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Mittenstyrets första budget

Uppsala ska hålla ihop. Här ska invånarna känna framtidstro, 
oavsett om man bor i staden eller på landsbygden. Individens fria val 
ska värnas och Uppsala ska bli mer jämlikt och jämställt. 
Vi ska bygga ett hållbart samhälle med bra kommunikationer, fler 
jobb, företag, en stark välfärd och vara ledande i 
klimatomställningen.
Kunskapsresultaten ska bli bättre, tryggheten öka, integrationen gå 
snabbare och villkoren för Uppsalas företag bli bättre. Den biologiska 
mångfalden ska stärkas och folkhälsoarbetet fortsätta.



Vi tar ansvar för Uppsalas ekonomi och 
välfärd
• 2 % överskott – används till investeringar i skolor, äldreboenden, 

vägar och natur
• Volym– och lönekompensation i samtliga nämnder
• Mer välfärd per skattekrona

• 2013: 4,1% dyrare än jämförbara kommuner, 2017: 4,0% billigare än 
jämförbara kommuner

• Vi blir fler barn och fler äldre
• Den demografiska utvecklingen ställer krav på utveckling, nytänkande och 

hållbar finansiering



En halv miljard mer till Uppsalas välfärd

• När Uppsala växer och fler arbetar har vi råd att investera i 
välfärden

• 546 miljoner mer till välfärden
• Oförändrad skattesats

• Störst ekonomiska satsningar på skolan – 244 miljoner
• Reformfokus på skolan, klimat, miljö, näringslivspolitik, integration, 

trygghet, funkispolitiken, äldrepolitiken och psykisk hälsa



Mål och Budget 2019 - fördelning
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Bättre skolresultat med kunskap i fokus
• 244 miljoner till skolan och förskolan
• Rätt stöd till alla elever

• Förstärkning av tilläggsbelopp med 10 miljoner kronor
• NPF-anpassa skolmiljöer

• Kvalitetssatsning på fritidshemmen med fokus på fortbildning
• Lärare ska avlastas för att kunna fokusera på undervisningen

• Satsning på lärarassistenter ska utvidgas 
• Supermentorer och socialsekreterare i skolan
• Utbyggd elevhälsa
• Pilot för central rättning för nationella provet

• Barngrupperna i förskolan ska fortsätta minska



Klimatomställning och miljöarbete i 
framkant
• Fossilfritt Uppsala 2030
• Förstärka den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster i den 

växande staden 
• Ren luft
• Förenkla återvinning och satsa på Återbruket



Ökad trygghet på Uppsalas gator och torg

• Fördjupat samarbete med polisen
• Arbetet med ordningsvakter fortsätter
• Trygghetskameror ska placeras på brottsutsatta platser
• Utbyggnad av Uppsala ungdomsjour

• Närvaro på landsbygden
• Arbete mot mellanstadieelever

• Trygghetsvandringar och medborgardialog



Snabbare integration med jobb och 
svenska istället för bidrag
• Samhällsjobb ska ta Uppsalabor från bidrag till arbete
• Språkundervisning för anställda inom vård och omsorg
• Lärcentrum i Gottsunda 
• Handlingsplan för snabbare etablering och integration
• Satsning mot hedersrelaterat våld och förtryck



Bättre villkor för företag i Uppsala

• Näringslivsperspektivet ska beaktas i kommunala beslut
• Ett upphandlingsråd ska inrättas
• Förbättra företagens villkor i Uppsala med möjlighet till enklare 

kontakter, ökad ömsesidig förståelse och snabbare handläggning
• 2000 nya arbetstillfällen årligen
• Utveckla årlig analys av förbättringsarbetet av näringslivsklimatet
• Främja företagande på landsbygden

Presentatör
Presentationsanteckningar




Förbättra den psykiska hälsan

• Ta fram handlingsplan för att förbättra ungas psykiska hälsa
• Ökad samordning med Region Uppsala och förebyggande arbete
• Utveckla barn och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur 

och natur, bland annat genom kultur- och naturgaranti
• Pulshöjande rörelseaktiviteter och förstärkt elevhälsa i skolan
• Inkludera unga i beslutsprocesser som rör dem



Uppsala ska bli en äldrevänlig kommun

• Inleda arbetet med billigt  UL-kort för 70-plussare
• Fler bostäder för äldre och moderna servicehus
• Motverka det digitala utanförskapet – wi-fi ska bli norm
• Utred seniorluncher på skolor och privata restauranger



Uppsala ska hålla ihop

• Uppsalapaketet ska förverkligas med nya bostäder och arbetsplatser
• Uppsalas landsbygd ska utvecklas med bostadsbyggande, 

servicepunkter och pendlarparkeringar
• Förenklat stöd till föreningslivet
• Uppsala ska växa socialt hållbart

• 2000 lägenheter i bostadssocial resurs
• Rekordsatsning på fler LSS-bostäder
• Billigare hyresrätter genom statligt investeringsstöd
• Blandad bebyggelse för att bryta segregationen



Budgeten i korthet

• 546 miljoner till Uppsalas välfärd
• Störst satsning på skolan – 244 miljoner
• Oförändrad skattesats
• Reformer för ökad trygghet, snabbare integration, förbättrad 

psykisk hälsa, klimatomställning, bättre villkor för företag och att 
Uppsala ska bli en äldrevänlig kommun



Tack!
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