
Samarbete 
för Uppsala



Vår vision för Uppsala

Vi strävar efter ett jämlikt, hållbart 
och tryggt Uppsala. Ett Uppsala för alla - 

där ingen lämnas efter.

 



Fyra prioriteringar för mandatperioden

Göra Uppsala tryggare och 
skapa jämlika livsvillkor.

Leda klimatomställningen. 

Fler jobb och växande 
näringsliv. 

Klara ekonomin och välfärden i 
en historiskt svår tid.



Klara ekonomin och välfärden i en historiskt svår tid

Vi går in en svår tid och många Uppsalabor får det tufft ekonomiskt. Vi har 
en välskött ekonomi men kostnaderna kommer öka för välfärden framöver. 
Risken är stor att vi inte får lika stora statsbidrag från staten som tidigare. 
För att klara ekonomin och välfärden i en svår tid ska vi:

● Ha ordning och reda i kommunens ekonomi. Prioritera bland 
utgifterna. 

● Effektivisera administrationen. Lita på personalen, låt 
proffsen vara proffs.

● Ha en oförändrad skattesats - vi stänger dörren för 
skattesänkningar. 

● Värna välfärden. Skolan och omsorgen ska prioriteras. 



Göra Uppsala tryggare och skapa jämlika livsvillkor 

Uppsala är fortfarande en delad stad. Många barn växer upp i fattigdom och med 
sämre förutsättningar att klara skolan. För att minska brottsligheten på sikt måste vi 
bryta den utvecklingen och satsa på förebyggande insatser. Därför ska vi:

● Satsa på en jämlik skola. Ökat fokus på de tidiga åldrarna i förskola och skola.
● Öka insatserna för att fler ska komma i arbete så att alla barn kan se sina 

föräldrar gå till jobbet.
● Ta omtag i bostadspolitiken för att bryta segregationen. Vi måste bli bättre på 

att bygga blandat och för att fler ska ha råd att bo.
● Satsa på förebyggande arbete med ökat fokus på de lägre åldrarna och närmare 

barns hem. 
● Stödja polisen i det brottsbekämpande arbetet med fler kameror, väktare och 

ordningsvakter.



Leda klimatomställningen 

Klimatet kan inte vänta. Utsläppen har minskat, men inte tillräckligt. Denna 
mandatperiod är avgörande för om vi ska nå klimatmålen - 2030 ska Uppsala 
vara klimatneutralt och senast 2050 ska Uppsala vara klimatpositivt. Därför 
ska vi:

● Ha ordning och reda i klimatarbetet, precis som i 
ekonomin.

● Satsa på hållbara transporter. Vi ska elektrifiera 
transporterna och satsa på gång, cykel och kollektivtrafik.

● Klara elektrifieringen av Uppsala. Ökade insatser för en 
hållbar och förnybar energiförsörjning.



Fler jobb och växande näringsliv

Uppsala har med sin närhet till huvudstaden och Arlanda samt två världsledande 
universitet goda förutsättningar för ett blomstrande näringsliv. Det är viktigt för 
att minska arbetslösheten och klara finansieringen av välfärden. Vi har nått en 
bit på vägen, men Uppsala kan ännu bättre, därför ska vi:

● Stå upp för fyra spår mellan Uppsala och Stockholm. 
● Ha en bättre service gentemot företag och strategisk 

planering av stadsutveckling utifrån företags behov.
● Stärka samverkan mellan kommun, näringsliv och 

akademi för ett attraktivt Uppsala.



De nya kommunalråden och ansvarsområden

Socialdemokraterna:

Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande: stadsbyggnad, finans, näringsliv, 
landsbygd, trygghet och säkerhet

Eva Christiernin, kommunalråd: skola, funktionsrätt/LSS, integration

Vänsterpartiet:

Tobias Smedberg, vice ordförande kommunstyrelsen: äldre, socialpolitik, idrott, 
nationella minoriteter, bostadssociala frågor

Miljöpartiet: 

Linda Eskilsson, kommunalråd: klimat och miljö, kultur, psykisk hälsa, 
föreningsliv, barnrätt



Vad händer framöver?

● Inom kort presenteras vår budget. Budgeten antas i kommunfullmäktige den 
12-13 december. 

● Nämnder och styrelser väljs också då. De tillträder den 1 januari.
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