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ANMÄLNINGSÄRENDEN 
  
Anmäls 
Protokoll från Stiftelsen Jälla egendoms sammanträde den 22 mars 2016.  
Handling  
 
Val från länsstyrelsen: 
Länsstyrelsen har vid sammanträde den 28 april 2016 utsett ny ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Ny ersättare: Ingmar Jansson (C) 
Avgången ersättare: Maria Bylund (C) 
 
Anmälan av motioner som lämnats in vid sammanträdet den 25 april 
Motion från: 
 
Mia Nordström och Stefan Hanna (båda C) om att konsekvensanalys behövs innan borttagande 
av parkeringsplatser (KSN-2016-1049) 
handling 
 
Stefan Hanna och Anne Lennartsson (båda C) om omvända skolskjutsar (KSN-2016-1050) 
handling 
 
Stefan Hanna och Ulf Schmidt (båda C) om fritt wi-fi på servicehus (KSN-206-1051) 
handling 
 
Stefan Hanna med flera (alla C) om särskild satsning på Björklinge (KSN-2016-1052) 
handling 
 
 
Besvarade interpellationer som medgivits vid sammanträdet den 25 april redovisas på 
fullmäktiges hemsida. 
https://www.uppsala.se/organisation-och-
styrning/organisation/ledning/kommunfullmaktige/moten/2016/30-maj-2016/ 
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ANMÄLNINGS- OCH BESLUTSÄRENDEN 
 
Avsägelser förtroendevalda: 
 
Uppsala Tingsrätt Nämndeman Marco Arancibia (S)  
 
Delegationen för stiftelsen Jälla egendom Ledamot Lars Gille (S) 
 
Uppsala Vatten och Avfall AB Ledamot Pernilla Gran (S) 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
att bevilja begärda avsägelser, samt  
 
 
Inlämnad fråga från: 
 
Mats Gyllander (M) om plan för ökad trygghet i Uppsala sommaren 2016  
(KSN-2016-1271) handling (svar muntligt) 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
att medge att frågan får framställas och besvaras efter på föredragningslistan upptagna 
ärenden. 
 
Inlämnade interpellationer från: 
 
Tomas Karlsson och Mona Camara Sylvan (Båda FI) om säkerhetsarbetet i Uppsala kommun. 
(KSN-2016-1071) handling 
 
Mohamad Hassan (L) om hantering av extra medel från staten  
(KSN-2016-1270) handling 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
att medge att interpellationerna får framställas och besvaras vid fullmäktiges sammanträde den 
13 juni 2016. 
 
Inlämnade motioner från: 
 
Simon Alm (SD) om minskat våldsanvändande mot offentliga verksamheter i Uppsala kommun 
(KSN-2016-1232) handling 
 
Sofia Spolander (M) om att göra Gula Stigen till en del av Upplandsleden 
(KSN-2016-1260) handling 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 
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STIFTELSEN JÄLLA EGENDOM 
Delegationen 

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

Ink 2016 -05- 03 • 

Diarienr 	 _ 6(40 

Aktbil 	• 

Tid: 	Tisdagen den 22 mars 2016, diskussion om kommunens ekologiska mål 
med Gunilla Meurling, avdelningen för ekologiskt hållbarhet, KLK, Uppsala 
kommun och Sven Uhlås, Upplandsbygd kl 08.30 — 10.00, sammanträde 
10.00 — 12.00. 

Plats: 	Klassrummet Häggen, Jällagymnasiet, Uppsala 

Närvarande: 

Ledamöter:  

Helena Nordström Källström, ordförande 
Ingemar Virsen 
Lars-Håkan Andersson 
Pierre Kjellin, tjg ers för Lars Gille 
Inger Söderberg, tjg ers för Lars-Gunnar Karlsson 

Tjänstemän:  

Elin Dahm, förvaltare 
Roland Wallhuss, adm.chefJällagymnasiet 
Arvid Örde, driftledare 

Övriga deltagare:  

Helene Westberg, revisor PwC §§ 11-16 
Lars-Olof Jansson, controller kommunledningskontoret 

Sekreterare:  

Christina Kardell 



§ 11 	 2(6) 

Sammanträdet öppnas 

Ordförande Helena Nordström Källström förklarar sammanträdet öppnat. 

§ 12 

Föredragningslistan fastställs 

Föredragningslistan fastställs enligt upprättat förslag. 

