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§ 93

Motion av Simon Alm (SD) om att riva upp beslut om vindkraftköp 
KSN-2017-4198

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionens första yrkande, samt 

att i övrigt besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande om att bifalla motionen. 

Yrkande 
Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionen. 

Sammanfattning 
Simon Alm (SD) yrkar i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 
december 2017 att 
- Uppsala kommun för egen del inte investerar i vindkraftverk 
- Uppsala kommunfullmäktiges beslut Förvärv av vindkraftverk KSN-2014-1682 från 25 maj 2015 
upphör att gälla. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Simon Alms (SD) bifallsyrkande och finner 
att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 15 maj 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 22 maj 2018. 
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Kommunfullmäktige 

Motion av Simon Alm (SD) om att riva upp beslut om 

vindkraftsköp 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionens första yrkande, samt  

 

att i övrigt besvara motionen med föredragningen i ärendet.  

 

Ärendet 

Simon Alm (SD) yrkar i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 

december 2017 att  

 

- Uppsala kommun för egen del inte investerar i vindkraftverk  

- Uppsala kommunfullmäktiges beslut Förvärv av vindkraftverk KSN-2014-1682 från 

25 maj 2015 upphör att gälla. 

 

Motionen bilägges. 

 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

 

Föredragning 

Utgångspunkten i fullmäktiges beslut att förvärva två vindkraftverk var att det skulle vara 

ekonomiskt lönsamt men även bidra till klimatsmart energiproduktion genom att driva på 

nybyggnation av vindkraft. De senaste åren har det skett en kraftig tillväxt av vindkraft i 

Sverige, vilket på flera sätt lett till att den ekonomiska lönsamheten i att köpa ett enskilt 

vindkraftverk på annans mark har minskat. Samtidigt har det varit svårt att hitta lämpliga 

vindkraftverk.  

 



Mot den bakgrunden föreslås kommunfullmäktige i ett parallellt ärende att fatta beslut om att 

investera i solenergianläggningar på egen mark istället för att förvärva vindkraftverk. Detta 

för att uppnå målen i gällande Miljö- och klimatprogram och bidra till att stärka den lokala 

eleffekt-produktionen i Uppsala kommun. 

 

Ett beslut i fullmäktige att inte investera i vindkraftverk är inte aktuellt mot bakgrund av att 

det tidigare beslutet har föreslagits ersättas, varför yrkandet avslås. Motionens får i övrigt 

anses besvarad med föredragningen. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i föreliggande ärende. 

 

 

 
Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 

Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 

 



m lö 

Itt9e49'ehmokratenta, 

Motion om att riva upp beslut om vindkraftsköp 

I Uppsala kommunfullmäktige fattades ett beslut om att köpa in två vindkraftverk för cirka 100 miljoner 
kronor. Beslutet fattades under år 2015, vilket snart är tre år sedan vid denna motions inlämnande. Då 
fanns en ekonomisk kalkyl som baserades på optimistiska siffror om investeringen, vilket dock 
ifrågasattes av en rad partier såsom Sverigedemokraterna. 

Senare visade de't sig att de budgeterade vinsterna uteblev. I december 2017 meddelade den rödgröna 
majoriteten att inköpen fortfarande inte har ägt rum med anledning av att de ekonomiska 
förutsättningarna inte varit just gynnsamma. 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

• att Uppsala kommun för egen del inte investerar i vindkraftverk 
• att Uppsala kommunfullmäktiges beslut Förvärv av vindkraftverk KSN-2014-1682 från 25 maj 

2015 upphör att gälla. 

Uppsala den 11 december 2017 

/ 

Gruppledare (SD) 
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