterna att skapa ett bibliotek i Gränby köpcentrum med inriktning på  
 barn och unga 
4. att stödja lokala biografers utveckling mot digitalisering, 
6.  Verka för att Slottet får en för uppsalabor och turister angelägen användning. 
7.  Fortsätta arbeta med ett nytt konstmuseum genom att inventera och utreda de förslag som  
 finns 
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Till barn- och ungdomsnämnden 
1. att motverka den sociala snedrekryteringen till kommunala musikskolan genom att  
 förlägga mer undervisning ute i stadsdelar och sänka avgifterna. 
2.  att påbörja utvecklingsarbetet av en kulturskola i samverkan med det lokala kulturlivet  
 som komplement till musikskolan. 
 
Sverigedemokraterna 
Till kulturnämnden 
1. att inte stödja etniskt, kulturellt eller religiöst segregerande projekt eller verksamheter  
 vare sig ekonomiskt, reklammässigt, sponsringsmässigt eller på annat sätt. 
2.  att utöka satsningar på it-området på kommunens bibliotek. 
3.  att initiera museisatsningar för att belysa svensk, uppländsk och uppsaliensisk kultur. 
 
Till idrotts- och fritidsnämnden 
1. att generellt sett tillförsäkra såväl kvinnor som män tillgång till samtlig fritidsverksam- 
 het inom kommunen. 
2.  att tillsammans med idrottsrörelsen utöka det förebyggande arbetet mot kriminalitet samt  
 alkohol- och drogmissbruk bland ungdomar. 
3. att Uppsalabor lättare kommer i kontakt med idrotter genom prova på-erbjudanden och –  
 kampanjer. 
4.  att specifikt upphöra med muslimska, könssegregade badtider på Gottsundabadet. 
 
Till kommunstyrelsen 
1.  att avskaffa samtliga pågående projekt eller stöd till befintliga verksamheter baserade på  
 etnisk, kulturell eller religiös tillhörighet samt integration. 
2.  att skärpa arbetet mot rasism, diskriminering, etniska, kulturella och religiösa motsätt- 
 ningar, vilket inbegriper svenskfientlighet. 
 
Till barn- och ungdomsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
1. att tydligare levandegöra svenskt, uppländskt och uppsaliensiskt kulturarv i kommunens  
 skolor. 
2.  att inte dela ut bidrag till föreningar baserade på etnicitet, kultur eller religion. 
3.  att avsluta alla integrationssatsningar. 
 
Till barn- och ungdomsnämnden 
1.  att minska det ekonomiska stödet till Ungdomens hus. 
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Uppdrag 6.4 Pedagogisk verksamhet 
 
Kommunstyrelsen 
Till barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
1.  att följa upp skolornas implementation av hälsoplaner som syftar till att främja elevernas  
 livslånga välbefinnande och inlärningsförmåga. 
 
Socialdemokraterna 
Till barn- och ungdomsnämnden 
1.  att ta fram en handlingsplan för att successivt höja kvaliteten i skolbarnomsorgen. 
2. att möta behovet av flexiblare öppettider i förskolan och barnomsorg på obekväm  
 arbetstid. 
 
Miljöpartiet 
Till kommunstyrelsen: 
1.  att avveckla vårdnadsbidraget 
2.  att skriva ett intentionsavtal med friskolorna i Uppsala om att den höjning av skolpengen  
 som föreslås i IVE kommer även kommer friskolelärarna till del i form av ökade lärar- 
 löner 
3.  att säkerställa att lokalförsörjningen tryggas med ett långsiktigt fokus, minskat behov av  
tillfälliga dyra baracklösningar och höga krav på god arbetsmiljö för elever, lärare och övrig 
personal 
 
Till barn- och ungdomsnämndens och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: 
1.  att säkerställa och följa upp att hälsoplaner och drogförebyggande arbete finns på  
 samtliga skolor 
2. att minska lärarnas administrativa börda 
3 att säkerställa att samtliga grund- och gymnasieskolor har god tillgång till skolbibliotek,  
 studie- och yrkesvägledare och fritidspedagoger 
4.  att säkerställa och följa upp att alla grund- och gymnasieskolor har tillgång till elev- 
 hälsoteam med skolsköterskor, skolpsykologer och kuratorer 
5. att i några utvalda skolor satsa på ett pilotprojekt med förebyggande skolhälsovård i  
 utökad omfattning med syfte att hitta former för att öka elevhälsan och bättre nå unga  
 med psykisk ohälsa 
6.  att utöka möjligheterna till ämnesundervisning på modersmålet under skoltid 
7.  att säkerställa och följa upp alla skolors aktiva arbete med likabehandlingsplaner 
8.  att skapa tydliga arbetsformer för lektorer och forskande lärare för att deras kunskaper  
 ska tas tillvara i skolan och kommunen 
 
Till barn- och ungdomsnämnden: 
1.  att ta fram en handlingsplan för att successivt höja kvaliteten i skolbarnomsorgen 
2. att möta behovet av flexiblare öppettider i förskolan och barnomsorg på obekväm  
 arbetstid 
 
Till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: 
1.  att följa grupper under 25 år avseende egenförsörjning genom utbildning och syssel- 
 sättning 
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Vänsterpartiet 
Till barn- och ungdomsnämnden 
1. att utöka personaltätheten i fritidshemmen 
2.  att öka personaltätheten och minska gruppstorleken inom barnomsorgen. 
3.  att fastställa en kvot för andel elever/SYV och låta ersättningen för studievägledning gå  
 utanför skolpengen, 
4. Samtliga förskolor som nystartar eller flyttar till nya lokaler ska ha en egen gård, oavsett  
 huvudman. 
5.  att avveckla vårdnadsbidraget. 
 
