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

Arbetsmiljö för lärare 
Lärarförbundets rankning av bästa skolkommun visar att Uppsala tappar många placeringar 
när det gäller friska lärare. Det senaste året har alltså antalet sjukskrivna lärare, som varit 
borta längre än 30 dagar, ökat kraftigt. Från plats 90 av 290 till plats 167. 

Lärartätheten i Uppsala minskar samtidigt som elevgrupperna blir större.  

Lärarbristen är påtaglig, obehöriga anställs, vilket gör att belastningen på behöriga lärare 
ökar då obehöriga behöver stöd och inte får sätta betyg.  

Lärarna har fått fler arbetsuppgifter som inte handlar om undervisning. Exempelvis mer 
dokumentation.  

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. Vi måste göra 
insatser för att vända den negativa trenden, så att vi kan locka tillbaka lärare som lämnat 
yrket och så att vi kan attrahera duktiga personer till lärarutbildningen.  

Liberalerna vill förbättra arbetsmiljön genom:  

 Att lyfta bort uppgifter från lärarna. De ska ägna sig åt sitt huvuduppdrag.  
 Införa en central rättningsenhet – där alla nationella prov rättas. Rättning av NP är 

en stor börda, och central rättning gynnar också likvärdig bedömning.  
 Säkerställa att andra yrkeskategorier finns på skolorna i tillräcklig utsträckning – 

kuratorer, skolsköterskor, socialsekreterare.  
 Ge rektorerna bättre möjligheter att locka erfarna och skickliga lärare till skolor i 

utsatta områden. Här är möjlighet till hög lön en nyckel.  
 Införa en utvecklings- och forskningsenhet som stöttar skolorna i att arbeta smart 

och effektivt i enlighet med senaste forskningen.  
 Ge alla lärare utrymme för en friskvårdstimme i veckan. Rörelse är avgörande för 

fysisk och psykisk hälsa.  

  



Skolan 
I ett liberalt och demokratisk samhälle är skolan är grunden. I det liberala 
samhällskontraktet ingår att varje barn erbjuds en god utbildning, utmanas och stöttas. Vi 
måste garantera alla elevers frihet att välja en skola som möter deras förväntningar. Stora 
steg togs under alliansstyret 2006-2014. Men fler förändringar måste till.  

Liberalerna prioriterar: 

 30 timmar i förskola samt fritids för barn till föräldralediga och arbetslösa – för att 
barnen ska få en bra start i livet, känna sammanhang och samhörighet. Förskola och 
fritids har läruppdrag – viktigt att barn får ta del av dessa.  

 Modersmålsstöd i förskolan – språk avgörande för inlärning. Viktigt att börja tidigt.  
 Stöd till barn och elever med särskilda behov. Exempelvis den ekonomiska 

ersättning som ges till barn i behov av extra stöd, tilläggsbelopp. Denna grupp får 
kommunen inte slarva med. De är redan en utsatt grupp som måste ges samma 
möjligheter till en god utbildning.  

 De första åren i grundskolan – där läggs grunden för framtida inlärning och där 
måste resurserna läggas. Alla barn ska få tillräckligt stöd och uppmuntran.   

Liberalerna satsar 33 miljoner kronor mer på skolan än S, MP och V i mål och budget 2018-
20. 

Idrott 
Uppsala ska bli en av landets främsta idrottskommuner, med landets mest välmående 
befolkning. Satsningar på idrott och fritid som främjar rörelse är viktigt ur flera perspektiv. 
Barn som rör på sig mycket och som får in det som en naturlig del i sin vardag mår bättre 
och presterar bättre i skolan. Därför är det viktigt att kommunen ser till att underlätta och 
uppmuntra till rörelse. Fungerande grönytor uppmuntrar till spontanidrott liksom 
fungerande idrottsplatser.  

Vuxna som motionerar har bättre fysisk och psykisk hälsa, sjukskrivna mindre. 

Idrott och föreningsliv är också en bra väg in i samhället för nyanlända.  

Liberalerna vill därför: 

 Byta ut konstgräset på Stenhagens fotbollsplan. Det är utslitet och samtidigt en 
miljöbov. Vi behöver lägga dit ett miljövänligt konstgräs som fungerar för spel.  

 Ställa i ordning Ekebydalens fotbollsområde. Där behövs omklädningsrum, 
toaletter, förråd och kansli för föreningar.  

 Rusta Österängens IP. 
 Möjliggöra Sportis som alternativ till fritids i högre utsträckning än idag. Ju mer 

barn rör på sig desto bättre.  
 Inrätta en idrottsinvesteringsfond som kan finansiera initiativ som är nytänkande.  



Fler satsningar i Liberalernas 
budget: 
 Arbete och integration - genom satsningar på arbetsmarknadsinsatser, 

vuxenutbildning, samarbete med civilsamhället. 
 Personer med funktionsnedsättning - bättre stöd och samordning i kontakt med 

myndigheter, avlastning av närstående/anhöriga, bygg bort köerna till särskilt 
boende, aktiv fritid. 

 Företagsklimat - upphandlingsråd, nationella ramavtal som undantag. 
 Trygghet - genom trygghetsvärdar, 24-timmarsgaranti för samtal med föräldrar och 

sociala insatsgrupper för unga under 15 år som riskerar att hamna i kriminalitet.  
 Deltidsbrandmän – för att behålla och rekrytera så att trygghet kan garanteras. Det 

är en del av det liberala samhällskontraktet. Valfriheten att bo på landsbygden 
måste finnas i praktiken, utan att man sätter sin trygghet på spel. 

 

Vid frågor:  
Mohamad Hassan (L), kommunalråd och gruppledare: 073-048 89 23 

Anna Manell (L), vice gruppledare: 073-374 52 32 

Helena Hedman Skoglund (L), politisk sekreterare: 072-518 92 94 