§ 13 

Val av justeringsledamot 

Ingemar Virs61 utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

§ 14 

Föregående mötesprotokoll 

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom lägger protokoll fört vid sammanträde den 2 
februari 2016 till handlingarna. 

§ 15 

Årsredovisning 2015 

Beslut 

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom beslutar att överlämna Årsredovisning 2015 enligt 
förslag till kommunstyrelsen för fastställande av densamma. (Bilaga 1) 

Ärende 

Förslag till Årsredovisning 2015 förelåg och diskuterades. Revisor Helene Westberg PwC 
informerade om revisorernas arbete med bokslutet. 

I LU 



§16 	 3(6) 

Ekonomi 

Beslut 

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom lägger den ekonomiska rapporten till handlingarna. 
(Bilaga 2). Delegationen ger dessutom klartecken till att ansöka om att lyfta 9 miljoner kronor 
av det sedan tidigare beviljade lånet för byggnationen av en ny maskinhall. 

Ärende 

Ekonomisk rapport per 29 februari förelåg och diskuterades. Utfallet för årets två första 
månader är något bättre jämfört med föregående år bland annat beroende på en höjd ersättning 
från Jällagymnasiet och en högre mjölkintäkt. Roland Wallhuss väckte fråga om att begära att 
få lyfta 9 miljoner kronor av lånet för byggnationen av den nya maskinhallen för att förstärka 
likviditeten i stiftelsen och betala den delbetalning av byggkostnaden till Jacob Lindh AB som 
ska betalas i april 2016 enligt avtal. 

§17 

Utredning om ekologiskt lantbruk 

Beslut 

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom lägger informationen till protokollet och beslutar 
att fortsätta diskussionen på nästa sammanträde. 

Ärende 

I kommunens Miljö- och klimatprogram 2014-2023 finns ett miljömål om 100% ekologiska 
livsmedel till 2023 till verksamheter finansierade av Uppsala kommun. Möjligheterna för ett 
ökat återtag av till exempel mjölk och kött i kommunen diskuterades där Rättviks kommun är 
ett bra exempel på egenproducerade livsmedel. Dessutom diskuterades hur lantbruket kan 
minska resursanvändningen per kilo producerad produkt. 



§ 18 	 4(6) 

Hundträningsbanan 

Beslut 

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom lägger rapporten till protokollet och beslutar att 
invigning av hundträningsbanan sker i anslutning till Arlas betessläpp på Jälla lördagen den 
14 maj 2016. 

Ärende 

Det sista arbetet i färdigställandet av hundträningsbanan pågår. Konstgräset är inlagt och 
hissen är installerad. Förslag att inviga hundträningsbanan i samband med Arias betessläpp på 
Jälla lördagen den 14 maj 2016. 

§ 19 

Maskinhall 

Beslut 

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom lägger rapporten till protokollet. 

Ärende 

Tre anbud inkom inom anbudstiden och efter genomgång av anbuden konstaterades att 
anbudet från Jacob Lindh AB i Lund uppfyllde av beställaren uppsatta rambeskrivningar och 
hade det lägsta priset. Vissa tillägg i anbudet har gjorts, bland annat att en travers ska 
installeras. Rivningen av den gamla hallen är gjord och hallen har sålts. Monteringen av 
stommen är planerad till vecka 17. 

§ 20 

Information om gården 

Beslut 

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom godkänner rapporten. 



Ärende 	 5(6) 

Redovisning av antal mjölkande kor, mjölkintäkt, mejerileverans och pris/kg mjölk. (Bilaga 
3) 
Arvid Örde rapporterade från Arias kretsmöte, bland annat att Arla inte tror på ökade 
mjölkpriser. 
Klart att 10 tackor med lamm ska beta vid Stabby i Uppsala i vår och den dagliga skötseln 
kommer att göras av Teknik & service. 
Omklädningsrummen i ladugården renoveras. 
Mälardalens baggauktion kommer eventuellt att hållas på Jälla i oktober 2016. 
För att minska spridning av hästallergener till skolhuset finns ett förslag att bygga 
omklädningsrum för bl.a. hästeleverna i den sista delen av det gamla svinhuset. 
Ett förslag finns att bygga om det gamla hundstallet till ett klassrum och göra om ett av 
klassrummen i djurhuset till ett visningsrum för fåglar och fiskar. Detta skulle möjliggöra en 
ombyggnation i djurhuset och ta bort vissa mellanväggar och därigenom skapa bättre 
förutsättningar för en bra undervisning i djurhuset. 
Dåligt med intresse för att hyra veterinärpraktiken. Helena Nordström Källström kommer att 
sätta upp nya lappar på Ultuna. 
Den gamla lösdriften är ännu ej riven men inredningen är borta. Förslag att bygga ett stall för 
köttdjur där om den gamla plattan går att använda. 
Skolan har föreslagit att bygg- och anläggningsprogrammets byggnation ska ligga som en 
förlängning av maskinhallskorridoren och ej som en enskild byggnad. 
Fakturan för sterlingmotorn som ej levererades är betald. 