Till barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
1.  att säkerställa att samtliga skolor har skolbibliotek, skolsköterskor, skolpsykologer och  
 kuratorer, 
2.  att alla elever ska ha tillgång till fritidspedagog, både på grundskola och på gymnasium, 
3.  att utöka möjligheterna till ämnesstöd på modersmålet under skoltid, 
4.  att inte godkänna förskolor eller skolor som har vinstintresse. 
 
Sverigedemokraterna 
Till kommunstyrelsen 
1.  att verka för att maten som serveras ska hålla en hög kvalitet sett till näringsinnehåll och  
 attraktion. 
2. att verka för att maten i en högre utsträckning ska vara lokalt producerad och köttpro- 
 dukter som framställts genom ritualslakt eller andra onödigt plågsamma slaktmetoder inte  
 ska förekomma. 
3.  att verka för att genuspedagogik och annan politisk eller ideologisk indoktinering inte  
 förekommer i förskolans och skolans verksamhet. 
4.  att tillskriva regeringen om att Uppsala kommun blir försökskommun för avskaffad 
 skattesubventionerad modersmålsundervisning. 
 
Till barn- och ungdomsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
1. att säkra att alla skolor behandlar sina elever likvärdigt. 
2. att säkra att hälsoplan och drogförebyggande arbete finns på samtliga skolor. 
3.  att säkra att alla grund- och gymnasieskolor har tillgång till elevhälsoteam. 
4.  att skattefinansierad modersmålsundervisning ska upphöra eller i brist därpå minska. 
5.  att införa ett så kallat klassmorfarsystem. 
6.  att ta fram en policy om att alla politiska partier och partipolitiska ungdomsförbund ska  
 få komma på skolbesök på kommunala högstadie- och gymnasieskolor minst en gång per  
 år vid förfrågan. 
7.  att hålla skolavslutningar i kyrkan där det finns intresse och önskemål från skolans 
  elever. 
 
Till barn- och ungdomsnämnden 
1.  att utöka det kommunala vårdnadsbidraget. 
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Till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
1.  att se till att fler elever fullföljer sin gymnasieutbildning. 
2.  att följa upp gruppen under 25 år avseende egenförsörjning genom utbildning och syssel- 
 sättning. 
3. att utreda möjligheten för id-kort i gymnasieskolan. 
4.  att utreda hur en större andel sfi-elever kan fullfölja undervisningen bättre och snabbare. 
5.  att verka för en objektiv undervisning utan politisk indoktrinering inom gymnasieskolan. 
 
Till barn- och ungdomsnämnden 
1.  att säkerställa att full behovstäckning inom förskolan uppnås. 
2.  att så långt det är möjligt undvika förskolebarrackar, i synnerhet som en permanent  
 lösning. 
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Uppdrag 6.5 Vård och omsorg 
 
Kommunstyrelsen 
Till äldrenämnden och nämnden för hälsa och omsorg 
1.  att ta fram en handlingsplan för hur IT och ny teknik kan användas som ett hjälpmedel i  
 det förebyggande arbetet. 
 
Socialdemokraterna 
Till nämnden för hälsa och omsorg 
1. att intensifiera arbetet med att öka tillgängligheten och undanröja hinder för delaktighet i  
 samhället. 
2.  att i samverkan med berörda nämnder och organisationer ta fram ett nytt handlings- 
 program för kvinnofrid. 
3.  att utveckla arbetet med att erbjuda personer med psykisk funktionsnedsättning  
 sysselsättning. 
4.  att förstärka arbetet mot hemlöshet genom att implementera Bostad först, samt att utifrån  
 vetenskap och beprövad praktik utvärdera kommunens insatser mot hemlöshet. 
5.  att tillsätta en handikappombudsman. 
 
Till äldrenämnden 
1.  att arbeta fram en strategi för ökad kvalitet inom äldreomsorgen. 
 
Till nämnden för hälsa och omsorg, äldrenämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
samt socialnämnden för barn och unga 
1.  att tillgodose behovet av bostäder för sociala ändamål. 
 
Till äldrenämnden och nämnden för hälsa och omsorg 
1. att tillgodose att människor med behov av vård och omsorg får möjlighet att 
 kommunicera på sitt eget språk. 
 
