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Kommunfullmäktige 

Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 
2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa finansiella mål för planperioden i enlighet med föredragningen, 
 
att fastställa utdebiteringen av kommunal inkomstskatt för år 2018 till 21:14 kronor per 
skattekrona, 
 
att efter godkännande av Uppsala Stadshus AB medge utökat investeringsutrymme för 
Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter om 80 miljoner kronor för oförutsedda 
investeringsbehov till följd av stadshusombyggnationen, 
 
att anta investeringsbudget för 2018 samt för resterande planperiod enligt handlingens bilaga 
10, 
 
att anta inriktningsmål och uppdrag enligt handlingens kapitel Mål och uppdrag för nämnder 
och bolagsstyrelser, 
 
att anta indikatorer och nyckeltal för kommunens verksamhetsområden enligt handlingens 
bilaga 11, 
 
att anta bolagsordning för Fyrishov AB enligt handlingens kapitel Ägardirektiv, 
avkastingskrav och investeringsnivåer för Uppsala stadshus AB och dotterbolagen i 
Stadshuskoncernen, 
 
att anta ägardirektiv, avkastningskrav och investeringsnivåer för Uppsala stadshus AB och 
dotterbolagen i stadshuskoncernen enligt handlingens kapitel Ägardirektiv, avkastingskrav 
och investeringsnivåer för Uppsala stadshus AB och dotterbolagen i Stadshuskoncernen, 
 
att fastställa kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde för 2018 samt för resterande 
planperiod enligt handlingens bilaga 3 och bilaga 4, 
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att fastställa budget och flerårsplan för de gemensamma nämnderna överförmyndarnämnd 
respektive räddningsnämnd enligt handlingens bilaga 5 och bilaga 6, 
 
att fastställa resultaträkning för 2018 samt för resterande planperiod enligt handlingens bilaga 
1, 
 
att fastställa internräntan för 2018 till 1,75 procent, 
 
att fastställa gatu- och samhällsmiljönämndens taxor och avgifter enligt bilaga 14, 
 
att fastställa plan- och byggnadsnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 14, 
 
att fastställa miljö- och hälsoskyddsnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 14, 
 
att fastställa räddningsnämndens och avgifter enligt bilaga 14, 
 
att fastställa kulturnämndens och avgifter enligt bilaga 14, 
 
att fastställa omsorgsnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 14, 
 
att fastställa socialnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 14, 
 
att fastställa äldrenämndens taxor och avgifter enligt bilaga 14, 
 
att fastställa kommunstyrelsens taxor och avgifter enligt bilaga 14, 
 
att fastställa Uppsala Vatten och Avfall ABs taxor och avgifter enligt bilaga 14, 
 
att fastställa uppföljningsplan enligt bilaga 12, 
 
att under kommunstyrelsen för år 2018 budgetera 6 529 tkr till kommunrevisionen, 
 
 
Anmäls att kommunstyrelsen för egen del beslutat 
 
att fastställa kommunstyrelsens avgifter enligt handlingens bilaga 14, 
 
att uppdra till samtliga nämnder att utarbeta en verksamhetsplan och budget för 2018-2020, 
med utgångspunkt i de inriktningsmål, uppdrag och indikatorer samt nyckeltal som finns 
angivna i Mål och budget 2018, med plan för 2019-2020, och senast den 31 december 2017 
återrapportera verksamhetsplanen till kommunstyrelsen, samt 
 
att uppdra till berörda nämnder att senast i samband med beslut om verksamhetsplan för 
2018-2020, fastställa ersättningsnivåer att gälla för 2018. 



Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Rikard Sparby och Mats Gyllander (alla M) reserverar sig till förmån för 
Moderaternas förslag till Mål och budget för 2018-2020 och avger skriftlig reservation enligt 
bilaga A. 
 
Mohamad Hassan (L) reserverar sig till förmån för Liberalernas förslag till Mål och budget 
för 2018-2020 och avger skriftlig reservation enligt bilaga B. 
 
Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån för Centerpartiets förslag till Mål och budget för 
2018-2020, samt till förmån för bifall till eget yrkande om ändrad parkeringsavgift; ”att 
parkeringsavgiften i parkeringszon A sänks från 35 kronor/timme till 30 kronor/timme efter 
två timmars parkering, samt att den tas bort efter kl. 18” och avger skriftlig reservation enligt 
bilaga C. 
 
Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för Kristdemokraternas förslag till Mål och 
budget för 2018-2020 och avger skriftlig reservation enligt bilaga D. 
 
Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för Sverigedemokraterna förslag till Mål och 
budget för 2018-2020. 
 
Fredrik Ahlstedt, Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan 
Hanna (C), Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (SD) reserverar sig därutöver till förmån 
för gemensamt yrkande om att fastställa den kommunala inkomstskatten för år 2018 till 20:84 
kronor per skattekrona och avger skriftlig reservation enligt bilaga E. 
 
 
Vid avgörandet delagande 
Marlene Burwick (S), Maria Gardfjell (MP), Fredrik Ahlstedt (M), Eva Christiernin (S),  
Caroline Hoffstedt (S), Ulrik Wärnsberg (S), Loa Mothata (S), Rickard Malmström (MP) 
Ilona Szatmari Waldau (V), Mats Gyllander (M), Rikard Steinholtz (M) 
Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD), Simon Alm (SD) 
 
Uppsala 18 oktober 2017 
Marlene Burwick/Ingela Persson  
 
Ärendet 
I den gemensamma beredningen av Mål och budget 2018 med plan för 2019-2020 har 
samtliga nämnder kvalitetssäkrat innehållet i handlingen. 
 
För att kunna möta framtidens utmaningar, inte minst de demografiska, behövs en ekonomisk 
hållbarhet. Den ekonomiska planeringen för planperioden har därför fokus på ekonomisk 
styrning i syfte att stärka Uppsala kommuns finansiella ställning både på lång och kort sikt. 
Detta har åstadkommits dels genom en omfördelning av resurser i enlighet med 
behovsförändringen, dels genom en anpassning av kostnaderna till Uppsalas strukturella 
förutsättningar. 



 
Den ekonomiska ramen för 2018-2020 bygger på beslutad ram för verksamhetsåret 2017 
enligt Mål och budget 2017-2019 samt den ombudgetering som kommunfullmäktige 
beslutade om i juni 2018. De ettåriga satsningarna samt riktade effektiviseringskrav har 
räknats bort. Uppräkning görs utifrån de demografiska förändringarna och med SKL:s 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för respektive år. För 2018 svarar 
volymuppräkningen för drygt 3,5 procent och prisuppräkningen för 3,0 procent av den totala 
ramen. Den ekonomiska ramen har justerats ned med ett generellt effektiviseringskrav på 2,5 
procent för 2018 för samtliga nämnder med undantag för utbildningsnämnden där 
effektiviseringskravet är 1,6 procent, socialnämnden där effektiviseringskravet är 1,5 procent 
samt för äldrenämnden där effektiviseringskravet är 1,4 procent. För 2019 är 
effektiviseringskravet 2,65 procent för samtliga nämnder och 1,0 procent för 2020. Ramarna 
rymmer även ett antal ettåriga satsningar. 
 
Enligt kapitel 8 paragraf 1 i kommunallagen ska kommuner ha god ekonomisk hushållning i 
sin verksamhet. Det lämnas åt varje kommun att själva definiera innebörden av god 
ekonomisk hushållning eftersom de lokala förhållandena är olika. Kommunen ska fastställa 
finansiella mål. Uppsala kommuns finansiella mål styr mot stärkt balansräkning och hållbar 
tillväxt. Uppsala kommuns finansiella mål redovisas nedan. 
 

1. Ekonomiskt resultat, kommun 
 Minst två procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning. 
 Ökningen av skatter och kommunalekonomisk utjämning ska vara 

större än förändingen av nettokostnadsutvecklingen. 
2. Soliditet, kommunkoncern, inklusive pensionsåtagande 

 Soliditeten ska under perioden öka till 15 procent 
3. Låneskuld per invånare 

 Skuldutvecklingen ska begränsas och inte öka mer än fem procent 
årligen. 

 
Jämfört med ramarna för 2017 finns den största procentuella förstärkningarna inom den 
politiska verksamheten där överförmyndarnämndens verksamhet ingår, skolverksamhet 6-15 
år samt gymnasieskola. Ramförstärkningen inom dessa verksamheter är en konsekvens av 
både den demografiska förändringen och det ökande antalet nyanlända ensamkommande barn. 
Jämfört med ramarna 2017 har även Kultur- och Fritidsverksamheterna ökat procentuellt mer 
än andra verksamheter ramförstärkningen inom dessa områden avser främst ny- och 
ombyggnad av idrottsanläggningar samt satsning på kulturskola. 
 
