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En Uppsalabudget för välfärden, klimatet 
och bostäderna 
 

Vänsterpartiets budget för Uppsala kommun tar sig an kommunens största 

utmaningar. Budgeten stärker välfärden, bygger bort bostadsbristen och möter 

klimatkrisen. I budgeten finns bland annat ett miljö- och klimatpaket på 60 miljoner 

kronor, en storsatsning på avgiftsfri simskola och ett stopp för privata företags 

vinstjakt i Uppsalas äldreomsorg.  

 

I partiets budget genomförs stora resurstillskott till välfärden. Utöver de 200 miljoner kronor 

till äldreomsorgen som Vänsterpartiet redan förhandlat fram i våras vill partiet bland annat 

helt slopa så kallade effektiviseringskrav på äldrenämnden och socialnämnden de 

kommande tre åren. Budgeten avsätter dessutom 10 miljoner kronor per år till en 

storsatsning på skolsim. 

 

– Klassamhället syns i Uppsalas simbassänger. Det kostar ungefär 1500 kronor per termin 

att ha ett barn i simskola, om man ens har turen att få plats. Det är helt fel. Ingen förälder ska 

behöva välja mellan att ha råd med vinterkläder eller med simskola till ens barn. Med vårt 

förslag får alla barn lära sig simma på skoltid utan att det kostar familjerna en enda krona, 

säger Tobias Smedberg, kommunalråd för Vänsterpartiet 

 

Inom miljö och klimatområdet väljer Vänsterpartiet att rikta 60 miljoner kronor till ett miljö- och 

klimatpaket.  

 

– Klimatet kan inte vänta. Därför har vi först dubblat nivån på minoritetsstyrets 

klimatsatsningar, därefter har vi lagt till ytterligare sextio miljoner kronor. Vi måste gå från ord 

till handling och få fram fler solceller, bygga mer hållbart, göra kollektivtrafiken billigare och 

mycket mer, säger Tobias Smedberg, kommunalråd för Vänsterpartiet i Uppsala kommun. 

 

Att lösa bostadskrisen är den tredje pelaren i partiets budget. Med mål om att öka andelen 

hyresrätter i nyproduktion till 50 procent (från dagens mål om 30 procent), öka andelen 

hyresrätter med pressade hyror och en förnyad arkitekturpolicy som prioriterar pris och 

kvalitet framför arkitektoniska utsvävningar ska löften om bostäder för alla bli verklighet.  

 

Vänsterpartiet skapar ett reformutrymme genom att ta bort etableringsfriheten för privata 

vinstdrivna aktiebolag i äldreomsorgen, genom sänkta kommunalrådsarvoden samt genom 

att sätta ett överskottsmål för kommunen på 1,7 procent. Det är ett i jämförelse med andra 

kommuner starkt och ansvarsfullt budgeterat resultat men lägre än minoritetsstyrets 

ambitioner att slå nya vinstrekord i kommunen.  

 

– Vi väljer välfärden, bostäderna och klimatet framför höga kommunalrådsarvoden och nya 

rekordstora överskott i kommunfinanserna. Uppsala ska vara en kommun som är bra för alla, 

inte bara för kommunkoncernens slutresultat, säger Tobias Smedberg.   

 



 

 

Sedan tidigare har Vänsterpartiet i en överenskommelse med det politiska minoritetsstyret 

säkerställt en rad satsningar, bland annat slopade effektiviseringskrav på äldrenämnden och 

socialnämnden, fler HVB-hem i egen regi och försöket med rätten till fritids för barn till 

föräldralediga och arbetslösa föräldrar ska permanenteras. Med de 

förhandlingsframgångarna har Vänsterpartiet lovat att i det fall partiets egen budget faller i en 

omröstning i fullmäktige så kommer partiet rösta på det politiska minoritetsstyrets budget.  

 

För mer information kontakta Tobias Smedberg, kommunalråd, på 018-727 08 52. 

 

Vänsterpartiets budget i sin helhet publiceras onsdag 20 oktober. En sammanfattning finns 

som bilaga.    

 

 