Miljöpartiet 
Till nämnden för hälsa och omsorg: 
1.  att ta fram ett kommunövergripande kvinnofridsprogram 
2.  att komplettera arbetet vid Nexus med professionell behandling av våldsutövare 
3.  att utveckla det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld genom  
 återkommande behandlingsinsatser inom bland annat skola och socialtjänst 
4.  att höja habiliteringsersättningen för personer på daglig verksamhet med 10 kr per heldag 
5.  att initiera ett arbete med att använda brukarrevisioner som ett verktyg i kvalitetsarbete  
 och verksamhetsutveckling inom LSS och socialpsykiatri 
 
Till nämnden för hälsa och omsorg samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: 
1.  att utveckla arbetet med kvalitativ sysselsättning och vägar till arbete och studier för  
 personer med psykisk ohälsa 
2.  att tillgodose behovet av bostäder för sociala ändamål 
3.  att införa "Bostad först" som en modell i arbetet mot hemlöshet 
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Till äldrenämnden och nämnden för hälsa och omsorg: 
1 att efter kartläggning av behovet av vård för personer med annat modersmål än svenska  
 och för personer som talar teckenspråk, tillse att de har tillgång till en kontaktperson på  
 sitt eget modersmål. 
2 att i samverkan med landstinget utveckla hemvården samt de mobila vårdteamen. 
3 att utveckla möjligheten för äldre samt personer med funktionsnedsättning att själva få  
 bestämma över hur beviljade hemvårdsinsatser och insatser vid vårdboenden ska använ- 
 das 
4.  att utarbeta ett förslag till friskvårdssatsning riktad till äldre och personer med funktions- 
 nedsättning, som innebär att målgruppen via sina intresseorganisationer ska kunna  
 utnyttja Fyrishov och andra anpassade anläggningar till ett lägre pris genom att det införs  
 ett system motsvarande markeringsavgifter 
 
Till äldrenämnden, nämnden för hälsa och omsorg, socialnämnden för barn och unga samt 
barn- och ungdomsnämnden: 
1. att HBTQ-certifiera biståndshandläggning 
 
Till äldrenämnden: 
1 att prioritera maten som en del av den goda äldreomsorgen genom att erbjuda lokalt  
 tillagad mat från egna tillagningskök, utveckla möjligheter för hemtjänsten att laga mat  
 hos den äldre 
2 att ge alla äldre som vill möjlighet att äta tillsammans med andra om de vill 
3 att införa äldreomsorgsinspektörer som kan säkerställa kvaliteten på våra äldreboenden 
 
Till samtliga nämnden för hälsa och omsorg, socialnämnden för barn och unga, 
äldrenämnden, barn- och ungdomsnämnden samt utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
1.  att minska personalomsättningen bland socialhandläggare genom bl a lönerevidering 
 
Vänsterpartiet 
Till Nämnden för Hälsa och omsorg 
1. att erbjuda män som misshandlar behandling. Kvinnor och barn ska samtidigt erbjudas  
 adekvat stöd, 
2. att starta en daglig verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning, 
3. att utreda förutsättningarna att stödja startandet av fler sociala kooperativ för personer  
 med psykisk funktionsnedsättning och andra personer med svårigheter att komma in på  
 arbetsmarknaden, 
4. att se över om antalet personliga ombud räcker till för de behov personer med psykiska  
 funktionsnedsättningar har. Målet skall vara det rekommenderade om ett personligt  
 ombud per 30 000 invånare, 
5. att utreda de yngre dementas situation för att få klarhet i denna grupps speciella behov, 
6. att återgå till de riktlinjer jml LSS och SoL som gällde 2008 för personer med funktions- 
 nedsättningar, 
7. att öka HAB-ersättningen inom daglig verksamhet, 
8. att tillsätta en handikappombudsman. 
9. att utreda förutsättningarna för en boendesatsning för personer med samsjuklighet. 
10. att utreda möjligheterna att införa kommunalt bostadstillägg inom gruppboenden för dem  
 med garantipension. 
11. att ta bort resekostnader för resor till daglig verksamhet 
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Till äldrenämnden 
1. att ge utökat stöd i form av tid till dem som behöver det i matsituationen, 
2. att säkerställa att alla beslut om utevistelser/promenader fullföljs 
3. att kartlägga behovet av vård för personer med annat modersmål än svenska och för  
 personer som talar teckenspråk, 
4. att erbjuda samtliga med annat modersmål än svenska, inklusive teckenspråk en  
 kontaktperson på det egna modersmålet, 
5. att öka både granskningen och kontroller av kvaliteten inom äldreomsorgen genom att  
 inrätta en tredjepartsgranskning. 
 
Till socialnämnden för Barn och unga 
1. att prioritera och utveckla hemmaplanslösningar. 
 
Till Nämnden för Hälsa och omsorg samt Äldrenämnden 
1. att införa brukarrevisioner för personer med funktionsnedsättning och för äldre. 
2. LOV och ramupphandling skall inte införas för äldreboenden och olika former av  
 boenden/gruppboenden enl LSS och SoL 
3. att utveckla möjligheterna för äldre och personer med funktionsnedsättning att själva få  
 bestämma över hur beviljade hemvårdsinsatser och insatser vi vårdboenden ska användas 
 
Sverigedemokraterna 
Till äldrenämnden 
1. att inrätta en parboendegaranti. 
2. att införa klara och tydliga id-brickor på all personal i den kommunala omsorgen för  
 ökad trygghet. 
3. att utveckla samarbetet med Landstinget i Uppsala län kring de mest sjuka äldre. 
4. att utöka arbetet med öppna förebyggande insatser. 
5. att öka andelen lokalt producerad samt nylagad mat, som även är god och näringsriktig. 
6. att ställa tydliga språkkrav på äldreomsorgens medarbetare för att säkerställa de äldres  
 trygghet. 
7. att införa kostnadsfria trygghetslarm. 
8. att öka ersättningarna för anhörigvård. 
 