Det förebyggande arbetet prioriteras så väl i skolan som inom vård och omsorg. De 
ekonomiska förutsättningarna är en stor utmaning för samtliga nämnder inom vård- och 
omsorgsområdet. Förebyggande och tidiga insatser prioriteras så väl som ny teknik, 
välfärdsteknologi och webbaserade tjänster. 
 
Inom kultur och fritid görs satsningar på fortsätt arbete med att skapa förutsättningar för 
jämlik, jämställd och tillgänglig kultur, idrott och fritid. 



 
Ett hållbart Uppsala med fler arbetstillfällen förutsätter en fungerande bostadsmarknad och en 
utveckling av infrastrukturen. Investeringarna möjliggör för Uppsala att växa men är också 
nödvändiga för att upprätthålla befintlig infrastruktur. Investeringarna för 2017-2019 omfattar 
både förnyelse eller ersättning av befintlig infrastruktur och skapar kapacitet att möta behoven 
i en växande kommun. Inom verksamhetsområdet infrastruktur och stadsutveckling görs 
investeringar i naturreservat och ökat bostadsbyggande med fokus på fossilfritt Uppsala 2030 
och klimatpositivt Uppsala 2050. 
 
I arbetet med en hållbar ekonomi krävs en långsiktig strategi för kommunens investeringar. 
För planeringsperioden och även den tidsperiod som följer efter år 2020 finns det behov av 
stora och angelägna investeringar för att nå de långsiktiga målen om fler bostäder och fler 
arbetstillfällen. Dessa investeringar behöver komma till stånd utan att de driver 
kapitalkostnaderna och undantränger finansieringen av annan kommunal verksamhet. För det 
krävs ytterligare samordning och effektivare investeringsprocess kombinerat med innovativa 
lösningar för att minimera investeringsbehoven. 
 
Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter har begärt en utökad investeringsram för om- och 
tillbyggnation av stadshuset. Uppsala Stadshus AB har därför föreslagit en utökad 
investeringsram på 193 miljoner kronor. Den nuvarande ramen på 825 miljoner kronor sattes i 
2015 års prisläge, utan indexuppräkning. Hänsyn har därför inte tagits till den kraftiga 
prisutvecklingen de senast åren på den regionala byggmarknaden. Stadshuset nuvarande skick 
har också visat sig vara sämre än förväntat. För att möta detta har en översyn av projektet 
gjorts, vilket lett till att kapaciteten kunnat utökas med 20 procent motsvarande 300 
arbetsplatser. Kommunen kan därför avveckla centralt belägna inhyrningar till sin helhet i 
motsvarande grad.   
 
En grundförutsättning för projektet har varit att den totala hyreskostnaden inte får öka på 
grund av investeringen i det nya stadshuset. De nu vidtagna åtgärderna bedöms medföra att 
hyreskostnaden kan minska med 10 miljoner kronor årligen med beaktande av de kostnader 
som den nya föreslagna investeringsramen medför. Investeringen bedöms således medföra en 
långsiktig kostnadsbesparing för kommunkoncernen. Därtill bedöms fastighetens 
marknadsvärde överstiga den utökade investeringsramen.  
 
För att säkerställa att ett komplicerat om- och tillbyggnadsprojekt ska ha förutsättningar att 
genomföras i en mycket centralt och trafikerad lokalisering föreslås fullmäktige medge ett 
tillägg på 80 miljoner kronor i investeringsram för oförutsedda kostnader och händelser som 
står utanför Uppsala kommuns Förvaltningsfastigheters kontroll. Investeringsramen får endast 
tas i anspråk efter godkännande av Uppsala Stadshus AB. Den tillkommande ramen på 80 
miljoner kronor för oförutsedda kostnader är inte budgeterad och får ingen ekonomisk 
konsekvens om oförutsedda händelser inte inträffar. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
De största riskerna i den ekonomiska ramen för 2018-2020 är osäkerheten kring prognosen 
gällande de demografiska förändringarna samt osäkerheter i prognosen gällande 



skatteintäkter. Det liggande förslaget till budget följer av kommunfullmäktige fastställt 
resultatkrav om en resultatmarginal på minst två procent samt att nettokostnadsutvecklingen 
är lägre än skatteutvecklingen. Dock överstiger investeringsramarna en långsiktigt hållbar 
nivå gällande skuldsättning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga A  
 