§21 

Anmälningsärenden 

Beslut 

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom anmäler rapporten till protokollet. 

Ärende 

Protokoll fört vid öppning av anbud för byggnation av ny verkstad samt fakturor över 50.000 
kr redovisades. 

§ 22 

Naturbrukskonferens 

Beslut 

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom anmäler informationen till protokollet. 

1,W 
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Hena Nords öm Källström 

\\,, Ordförande 

Ärende 	 6(6) 

Vid Naturbruksskolornas förenings konferens 13-15 april 2016 i Tällberg deltar Helena 
Nordström Källström och Inger Söderberg tillsammans med Elin Dahm, Roland Wallhuss, 
Arvid Örde, Magnus Holt, Lena Sahlin och Åsa Holmberg. 

§ 23 

Avslutning 

Sammanträdet avslutas kl 12.00. 

Vid protokollet 
t 

Christina Kardell 

IngeAlar Virsål 



Stiftelsen Jälla Egendom 
Org.nr 817601-9860 

ÅRSREDOVISNING 

2015 

FÖR 

STIFTELSEN JÄLLA EGENDOM 

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom avger följande årsredovisning: 

Innehåll 
sida 

förvaltningsberättelse 2 
resultaträkning 5 
balansräkning 6 
noter 7 

Sid 1 (av 10) n i 



Stiftelsen Jälla Egendom 
Org.nr 817601-9860 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Ändamål 

"Stiftelsen har till ändamål att för Jällagymnasiets praktiska utbildning driva skogs- och jordbruk på 
marknadsmässiga grunder enligt integrerad plan". "Stiftelsen skall driva skogs- och jordbruk på ett 
effektivt, tidsenligt och ändamålsenligt sätt och utgöra förebild i länet inom sitt område". 

Organisation 

Stiftelsen Jälla Egendom (SIE) tillkom 1980 inom Uppsala läns landsting. Juli 2002 övertog 
Uppsala kommun ansvaret för SJE. En av Uppsala kommun tillsatt Delegation "har till uppgift att 
förvalta SIE åt Uppsala kommun på sätt som är förenligt med stiftelsens stadgar och övrigt vad 
kommunfullmäktige beslutat om vad avser reglementen och riktlinjer". Ansvarig för stiftelsens 
dagliga verksamhet är en av Delegationen utsedd förvaltare. 

Verksamhet 

Elever på naturbruksprogrammets inriktningar jordbruk, hästhållning, djurvård och naturvetenskap, 
introduktionsprogrammet samt elever inom gymnasiesärskolan, utnyttjar i stor utsträckning den 
verksamhet som SIE bedriver. Som exempel kan nämnas de fysiska förutsättningarna som 
djurstallar, ridhus, smådjursavdelning och åkerbruket ger. De ekonomiska mellanhavandena 
regleras till självkostnadspris, vilket framgår i stadgarna. 

SIE omfattar jord- och skogsbruk på fastigheten Jälla 2:18 samt Oxkällan med tillhörande 
inventarier. Fastigheterna är på 187 ha åkermark inkl. beten samt 210 ha skogsmark. Fr o m 2013 
arrenderar Uppsala Akademiförvaltning 97 ha åkermark av stiftelsen i en uppgörelse där stiftelsen 
istället arrenderar 166 ha åkermark och 26 ha beten vid Vittulsberg av Akademiförvaltningen. I 
arrendet ingår också del av byggnadsbeståndet på gården. Från samma tidpunkt upphörde stiftelsens 
arrende från samma markägare om 52 ha vid Tömeby och Lunda. Utöver vad som nämnts ovan 
arrenderar stiftelsen också åkermark mm av privata markägare: 

• Dammtorp 9 ha 
• Eriksbergs gård, 72 ha åkermark och 30 ha beten med tillhörande maskinhall 

Skogsbruk — För skogsbruket finns en naturvårdsanpassad skogsbruksplan. Jällaskogen används i 
ökad utsträckning till det rörliga friluftslivet. Inom skogsinnehavet finns en 3- respektive 6-
kilometersslinga som används i stor omfattning av Uppsalaboma, både vinter och sommar. En 
vandringsled knyter samman Storvreta med Jälla. Längs spåret finns övernattningsplatser. 