Till äldrenämnden samt nämnden för hälsa och omsorg 
1. att verka för att maten som serveras ska hålla en hög kvalitet sett till näringsinnehåll och  
 attraktion. 
2. att verka för att maten i en högre utsträckning ska vara lokalt producerad och köttpro- 
 dukter som framställts genom ritualslakt eller andra onödigt plågsamma slaktmetoder inte  
 ska förekomma. 
 
T ill utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
1. att justera ned försörjningsstöden till socialbidragsnormen och tillse att bidrag ovanför 
normen endast ska beviljas undantagsvis. 
 
Till nämnden för hälsa och omsorg 
l. att utreda möjligheten till gratis familjeterapi. 
2. att utöka det ekonomiska stödet till Uppsala mansjour. 
3. att initiera ett tydligare arbete för att motverka hedersrelaterat våld 
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Uppdrag 6.6 Särskilt riktade instatser 
 
Socialdemokraterna 
Till samtliga nämnder 
1. att tillse att all skattefinansierad verksamhet erbjuder minst en praktikplats per trettio  
 medarbetare. 
2. att tillse att sociala krav ställs i samband med upphandlingar. 
 
Till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
1. att i samverkan med näringslivet erbjuda feriearbete för ungdomar som önskar från och  
 med år 9 i grundskolan till och med år 2 i gymnasieskolan. 
2. att erbjuda feriearbete för ungdomar med särskilda behov i år 7 och 8 i grundskolan. 
3. att erbjuda unga arbetslösa under 25 år möjligheten att läsa in grundläggande behörighet  
 från gymnasiet samtidigt som de under sex månader har en deltidsanställning, så kallade  
 utbildningskontrakt 
 
Miljöpartiet 
Till samtliga nämnder: 
1. att tillse att all skattefinansierad verksamhet erbjuder praktikplatser motsvarande en  
 praktikant per 30 medarbetare 
 
Till kommunstyrelsen: 
1. att säkerställa att det finns mötesplatser för ensamkommande flyktingbarn i kommunen 
2. att inom sfi erbjuda frivilligt tillval i simundervisning i samarbete med Fyrishov 
 
Till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: 
1. att erbjuda feriearbete för ungdomar med särskilda behov i såväl grundskolans 7:e och  
 8:e årskurs samt i gymnasiet 
2. att medverka till att sociala företag/kooperativ startas inom arbetsmarknads- och  
 sysselsättningsinsatserna för kommunens prioriterade grupper 
3. att utarbeta en plan för att nå upp till det av Migrationsverkets bedömda krav om  
 flyktingmottagande, enligt nya lagkrav som träder i kraft 2014 
4. att utveckla Navet med ett fördjupat arbete riktat mot personer med psykisk ohälsa samt  
 utveckling av startcentraler för unga 
 
Vänsterpartiet 
Till samtliga nämnder 
1. att se till att all skattefinansierad verksamhet erbjuder minst en praktikplats per trettio  
 medarbetare. 
 
Till Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden 
2. att erbjuda feriearbete för samtliga ungdomar som önskar från och med år 9 i grund- 
 skolan till år 2 i gymnasieskolan, 
3. att erbjuda feriearbete för ungdomar med särskilda behov i år 7 och 8 i grundskolan, 
4. att aktivt verka för att sociala företag/kooperativ startas, 
5. att göra en kartläggning över bostadskostnadernas andel av utbetalat försörjningsstöd  
 som underlag för fortsatta initiativ tillsammans med kommunstyrelsen för att bidra till att  
 få en fungerande bostadsmarknad i kommunen 
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6. att erbjuda ensamkommande barn som fått avslag på sin ansökan om permanent  
 uppehållstillstånd att slutföra sin utbildning 
7. att ta fram en handlingsplan med insatser för att minska kommunens höga andel av  
 mycket långvarigt bidragsberoende hushåll genom att öka deras förmåga till egen  
 försörjning 
 
Till socialnämnden för barn och unga 
1. att erbjuda ensamkommande barn som fått avslag på sin ansökan om permanent  
 uppehållstillstånd att stanna i Uppsala efter sin 18-årsdag tills avvisning verkställs. 
 
Sverigedemokraterna 
Till kommunstyrelsen 
1. att årligen redovisa ett mångkulturellt bokslut för invandringsmottagandets konsekvenser  
 för kommunen. 
2. att säkerställa en kommunal resurs för att ge stöd till personer som vill återvända till sitt 
 ursprungsland. 
3. att initiera en folkomröstning om kommunens invandringsmottagande. 
 