Mål och budget 2018-20 
 
Reservation 
Moderaterna 
Moderaterna vill att Uppsala ska vara en plats där alla kan förverkliga sin livsdröm. Vi vill att 
alla har möjlighet att vara med och bidra efter sin egen förmåga. Att uppsalaborna själva råder 
över sin tillvaro medför en större trygghet än att vara ekonomiskt beroende av andra. Om 
människor hamnar utanför, eller inte ens får chansen att komma in på arbetsmarknaden, är det 
ett ekonomiskt problem, men i ännu större utsträckning ett socialt problem för den enskilde. 
Utanförskap lägger grund för ökade klyftor och segregation. Därför driver vi en politik som 
bryter detta utanförskap och ger alla möjlighet att få ett jobb. 
Vi har en vision om att Uppsala kommun ska vara en kommun där alla människors lika värde, 
inneboende kraft och kreativitet respekteras och tas tillvara genom att var och en får möjlighet 
att påverka sin situation i en långsiktigt hållbar miljö som präglas av positiv dynamik, 
öppenhet och gemensamt ansvar.  
I vårt förslag till budget presenterar vi en plan för fler jobb, bättre integration och ökad 
trygghet.  
Uppsala kommun har väsentligt högre skattesats än de flesta jämförbara kommuner, utan att 
leverera en välfärd som håller högre kvalitet. För oss är det viktigt att Uppsalas invånare får 
mesta möjliga valuta för sina skattepengar. Tillsammans med övriga partier i Alliansen 
föreslår vi därför en återställning av inkomstskatten till 20,84 öre per krona. 
Moderaterna yrkade därför på 
att  Mål och budget för 2018 med plan för 2019-2020 antas i enlighet med Moderaternas 
förslag. 
 
Fredrik Ahlstedt (M) 
  



     Bilaga B  
 
 
Mål och budget 2018-20 
 
Reservation 
Liberalerna 
Liberalerna har i sitt förslag till Mål och budget 2018-20 föreslagit en annan inriktning för 
Uppsala kommun än den S, MP och V pekar ut i sitt förslag. I Liberalernas Mål och budget 
prioriteras lärares arbetsmiljö, arbete och integration, deltidsbrandmän och idrottsplatser.  
Skola och utbildning är alltid centralt för liberaler. Den viktigaste faktorn för att elever ska 
lyckas i skolan är skickliga lärare. Då måste arbetsmiljön vara god, så att lärare håller sig 
friska och vill stanna kvar i yrket. Den negativa trenden med ett ökat antal sjukskrivna lärare 
måste vändas och lärare som lämnat yrket måste lockas tillbaka. Den liberala budgeten satsar 
därför på att plocka bort uppgifter som idag ligger på lärarna. Lärare ska få vara lärare, andra 
yrkeskategorier kan göra övrigt.   
Liberalernas Mål och budget skapar också utrymme för att återinföra modersmålsstöd från 
modersmålslärare i förskolan, 30 timmars förskola och fritids för barn till föräldralediga och 
arbetslösa och tillräckligt stöd till barn med särskilda behov, som idag inte får den hjälp de 
behöver.  
Liberalernas mål är Uppsala ska bli en av landets främsta idrottskommuner, med landets mest 
välmående befolkning. Därför satsar Liberalerna på att rusta upp idrottsplatser. Grönytor och 
idrottsplatser uppmuntrar till idrott och rörelse. Det är viktigt att kvaliteten är hög. 
Konstgräset i Stenhagen byts ut till ett miljövänligt och funktionellt alternativ, Ekebydalens 
fotbollsområde ställa iordning och upprustning av Österängens IP fortsätts. 
Liberalerna satsar också på att rekrytera och behålla deltidsbrandmän.  I Liberalernas Uppsala 
ska man kunna välja var man vill bo, på landsbygden eller i staden. Oavsett var man bor ska 
man kunna lita på att grundläggande samhällsservice som kan rycka in i livshotande 
situationer eller vid bränder finns. Trygghet och säkerhet måste finnas för alla Uppsalas 
invånare, det är en del av det liberala samhällskontraktet. 
Därför yrkade Liberalerna på att kommunstyrelsen skulle anta Liberalernas förslag till Mål 
och budget 2018-20 i enlighet med följande att-satser:  
att fastställa finansiella mål för planperioden i enlighet med Liberalernas förslag till Mål och budget, 
att fastställa utdebiteringen av kommunal inkomstskatt för år 2018 till 20:84 kronor per  
skattekrona,  
att anta investeringsbudget för 2018 samt för resterande planperiod i enlighet med bilaga 10 i 
Liberalernas förslag till mål och budget,  
att anta inriktningsmål och uppdrag enligt Liberalernas förslag till mål och budget, kapitel Mål och 
uppdrag för nämnder och bolagsstyrelser,  
att anta bolagsordning för Fyrishov AB enligt Liberalernas förslag till mål och budgets kapitel 
Ägardirektiv, avkastingskrav och investeringsnivåer för Uppsala stadshus AB och dotterbolagen i 
Stadshuskoncernen,  
att anta ägardirektiv, avkastningskrav och investeringsnivåer för Uppsala stadshus AB och  
dotterbolagen i stadshuskoncernen enligt Liberalernas förslag till mål och budget kapitel Ägardirektiv, 
avkastingskrav och investeringsnivåer för Uppsala stadshus AB och dotterbolagen i 
Stadshuskoncernen,  



