
Mål och budget 
2018-20 



EKONOMISKA 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
”En välmående kommun förutsätter god ordning på ekonomin” 



Grunden för budgeten: 

• Resultat: 300 miljoner 
• Sänkt skatt med 30 öre (20, 84) 
• Nettokostnadsutveckling 4,8 % 
• Låneskulden ska minska 
• Kommunbidrag per verksamhet: 

Utfall Basbudget
Beslutad 
budget Budget Plan Plan

2016 2017 2017 2018 2019 2020
Infrastruktur, skydd mm  635 984 725 664 715 521 682 939 698 310 716 841
Kultur och fritid 479 420 518 438 507 988 544 295 575 217 614 414
Pedagogisk verksamhet  4 570 221 4 752 256 4 799 805 5 129 192 5 304 004 5 539 304
Vård och omsorg 4 214 886 4 246 198 4 321 305 4 378 013 4 500 263 4 687 483
Särskilt riktade insatser     102 775 166 552 142 933 188 695 188 784 193 994



ARBETSMILJÖ FÖR LÄRARE 
”Viktigast för att elever ska nå bra resultat är skickliga lärare. För att 
kunna göra sitt jobb måste lärarna må bra” 



Liberalernas satsningar: 
• Lyft bort uppgifter från lärarna. De ska ägna sig åt sitt 

huvuduppdrag.  
• Inför en central rättningsenhet – där alla nationella 

prov rättas.  
• Se till att kuratorer, skolsköterskor, socialsekreterare 

etc. finns i skolorna.  
• Ge rektorerna bättre möjligheter att rekrytera med lön 

som morot – då kan de erfarna lockas till utsatta 
områden. 

• Inför en utvecklings- och forskningsenhet.  
• Friskvårdstimme – avgörande för fysisk och psykisk 

hälsa.  
 



EN SKOLA FÖR BARNEN 

”Liberalernas satsningar utgår från barnens behov”  



 
Liberalerna prioriterar: 

 
• 30 timmar i förskola samt fritids för barn 

till föräldralediga och arbetslösa.  
• Modersmålsstöd i förskolan. 
• Stöd till barn och elever med särskilda 

behov.  
• De första åren i grundskolan. 
 
 33 miljoner mer  

än S, MP & V. 



IDROTT 
”Uppsala ska bli en av landets främsta idrottskommuner, med landets 
mest välmående befolkning”  



Liberalernas satsningar: 
• Nytt konstgräs på Stenhagens 

fotbollsplan.  
• Iordningsställande av Ekebydalens 

fotbollsområde.  
• Rusta Österängens IP.  
• Sportis som alternativ till fritids.  
• Idrottsinvesteringsfond för nytänkande.  

 

5 mnkr i 
investering 



FLER LIBERALA SATSNINGAR 

”Liberala grundvärden måste försvaras” 



Liberalernas mål och budget 
innehåller också satsningar på: 

• Arbete och integration (25 mnkr mer än S, MP & V) 

• Personer med funktionsnedsättning 
• Företagsklimat och upphandlingar 
• Trygghet 
• Deltidsbrandmän (1 mnkr) 
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