Till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt socialnämnden för barn och unga 
1. att upphäva överenskommelser med Länsstyrelsen i Uppsala län och/eller Migrations- 
 verket om invandringsmottagande. 
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Uppdrag 6.7 Medarbetare och ledare 
 
Socialdemokraterna 
Till kommunstyrelsen 
1. att erbjuda kommunens medarbetare kompetens- och karriärutveckling. 
2. att utveckla möjligheterna till trainee-, aspirant- och praktikprogram inom all skatte- 
 finansierad verksamhet. 
3. att tillsätta en partsammansatt arbetsgrupp med uppdrag att säkerställa att Uppsala  
 kommun som arbetsgivare för en enhetlig arbetsgivarpolitik i enlighet med arbetsgivar- 
 policyn. 
 
Miljöpartiet 
Till alla nämnder: 
1. att arbeta med jämställdhetsintegrering inom den egna verksamheten och i upphandlad  
 verksamhet 
2. att erbjuda medarbetare som så önskar heltid och ställa krav på personalens rätt till heltid  
 i upphandlad verksamhet 
 
Till kommunstyrelsen: 
1. att utveckla traineeprogram för nyutexaminerade akademiker i syfte att rekrytera unga  
 chefer och experter på ledande positioner 
2. att Uppsala kommun inför olika modeller för karriärtjänster och säkerställer kompetens- 
 överföringen mellan medarbetare under generationsväxlingen 
3. att utveckla samverkan med arbetstagarorganisationer i frågor om utveckling av  
 verksamheten 
4. att vara den part i kommunen som ingår avtal med enskilda om  uppsägning med  
 avgångsvederlag, för att synliggöra och stävja bruket av avgångsvederlag. 
 
Vänsterpartiet 
Till kommunstyrelsen 
1. att ta fram en handlingsplan för jämställda löner, 
2. att undersöka möjligheterna till att inrätta en personalförsörjningsenhet (personalpool). 
 
Till samtliga nämnder 
1. att införa avidentifierade ansökningshandlingar, 
 
Sverigedemokraterna 
Till kommunstyrelsen 
1.  att en långsiktig plan för kompetensförsörjningen ska tas fram. 
2. att Uppsala kommun inför olika modeller för karriärtjänster och säkerställer kompetens- 
 försörjningen mellan medarbetare under generationsväxlingen. 
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Kapitel 9 Direktiv för produktionsstyrelser 
 
Kommunstyrelsen 
1. Respektive produktionsstyrelse ska genom rationalisering och effektivisering främst av  
 administrations-, lokal- och gemensamma kostnader till finansförvaltningen leverera ett  
 belopp motsvarande 1,6 procent av omsättningen för vart och ett av åren 2014 till 2017.  
 Av dessa belopp ska följande lämnas som utdelning från vardera styrelsen: 
 – Vård och bildning: 50 mnkr år 2014, 51 mnkr år 2015, 52 mnkr år 2016 respektive 53  
 mnkr år 2017. 
 – Teknik och service: 10 mnkr per år perioden 2014–2015 respektive 11 mnkr per år  
 perioden 2016-2017. 
 Utöver vad som anges ovan ska respektive styrelse, som justering för den sänkning som  
 görs av den internt debiterade arbetsgivareavgiften, till finansförvaltningen leverera ett  
 belopp motsvarande 0,5 procent av omsättningen för 2014. 
2. Produktionsstyrelserna ska fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och  
 kvalitetssäkring. 
3. Produktionsstyrelserna ska se över organisation, arbetssätt och administration i syfte att  
 vara konkurrenskraftiga. 
4.  Produktionsstyrelserna ska särskilt arbeta med att utveckla ledarskapet. 
5.  Styrelsen för Vård & bildning ska prioritera lärarnas och rektorernas kompetens- 
 utveckling. 
6.  Medverka till kommunens skyldighet enligt rättighetslagarna som berör verksamheten  
 inom Vård och Bildning. 
 
Socialdemokraterna 
1. Produktionsstyrelserna ska fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och  
kvalitetssäkring. 
2. Produktionsstyrelserna ska se över organisation, arbetssätt och administration i syfte att  
 vara konkurrenskraftiga. 
3.  Produktionsstyrelserna ska särskilt arbeta med att utveckla ledarskapet. 
4. Produktionsstyrelserna ska erbjuda alla medarbetare som så önskar rätt till heltid. 
5.  Produktionsstyrelserna ska utveckla personalförsörjningsenheten (personalpoolen) till att  
 omfatta fler verksamhetområden i syfte att minska behovet av tillfälliga anställningar. 
6. Produktionsstyrelserna ska i samverkan med kommunstyrelsen utreda hur en organisation  
 med självstyrande enheter inom de olika verksamheterna kan utformas. 
7.  Styrelsen för Vård & bildning ska prioritera lärarnas och rektorernas kompetens- 
 utveckling. 
8. Styrelsen för Vård & bildning ska i de fall verksamheten inom Vård och Bildning
 berörs medverka till att kommunens skyldigheter enligt rättighetslagarna uppfylls. 
 