Storleken på skogsinnehavet innebär att större gallringar och slutavverkningar sker i ett glest 
intervall. Årligen görs mindre insatser av skolans elever och då i undervisningssyfte. 

Sid 2 (av 10) 
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Stiftelsen Jälla Egendom 
Org.nr 817601-9860 

Miljöinformation 

Verksamheten bedrivs inom ramen för miljöskyddslagen. Gällande tillstånd berör ett stort antal 
elever i utbildning. Det kräver goda rutiner samt kunskap hos eleverna, vilket är naturliga mål i 
undervisningen. I jordbruksverkets definitioner är vissa djur som används i undervisningen att 
beteckna som försöksdjur. Nödvändiga tillstånd finns. 

Tillstånd enligt miljöbalken finns för anläggning beträffande djurhållning inom fastigheten Jälla 
2:18, Uppsala kommun. På arrendefastigheten Eriksberg har betesmark återskapats genom 
avverkning. 

Växtodlingen har under 2015 bedrivits efter konventionellt koncept, dvs inte ekologisk odling. 
Dock läggs stor vikt vid ambitionen att använda ett minimum av kemiska medel och handelsgödsel. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Stiftelsen har under en längre tid besvärats av både lönsamhets- och likviditetsproblem som följd av 
oproportionerligt stora kapitalkostnader för byggnationer inom animalieproduktionen. En stor del 
av lönsamhetsbekymren i anslutning till detta lyftes under 2014 av genom ett kapitaltillskott från 
kommunen på 7,9 mkr, vilket möjliggjorde en direktavskrivning av byggnadsvärden. Detta löste 
dock inte hela likviditetsproblemet, varför stiftelsen fört nya överläggningar med kommunledningen 
om hur detta kan hanteras. Stiftelsen har under 2015 redovisat en affärsplan som grund för beslut i 
detta ärende. Som tillfällig lösning har stiftelsen under 2015 fått uppskov med amortering på ett lån 
på 8,4 mkr. 

Biogasanläggningen, som invigdes 2014, har under stor del av 2015 varit i en inkörningsfas. 
Gasproduktionen har i princip fungerat som förväntat men vissa stopp i den kontinuerliga processen 
har förekommit. Värmeproduktionen har inte heller till fullo fungerat så att externinköpen av värme 
har reducerats som förväntats. Utvecklingsarbetet för att få full funktion fortsätter under 2016. 
Redan 2011 fattades beslut om att lägga ner svinproduktionen beroende på bristande lönsamhet. 
Svinhuset har därefter stått tomt under flera år men under 2015 fattades ett antal beslut för att 
etablera ny verksamhet där. Ett utrymme har byggts om och hyrs ut till föreningen Samvetet, som 
härbärgerar hemlösa katter. En annan del av huset hyrs ut till Jällagymnasiet och används till 
hunddagisverksamhet och och till markbyggnadsövningar för trädgårdsutbildningen. Planer finns 
nu att utnyttja den sista delen av huset till omklädningsrum för eleverna inom 
naturbruksprogrammets djurutbildningar. Hittills har ca 870 tkr investerats i ombyggnaden. 

Ett annat utrymme som friställts är skullen, övre plan i ladugården byggd 1991. Den är 
ursprungligen byggd för torkning och lagring av hö men inte använd för det ändamålet på många år. 
Där pågår nu en ombyggnation till hundträningsbana för Jällagymnasiets behov. Arbetet påbörjades 
under 2015 och beräknas färdigställt till sommaren 2016. Beräknad investering ca 1,2 mkr. 
Under 2014 konstaterades stora underhållskostnader på ensilagehanteringen i silotornen. Problemen 
fortsatte under inledningen av 2015 och beslut togs därför om en renovering och ombyggnad av 
tekniken för detta. Här har under året investerats ca 960 tkr. 

Jällagymnasiets hästutbildning har under senare år lockat färre elever, vilket betyder att hästantalet 
kunnat reduceras. Det har gjort att skolan kunnat friställa stallet i Oxkällan. Detta har då kunnat 
arrenderas ut till privatperson. Detta ger vissa arrendeintäkter och framför allt minskat 
personalbehov och besparingar på underhåll och drift. 