att efter godkännande av Uppsala Stadshus AB medge utökat investeringsutrymme för Uppsala 
kommun Förvaltningsfastigheter om 80 miljoner kronor för oförutsedda investeringsbehov till följd av 
stadshusombyggnationen, 
att fastställa kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde för 2018 samt för resterande  
planperiod enligt bilaga 3 och bilaga 4 i Liberalernas förslag till mål och budget,  
att fastställa budget och flerårsplan för de gemensamma nämnderna överförmyndarnämnd respektive 
räddningsnämnd enligt bilaga 5 och bilaga 6 i Liberalernas förslag till mål och budget,  
att fastställa resultaträkning för 2018 samt för resterande planperiod enligt bilaga  
1 i Liberalernas förslag till mål och budget,  
att fastställa internräntan för 2018 till 1,75 procent,  
att fastställa gatu- och samhällsmiljönämndens taxor och avgifter enligt bilaga 14 i Liberalernas 
förslag till mål och budget,  
att fastställa plan- och byggnadsnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 14 i Liberalernas förslag till 
mål och budget,  
att fastställa miljö- och hälsoskyddsnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 14 i Liberalernas förslag 
till mål och budget,  
att fastställa räddningsnämndens och avgifter enligt bilaga 14 i Liberalernas förslag till mål och 
budget,  
att fastställa kulturnämndens och avgifter enligt bilaga 14 Liberalernas förslag till mål och budget,  
att fastställa omsorgsnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 14 i Liberalernas förslag till mål och 
budget,  
att fastställa socialnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 14 i Liberalernas förslag till mål och 
budget,  
att fastställa äldrenämndens taxor och avgifter enligt bilaga 14 i Liberalernas förslag till mål och 
budget,  
att fastställa kommunstyrelsens taxor och avgifter enligt bilaga 14 i Liberalernas förslag till mål och 
budget,  
att fastställa Uppsala Vatten och Avfall ABs taxor och avgifter enligt bilaga 14 i Liberalernas förslag 
till mål och budget,  
att under kommunstyrelsen för år 2018 budgetera 6 529 tkr till kommunrevisionen,  
 
Samt att:  
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa kommunstyrelsens avgifter enligt bilaga 14 i Liberalernas 
förslag till mål och budget,  
att uppdra till samtliga nämnder att utarbeta en verksamhetsplan och budget för 2018-2020,  
med utgångspunkt i de inriktningsmål och uppdrag som finns angivna i Liberalernas Mål och budget 
2018, med plan för 2019-2020, och senast den 31 december 2017 återrapportera verksamhetsplanen 
till kommunstyrelsen, samt  
att uppdra till berörda nämnder att senast i samband med beslut om verksamhetsplan för  
2018-2020, fastställa ersättningsnivåer att gälla för 2018. 
 