Miljöpartiet 
1. Produktionsstyrelserna ska fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och  
 kvalitetssäkring samt hur medarbetarnas synpunkter ska tas tillvara. 
2. Produktionsstyrelserna ska se över organisation, arbetssätt och administration i syfte att  
 vara konkurrenskraftiga. 
3. Produktionsstyrelserna ska särskilt arbeta med att utveckla ledarskapet. 
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4. Styrelsen för Vård och bildning ska prioritera lärarnas kompetensutveckling. 
5. Styrelsen för Vård och bildning ska prioritera och göra riktade satsningar på lärarnas  
 karriärvägar och löneutveckling motsvarande minst 30 mnkr samt den satsning på  
 karriärtjänster som statsbidrag utgår till. 
6. Styrelsen för Vård och bildning ska ta fram en kompetensutvecklingsplan och söka  
 statsbidrag inom Lärarlyftet II för att säkerställa en god tillgång till legitimerade lärare. 
7. Styrelsen för Vård och bildning ska uppmana rektorerna att pröva lokala styrelser där  
 elever, lärare och föräldrar är representerade. 
8. Styrelsen för Vård och bildning ska utveckla ett fungerande elevinflytande. 
9. Styrelsen för Vård och bildning ska starta ett traineeprogram för nyutexaminerade lärare i  
 syfte att få ett introduktionsår, bli behöriga lärare som kan anställas som behöriga lärare i  
 kommunen. 
10.  Styrelsen för Vård och bildning ska ge modersmålslärarna en huvudplacering på en skola 
11.  Styrelsen för Vård och bildning ska inrätta en personalförsörjningsenhet (personalpool)  
 för anställda i vård och omsorg. 
12.  Styrelsen för Vård och bildning ska ge alla timanställda/extrapersonal rätt att gå på  
 personalmöten samt obligatorisk utbildning. 
13. Produktionsstyrelserna ska arbeta med jämställdhetsintegrering enligt kapitel 4b. 
14. Produktionsstyrelserna ska genom effektivisering leverera 1,1 procent av omsättningen  
 till finansförvaltningen 
15.  Styrelsen för Vård och bildning ska från sitt årliga resultat till finansförvaltningen utdela  
 30 mnkr år 2014, 31 mnkr 2015, 32 mkr år 2016 samt 33 mnkr år 2017. 
16.  Styrelsen för Teknik och Service ska från sitt årliga resultat till finansförvaltningen utdela  
 10 mnkr år 2014, 10 mnkr år 2015, 11 mnkr år 2016 samt 11 mnkr år 2017 
 
Vänsterpartiet 
1. Respektive produktionsstyrelse ska omvandla timanställningar till tillsvidarean- 
 ställningar. 
2. Produktionsstyrelsen för Vård & bildning ska särskilt verka för att minska lärares och  
 vårdpersonals administrativa börda 
3. Produktionsstyrelserna ska se över organisation, arbetssätt och administration i syfte att  
 uppnå effektiviserings- och rationaliseringsvinster. 
4. Produktionsstyrelserna ska på en eller flera enheter införa utökat medbestämmande. 
5. Produktionsstyrelsen för Vård & bildning ska organisera arbetet så att s.k. delade turer  
 undviks 
6.  Att i samverkan med kommunstyrelsen utreda hur en organisation med självstyrande  
 enheter inom de olika verksamheterna kan utformas. 
7. Produktionsstyrelsen för Vård&bildning ska använda det ökade utrymmet för löne- 
 översyn inom låglöneyrken samt till utökad personaltäthet i verksamheterna 
8. Produktionsstyrelsen för Vård & bildning ska hbt-certifiera minst ett äldreboende 
9. Produktionsstyrelsen för Vård & bildning ska utforma en avdelning/ett äldreboende för  
 döva äldre 
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Sverigedemokraterna 
1. Produktionsstyrelserna ska fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och  
 kvalitetssäkring. 
2. Produktionsstyrelserna ska se över organisation, arbetssätt och administration i syfte att  
 vara konkurrenskraftiga. 
3. Produktionsstyrelserna ska särskilt arbeta med att utveckla ledarskapet. 
4. Styrelsen för vård och bildning ska prioritera lärarnas och rektorernas kompetens- 
 utveckling. 
5. Produktionsstyrelserna ska medverka till kommunens skyldighet enligt rättighetslagarna  
 som berör verksamheten inom vård och bildning. 
6. Styrelsen för vård och bildning ska verka för att införa drogtester på kommunens skolor  
 för elever. 
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Övriga beslut 
 