Sid 3 (av 10) 
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Stiftelsen Jälla Egendom 
Org.nr 817601-9860 

Uppsala kommun har under 2015 tagit beslut om förhållandevis stora förändringar rörande 
lokaliseringen av olika gymnasieprogram. Ett av besluten är att flytta ut fordonsprogrammet till 
Jällagymnasiet till höstteriminen 2016. Det programmet kommer att beredas plats i Jällagymnasiets 
maskinhallsdel, vilket innebär att Jällas egna behov av verkstadslokaler behöver ersättas. Detta 
beräknas ske genom nybyggnation av en maskinhall i stiftelsens regi, där naturbruksprogrammets 
undervisning inom service, underhåll och reparationer av maskiner kan inhysas. Investeringens 
omfattning beräknas till drygt 12 mkr och kommer att genomföras under 2016. 

Resultat och ställning 

Efter ett par år med de största förlusterna stiftelsen drabbats av innebar 2015 en ekonomisk 
återhämtning. På motsvarande sätt som ett antal faktorer under 2014 samverkade till att ge ett 
betydligt mer negativt utfall än förväntat gick 2015 åt andra hållet. Det som långt in på hösten såg 
ut att i bästa fall ge ett nollresultat visade sig till slut ge ett överskott på ca 742 tkr. 

Viktigaste posten i det positiva utfallet är lägre arbetskraftskostnader (nära 400 tkr). Höga kostnader 
periodiserade till dec 2014 utbetalades i januari 2015 och låg därför med bland årets kostnader ända 
fram till december 2015. Tillsammans med i övrigt klart lägre kostnader under december 2015 
visade sig besparingen bli så stor först i samband med utfallet för den månaden. 

En annan högst betydelsefull besparing jämfört med budget är att stiftelsen fick 0-ränta på det 
största lånet, 8,4 mkr. Även flera andra lån belastades med klart lägre räntekostnader, tillsammans 
ca 255 tkr. Eftersom kommunen fakturerar lånen i december visade sig den effekten först då. 

En tredje viktig faktor i det positiva utfallet är försäljning av några äldre, avskrivna maskiner och 
inventarier. Detta gav ett tillskott på 268 tkr utöver vad som framgick av budgeten. 
I övrigt kan sägas att kostnaderna låg nära budgetens siffror. Mindre positivt var att mjölkintäkten 
blev drygt 330 tkr lägre än budget (635 tkr lägre jämfört med 2014). Vidare blev virkesintäkterna ca 
180 tkr lägre än budget beroende bl a på låga virkespriser. Däremot gav det nya näringsbidraget till 
nötkreatur ett tillskott med 144 tkr, högre intäkter från kött ca 140 tkr (högre priser) och nya 
intäkter från utarrenderingen av Oxkällan och uthyrning av det ombyggda svinhuset gav ca 125 tkr 
under 2015. Den viktigaste förutsättningen inför 2015 var ändå att ersättningen från Jällagymnasiet 
höjts med ca 1,3 mkr. Sammanfattningsvis kan sägas att de anpassningar som genomförts har gett 
stiftelsen betydligt bättre förutsättningar att klara det ekonomiska resultatet framöver. 

Likviditeten är dock vid utgången av året otillfredsställande. Under 2015 har ca 3 mkr investerats i 
ombyggnationer (se ovan), vilket skapat ytterligare underskott. Detta skall dock lånas upp snarast 
möjligt. Uppskjutna amorteringar under 2013 och 2015 med ca 2 mkr har bidragit till att läget inte 
är helt ohållbart. Men amorteringarna behöver ju förr eller senare göras — i dagsläget är det oklart 
när. 

Årets positiva resultat har inneburit att soliditeten förbättrats något — från ca 4,5% till ca 7,8%. Den 
uppnådda nivån måste dock betraktas som otillfredsställande låg. Med den nya investeringen i 
maskinhallar är också risken stor att soliditeten återigen sjunker. Som nämnts ovan har stiftelsen 
gjort en affårsplan för att hitta en väg till ekonomisk balans. Där har ansökts om ytterligare 
kapitaltillskott. Kan detta inte realiseras behöver stiftelsen genom årliga överskott bygga upp det 
egna kapitalet till den nivå som fanns innan de stora underskotten 2013 och 2014. 