Mohamad Hassan (L)  
 
  



     Bilaga C  
 
 
Mål och budget 2018-20 
 
Reservation 
Centerpartiet 
Centerpartiet står för en lösningsorienterad politik. Vi utformar vår politik utifrån de 
utmaningar vi ser för enskilda individer, kommuner, regioner och Sverige. Uppsala står inför 
tre stora utmaningar de närmaste åren; den demografiska utvecklingen, den bristfälliga 
integrationen och inkluderingen av människor långt från arbetsmarknaden samt den ohållbara 
bostadssituationen.  
Den rödgröna budget som presenterats möter inte dessa utmaningar på ett tillfredsställande 
sätt. Den prioriterar ned Uppsalas äldre, låter klyvningen av vår kommun fortgå och fortsätter 
den tanklösa stadsbyggnadspolitik som förts de senaste åren. 
I Centerpartiets budget görs omfattande satsningar för att garantera alla Uppsalabor en trygg 
och frisk ålderdom, för att ge alla invånare – oavsett bakgrund och utbildningsnivå – en väg in 
i samhället, samt för att värna livskvaliteten i centralorten och samtidigt förmå hela 
kommunen att leva. 
Tillsammans med övriga Alliansen föreslår vi också en återställning av inkomstskatten till 
20,84 öre per krona. Förutom att det är orimligt att höja skatten samtidigt som det finns stora 
överkostnader i kommunorganisationen är detta en viktig åtgärd för att stärka Uppsalas 
konkurrenskraft. Uppsalas universitet och kunskapsintensiva företag konkurrerar om 
nyckelkompetenser på en global arbetsmarknad. Deras konkurrenskraft försvagas avsevärt om 
dessa personer har flera alternativ med både bättre välfärd och lägre skatt bara i 
Stockholmsregionen. 
Centerpartiet yrkade därför på 
att  Mål och budget för 2018 med plan för 2019-2020 antas i enlighet med Centerpartiets 
förslag. 
att  parkeringsavgiften i parkeringszon A sänks från 35 kronor/timme till 30 kronor/timme 
efter två timmars parkering, samt att den tas bort efter klockan 18. 
 
Stefan Hanna (C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 



Bilaga D  
 
 
Mål och budget 2018-2020 
 
Reservation 
Kristdemokraterna 
Uppsala är på många sätt en fantastisk kommun. Däremot står kommunen inför en rad olika 
utmaningar som måste kunna bemötas på ett tryggt och ansvarsfullt sätt. Vi ser en ökad 
otrygghet bland våra kommuninvånare som måste tas itu med. Företagsklimatet har på bara 
några år sjunkit till en bottennivå. Antalet personer som är i behov av ekonomiskt bistånd har 
ökat för varje år sedan de rödgröna tog över makten 2014. Besparingsiver och detaljstyrning 
av politiker minskar familjers och individers valfrihet att fatta egna beslut rörande vård, skola 
och omsorg. 
Vi kristdemokrater lade med anledning av detta en egen budget för 2018 med mål för 2019-
2020 som fokuserar på familjen, jobben, våra äldre och tryggheten i kommunen. Vår budget 
eftersträvar att ge mer egenmakt åt familjer och individer att kunna forma sina egna liv. Med 
förslag som äldreboendegaranti, välfärdsjobb, mindre barngrupper i förskolan och ett utökat 
antal kommunala ordningsvakter så möter Kristdemokraterna på ett ansvarsfullt sätt många av 
de utmaningar som kommunen står inför de kommande åren. 
Kristdemokraterna yrkade därför på 
att Mål och budget för 2018 med plan för 2019-2020 antas i enlighet med Kristdemokraternas 
förslag. 
 
Jonas Segersam (KD) 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga E  
 
 
Mål och budget 2018-20 
 
Reservation 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 
För Alliansen är det viktigt att Uppsalas invånare får mesta möjliga valuta för sina 
skattepengar. Uppsala kommun har väsentligt högre skattesats än de flesta jämförbara 
kommuner, utan att leverera en välfärd som håller högre kvalitet. Detta innebär att 
Uppsalaborna inte får tillräcklig valuta för skattepengarna. I ljuset av detta så var den 
skattehöjning som beslutades 2015 omotiverad, och Alliansen ville därför se att den återställs. 
En lägre skattesats stärker också Uppsala i den globala konkurrensen om nyckelkompetenser 
till våra universitet och kunskapsintensiva företag. 
Alliansen yrkade därför på 
att  fastställa utdebiteringen av kommunal inkomstskatt för år 2018 till 20:84 öre per 
skattekrona. 
 
Fredrik Ahlstedt (M) 
Mohamad Hassan (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 
 


	Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018