Kommunstyrelsen 
1. att fastställa finansiella och ekonomiska mål för planperioden i enlighet med kapitel 
4. 
2. att anta inriktningsmål för hållbar utveckling enligt kapitel 5. 
3. att anta inriktningsmål och uppdrag för kommunens verksamhetsområden enligt 
 kapitel 6. 
4. att anta förslag till ägarstyrning av de helägda bolagen enligt kapitel 8. 
5. att anta förslag till direktiv för produktionsstyrelser och produktionsnämnd enligt 
 kapitel 9. 
6. att fastställa utdebiteringen av kommunal inkomstskatt för år 2014 med 20:84 kronor 
 per skattekrona. 
7. att fastställa kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde för 2014 samt för plan- 
 perioden enligt bilaga 3. 
8. att fastställa budget och flerårsplan för de gemensamma nämnderna överförmyndar- 
 nämnd respektive räddningsnämnd enligt bilaga 5 respektive 6. 
9. att under kommunstyrelsen, i enlighet med förslag från kommunfullmäktiges presidium,  
 budgetera 6 725 tkr till kommunrevisionen. 
10.  att av kommunbidraget till kulturnämnden avser 9219 tkr stadsarkivet. 
11.  att anta investeringsbudget för 2014 samt för planperioden enligt kapitel 7. 
12.  att fastställa resultaträkning för 2014 samt för planperioden enligt bilaga 1 
13.  att fastställa finansförvaltningen enligt bilaga 2. 
14.  att anta förslag till ansvarsfördelning och uppföljningsregler enligt i kapitel 2 och  
 bilaga 11. 
15. att fastställa internräntan till 2,5 procent. 
16.  att fastställa kommunfullmäktiges medel för oförutsedda utgifter 2014 till 2 mnkr. 
17.  att fastställa kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter 2014 till 2 mnkr. 
18.  att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta de lån som krävs för budgetens genomförande  
 med beaktande av den upplåningsram som återges i bilaga 10 
19.  att bemyndiga respektive nämnd att inom sitt ansvarsområde fastställa sådana avgifter  
 (t.ex. torgtaxa, hamntaxa, taxor inom miljö- och hälsoskyddsområdet) som inte är av  
 större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt och av dessa skäl ska fastställas av  
 kommunfullmäktige. Nya avgifter får ej införas utan kommunstyrelsens medgivande. 
20.  att nämnd ska anmäla igångsättningstillstånd till kommunstyrelsen innan ett investe- 
 ringsobjekt över 10 miljoner kronor påbörjas. 
 
Socialdemokraterna 
1. att fastställa finansiella och ekonomiska mål för planperioden i enlighet med avsnittet  
 Ekonomiska förutsättningar i (S)-förslaget. 
2.  att antal inriktningsmål för hållbar utveckling enligt avsnittet Hållbarhetspolicy i  
 (S)-förslaget 
3 att anta inriktningsmål och uppdrag för kommunens verksamhetsområden enligt  
 kapitel 6 i (S)-förslaget 
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4. att fastställa utdebiteringen av kommunal inkomstskatt för år 2014 med 20:84 kronor per  
 skattekrona. 
5. att fastställa kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde för 2014 samt för plan- 
 perioden enligt bilaga 3 i (S)-förslaget. 
6.  att fastställa budget och flerårsplan för de gemensamma nämnderna överförmyndar- 
 nämnd respektive räddningsnämnd enligt bilaga 5 respektive 6 i (S)-förslaget. 
7.  att under kommunstyrelsen, utifrån förslag från kommunfullmäktiges presidium,  
 budgetera 6 725 tkr till kommunrevisionen. 
8. att av kommunbidraget till kulturnämnden avser 9 219 tkr Stadsarkivet. 
9. att anta investeringsbudget för 2014 samt för planperioden enligt kapitel 7 i  
 (S)-förslaget. 
10.  att fastställa resultaträkning för 2014 samt för planperioden enligt bilaga 1 i  
 (S)-förslaget. 
11.  att fastställa finansförvaltningen enligt bilaga 2 i (S)-förslaget. 
12.  att fastställa internräntan till 2,5 procent. 
13.  att fastställa kommunfullmäktiges medel för oförutsedda utgifter 2014 till 2 mnkr. 
14.  att fastställa kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter 2014 till 2 mnkr. 
15.  att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta de lån som krävs för budgetens genomförande. 
16.  att bemyndiga respektive nämnd att inom sitt ansvarsområde fastställa sådana
 avgifter (t.ex. torgtaxa, hamntaxa, taxor inom miljö- och hälsoskyddsområdet) som inte är  
 av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt och av dessa skäl ska fastställas av  
 kommunfullmäktige. Nya avgifter får ej införas utan kommunstyrelsens medgivande. 
17.  att nämnd ska begära igångsättningstillstånd av Kommunstyrelsens innan ett investe- 
 ringsobjekt över 10 miljoner kronor påbörjas. 
18 att anta förslag till ägarstyrning av de helägda bolagen enligt kapitel 8 i (S)-förslaget. 
19. att anta direktiv för produktionsstyrelser och produktionsnämnd enligt kapitel 9 i  
 (S)-förslaget 
 