Sid 4 (av 10) 



Stiftelsen Jälla Egendom 
Org.nr 817601-9860 

Nedan beskrivs resultatutvecklingen i Stiftelsen Jälla Egendom genom flerårs jämförelser: 
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Nettomsättning, tkr 14 594 12 871 12 685 14 457 13 626 14 611 14 436 15 115 12 983 12 339 
Varav försålda produkter 4 632 4 709 5 091 4 177 4 673 5 112 4 089 5 428 3 539 3 417 
Varav tjänster till Jällagymnasiet/skolan 7 132 5 831 5 362 6 106 6 823 7 969 8 911 8 352 8 090 7 812 
Varav näringsbidrag 1 255 1 328 1 130 1 333 1 392 1 369 1 312 1 310 1 243 810 

Rörelsens kostnader 13 753 20 985 14 115 11 791 13 462 13 651 14 542 13 276 11 592 10 389 
Varav kostnader för inhyrd personal 5 368 5 365 5 184 4 293 5 028 4 949 5 839 5 282 5 086 4 581 

Resultat från finansiella investeringar, netto 126 -7453 629 799 842 707 823 803 865 880 
Resultat efter finansiella poster 742 -746 -1 905 158 -582 13 -741 1 475 1 019 1 057 
Eget kapital vid årets utgång 2 006 1 265 2 010 3 915 3 757 4 339 4326 5 067 3 592 2 572 

Att observera: 2014 ingår bland rörelsens kostnader en nedskrivning av byggnadsvärde med 7,9 
mkr och att motsvarande summa finns tillförd bland finansiella investeringar. 

RESULTATRÄKNING 

2015 2014 
Nettoomsättning (not 2) 14 593 741 12 870 787 
Förändring av varulager 26 597 -84 030 

14 620 338 12 786 757 
Rörelsens kostnader: 

Råvaror o förnödenheter -2 363 569 -2313 127 
Övriga externa kostnader -4 115 628 -3 765 498 
Kostnader inhyrd personal -5 367 510 -5 365 495 
Avskrivningar -1 906 405 -1 641 153 
Nedskrivning av bygg nadsvärde -7 900 000 
Summa rörelsens kostnader -13 753 112 -20 985 273 

Rörelseresultat 867 226 -8198516 

Resultat från finansiella investeringar: 
Resultat från finansiella 
anläggningstillgångar 84 034 41 788 
Övriga ränteintäkter och likn resultatposter 15 403 13 107 
Räntekostnader och liknande resultatposter -224 963 -501 916 
Kapitaltillskott fr Uppsala kommun 7 900 000 

-125526 	 7 452 979 

Årets resultat 	 741 700 	 -745 537 

Sid 5 (av 10) 
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Sid 6 (av 10) 

Stiftelsen Jälla Egendom 
Org.nr 817601-9860 

Balansräkning 

TILLGÅNGAR 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader (not 3) 11 917 335 10 994 244 
Pågående nybyggnad (not 4) 745 092 3 032 290 
Markanläggningar (not 5) 231 272 262 193 
Byggnadsinventarier (not 6) 4 805 269 2 582 746 
Inventarier (not 7) 291 620 312 420 

17 990 587 17 183 893 

Finansiella anläggningstillgångar 
Insatser i ekonomiska föreningar (not 8) 791 197 791 197 711 957 711 957 
Summa anläggningstillgångar 18 781 784 17 895 850 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
Varulager mm 
Råvaror och förnödenheter (inköpt) . 278 286 238 909 
Djur 1 742 850 1 729 130 
Producerat grovfoder och spannmål 1 051 000 3 072 136 1 077 500 3 045 539 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 453 062 856 467 
Övriga kortfristiga fordringar 862 755 924 329 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (not 9) 683 002 1 998 819 2 124 099 3 904 895 

Kortfristiga placeringar 226 774 226 774 181 152 181 152 

Kassa och bank 
Bank 1 620 594 1 620 594 3 147 898 3 147 898 
Summa omsättningstillgångar 6 918 323 10 279 484 

SUMMA TILLGÅNGAR 
	

25 700 107 	28 175 334 



2015-12-31 2014-12-31 

Stiftelsen Jälla Egendom 
Org.nr 817601-9860 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

EGET KAPITAL 
Fritt eget kapital 
Balanserat överskott 1 264 748 2 010 285 
Årets resultat 741 700 -745 537 
Summa eget kapital 2 006 448 1 264 748 