Miljöpartiet 
1. att fastställa finansiella och ekonomiska mål för planperioden i enlighet med kapitel 4a 
 i (MP)-förslaget. 
2. att anta inriktningsmål för jämställdhetsbudget i enlighet med kapitel 4b i  
 (MP)-förslaget. 
3. att anta inriktningsmål för hållbar utveckling och välfärdsmått enligt kapitel 5 i  
 (MP)-förslaget 
4. att anta inriktningsmål och uppdrag för kommunens verksamhetsområden, enligt  
 kapitel 6 i (MP)-förslaget. 
5. att anta förslag till ägarstyrning av de helägda bolagen enligt kapitel 8 i (MP)-förslaget. 
6. att anta förslag till direktiv för produktionsstyrelser och produktionsnämnd enligt  
 kapitel 9 i (MP)-förslaget 
7. att fastställa utdebiteringen av kommunal inkomstskatt för år 2014 med 20:84 kronor per  
 skattekrona 
8. att fastställa kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområdet enligt bilaga 3 i  
 (MP)-förslaget. 
9. att fastställa budget och flerårsplan för de gemensamma nämnderna överförmyndar- 
 nämnd respektive räddningsnämnd enligt bilaga 5 respektive 6 i (MP)-förslaget. 
10.  att under kommunstyrelsen, i enlighet med förslag från kommunfullmäktiges presidium,  
 budgetera 6 725 tkr till kommunrevisionen 
11. att av kommunbidraget till kulturnämnden avser 8 815 tkr stadsarkivet. 
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12.  att anta investeringsbudget för 2014 enligt kapitel 7 i (MP)-förslaget. 
13.  att fastställa resultaträkning för 2014 samt för planperioden enligt bilaga 1 i  
 (MP)-förslaget 
14.  att fastställa finansförvaltningen enligt bilaga 2 i (MP)-förslaget 
15.  att fastställa internräntan till 2,5 procent 
16.  att fastställa kommunfullmäktiges medel för oförutsedda utgifter 2014 till 2 mnkr 
17.  att fastställa kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter 2014 till 2 mnkr 
18.  att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta de lån som krävs för budgetens genomförande 
19.  att bemyndiga respektive nämnd att inom sitt ansvarsområde fastställa sådana avgifter  
 (t ex torgtaxa, hamntaxa, taxor inom miljö- och hälsoskyddsområdet) som inte är av  
 större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt och av dessa skäl ska fastställas av  
 kommunfullmäktige. Nya avgifter får ej införas utan kommunstyrelsens medgivande 
20. att nämnd ska begära igångsättningstillstånd av kommunstyrelsen innan ett investerings- 
 objekt över 10 miljoner kronor påbörjas 
21. att anta förslag till ägarstyrning av de helägda bolagen enligt kapitel 8 i (MP)-förslaget. 
22. att anta förslag till direktiv för produktionsstyrelser enligt kapitel 9 i (MP)-förslaget 
 
Vänsterpartiet 
1. att fastställa utdebiteringen av kommunal inkomstskatt för år 2014 med 21:24 kronor per  
 skattekrona, 
2. att bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta de lån som krävs för budgetens genom- 
 förande, 
3. att fastställa internräntan till 2,5 procent 
4. att under Kommunstyrelsen, enligt förslag från kommunfullmäktiges presidium,  
 budgetera 6 725 tkr till kommunrevisionen, 
5. att fastställa Kommunfullmäktiges medel för oförutsedda utgifter 2014 till 2 mnkr, 
6 att fastställa Kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter 2014 till 2 mnkr, 
7. att bemyndiga respektive nämnd att inom sitt ansvarsområde fastställa sådana avgifter  
 (t.ex. sotningstaxa, torgtaxa, hamntaxa, taxor inom miljö- och hälsoskyddsområdet) som  
 inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt och av dessa skäl ska 
  fastställas av kommunfullmäktige. Nya avgifter får ej införas utan kommunstyrelsens  
 medgivande, 
8. att fastställa resultaträkning för 2014 samt för planperioden enligt bilaga 1 i  
 (V)-förslaget 
9. att fastställa finansförvaltningen enligt bilaga 2 i (V)-förslaget. 
10.  att fastställa kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde samt för planperioden 
 enligt bilaga 3 i (V)-förslaget. 
11.  att fastställa budget och flerårsplan för de gemensamma nämnderna överförmyndar- 
 nämnden respektive räddningsnämnden enligt bilaga 5 respektive 6 i (V)-förslaget. 
12.  att anta investeringsbudget för 2014 samt för planperioden enligt kapitel 7 i  
 (V)-förslaget 
13.  att anta förslag till ägarstyrning av de helägda bolagen enligt kapitel 8 i (V)-förslaget. 
14.  att anta direktiv till produktionsstyrelserna enligt kapitel 9 i (V)-förslaget. 
15.  att nämnd ska begära tillstånd av Kommunstyrelsens innan igångsättnings ett inves- 
 teringsobjekt över 10 miljoner kronor påbörjas, 
16.  att av kommunbidraget till kulturnämnden avser 9 219 tkr stadsarkivet. 
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Sverigedemokraterna 
1. att fastställa utdebiteringen av kommunal inkomstskatt för år 2014 med 20:74 kronor per  
 skattekrona. 
2. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta de lån som krävs för budgetens genomförande. 
3. att bemyndiga respektive nämnd att inom sitt ansvarsområde fastställa sådana avgifter  
 (t.ex. torgtaxa, hamntaxa, taxor inom miljö- och hälsoskyddsområdet) som inte är av  
 större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt och av dessa skäl ska fastställas av  
 kommunfullmäktige. Nya avgifter får ej införas utan kommunstyrelsens medgivande. 
4. att nämnd ska anmäla igångsättningstillstånd till kommunstyrelsen innan ett inves- 
 teringsobjekt över 10 miljoner kronor påbörjas. 
5.  att fastställa internräntan till 2,5 procent. 
 
 