Långfristiga skulder (not 10) 

Övriga långfristiga skulder 16 503 146 17 412 412 
Summa långfristiga skulder 16 503 146 17 412 412 

Kortfristiga skulder 
Kort del av långfristiga lån 1 665 273 1 580 776 
Leverantörsskulder 2 214 445 2 668 403 
Övriga kortfristiga skulder 36 758 21 834 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (not 
11) 3 274 037 5 227 160 
Summa kortfristiga skulder 	 7 190 513 	 9 498 173 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 25 700 107 	28 175 334 
Ställda säkerheter 	 Inga 	 Inga 

Ansvarsförbindelser 	 Inga 	 Inga 

NOT 1: REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPR1NCIPER 

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 
Om inte annat anges är redovisningsprinciperna oförändrade i förhållande till jämförelseåret. 
Fordringar: Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 
Varulager: Varulager värderas, med tillämpning av först in - först ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och det verkliga värdet på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering. Djur som ingår i lagret 
har värderats i enlighet med av Skattemyndigheten fastställda riktlinjer. 
Anläggningstillgångar: Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda livslängden. Härvid 
tillämpas följande avskrivningstider: 

Ekonomibyggnader 	 4% 
-med undantag: Växthus 	 5% 
-med undantag: Ridbana 	 6% 

Markanläggningar 	 5 -1 0% 
Byggnads inventarier 	 10% 
Inventarier 	 10% 
Immateriella tillgångar 	 20% 

Sid 7 (av 10) 



Stiftelsen Jälla Egendom 
Org.nr 817601-9860 

NOT 2: NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING PÅ RÖRELSEGRENAR: 
2015 2014 

Växtprodukter 517 417 773 245 
Djur och djurprodukter 3 421 978 3 744 646 
Skogsprodukter 617 125 121 626 
Särskilda intäkter 1 649 790 1 072 290 
Näringsbidrag 1 255 435 1 327 976 
Intrångsersättning 0 0 
Tjänster Jällaskolan 7 131 996 5 831 004 

SUMMA: 14 593 741 12 870787 
Rörelseresultatet beräknas endast för verksamheten som helhet. 

NOT 3: BYGGNADER 2015-12-31 2014-12-31 
Anskaffningsvärde årets början 48 999 447 48 999 447 
Årets ny-, till- ombyggnad 1 772 459 0 
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 50 771 906 48 999 447 
Ingående avskrivningar -38 005 203 -29 205 908 
Årets avskrivningar -849 368 -899 295 
Årets nedskrivning av restvärde -7 900 000 
Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar -38 854 571 -38 005 203 
Utgående planenligt restvärde 11 917 335 10 994 244 

NOT 4: PÅGÅENDE NY- OCH OMBYGGNAD 2015-12-31 2014-12-31 
Anskaffningsvärde årets början 3 032 290 1 342 541 
Årets inköp 2 653 099 1 689 749 
Överfört till investering i byggnad under året -1 772 459 
Överfört till investering i byggnadsinv under året -3 167 838 
Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets slut 745 092 3 032 290 
Fördelning av ack ansk.värde: Byggnad 253 712 0 
Fördelning av ack ansk.värde: Byggnadsinventarier 491 380 3 032 290 

NOT 5: MARKANLÄGGNINGAR 2015-12-31 2014-12-31 
Anskaffningsvärde årets början 446 766 446 766 
Årets inköp 0 0 
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 446 766 446 766 
Ingående avskrivningar -184 573 -153 652 
Årets avskrivningar -30 921 -30 921 
Utgående ackumulerade avskrivningar -215 494 -184 573 
Utgående planenligt restvärde 231 272 262 193 

Sid 8 (av 10) 



Stiftelsen Jälla Egendom 
Org.nr 817601-9860 

NOT 6: BYGGNADSINVENTARIER 2015-12-31 2014-12-31 
Anskaffningsvärde årets början 8 602 588 8 339 471 
Årets inköp 3 167 838 263 117 
Försäljning/utrangering 0 0 
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 11 770 426 8 602 588 
Ingående avskrivningar -6 019 842 -5 391 305 
Årets avskrivningar -945 316 -628 537 
Utgående ackumulerade avskrivningar -6 965 158 -6 019 842 
Utgående planenligt restvärde 4 805 268 2 582 746 

NOT 7: INVENTARIER 2015-12-31 2014-12-31 
Anskaffningsvärde årets början 2 172 826 2 140 826 
Årets inköp 60 000 32 000 
Försäljning/utrangering 0 0 
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 2 232 826 2 172 826 
Ingående avskrivningar -1 860 406 -1 778 006 
Försäljning/utrangering 0 0 
Årets avskrivningar -80800 -82 400 
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 941 206 -1 860 406 
Utgående planenligt restvärde 291 620 312 420 

NOT 8: FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Insatser i ekonomiska föreningar 
2015-12-31 2014-12-31 

Anskaffningsvärde årets början 711 957 676 293 
Årets avsättning till insatskapital 40 204 35 664 
Årets utbetalning av insatskapital 0 0 
Emittering av insatskapital under året 39 036 0 
Utgående ackumulerat anskaffiiingsvärde 791 197 711 957 

NOT 9: FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 
2015-12-31 2014-12-31 

Skattemyndigheten - Återbäring av energi/koldioxidskatt 133 941 140 060 
Skattemyndigheten - Återbäring av elskatt 107 057 120 000 
Mjölkleveranser 86 095 171 189 
Slaktdjur 0 43 323 
Kontrollavgifter mm som skall betalas av SLU 0 145 249 
Fordran på Jällagymnasiet 16 532 501 231 
Virkesleverans 252 224 0 
Investeringsbidrag, biogasprojektet 10 546 955 484 
Timmer, Tomas Sundström 40 000 
Arrende mm okt-dec, Mats Samuelsson 23 730 
Övriga poster 12 876 47 563 

Summa vid årets utgång: 683 001 2 124 099 

Sid 9 (av 10) 

  

 

  

  



Räntesatser: 
Lån 1 till biogasanläggningen (fasträntelån) 
Lån 2 till biogasanläggningen 
Övriga lån: Rörlig räntesats 

Räntesats 151231 
4,61% 1 733 333 
3,95% 1 057 333 

Helene Westberg 
Auktoriserad revisor 

Lise-Lotte er 	Fredrik Leijerstam 
Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor 

/1 
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Stiftelsen Jälla Egendom 
Org.nr 817601-9860 

NOT 10: LÅNGFRISTIGA LÅN 
Inga säkerheter har lämnats för de långfristiga lånen. 
Skuld som förfaller till betalning inom 2-5 år 
Skuld som förfaller till betalning senare än 2020 (2019) 

Restskuld beräknad under förutsättning av att ett lån på ca 8,4 mkr, 
som tillfälligt inte amorterats under 2015, skall slutamorteras till 
tidigare fastställt slutdatum. 

2015-12-31 	2014-12-31 

6 442 901 Ej angivet 
10 060 245 11 252 969 

Kapitalskuld 

NOT 11: UPPLUPNA KOSTNADER 
OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 
Upplupna kostnader för inhyrd personal 
Övriga poster 

Summa vid årets utgång: 

2015-12-31 	2014-12-31 

3 199 505 4 942 181 
0 284 979 

3 199 505 5 227 160 

Uppsala den ,:s) JO_ ryne) 2016 

Uppsala kommun, kommun, Delegationewför Stiftelsen Jälla Egendom 	/ 	— 
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Lars Gille 

Lars-Håkan Andersson 

1
Vår revisionsberättelse har avlämnats den 	 2016 

'Lars-Gunnar Kar Å;S09/ 

Sid 10 (av 10) 



Fredrik Leijerstam 

Revisionsberättelse 
Till förvaltaren i Stftelsen Jälla Egendom, org.nr  817601-9860 

Rapport om årsredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stftelsen Jälla 
Egendom för år 2013. 

Förvaltarens ansvar för årsredovisningen 
Det är förvaltaren som har ansvaret för att upprätta en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som förvaltaren 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av 
vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För 
den auktoriserade revisorn innebär detta att hon har utfört 
revisionen enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den 
auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och 
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för 
hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i förvaltarens uppskattningar i redovisningen, 
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Uttalande 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 
december 2015 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av förvaltarens förvaltning för Stftelsen Jälla Egendom för 
år 2013. 

Förvaltarens ansvar 
Det är förvaltaren som har ansvaret för förvaltningen enligt 
stiftelselagen och stiftelseförordnandet. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen 
på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige 

Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om förvaltaren 
är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för 
entledigande. Vi har även granskat om förvaltaren på annat sätt 
har handlat i strid med stiftelselagen, årsredovisningslagen eller 
stiftelseförordnandet. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Uttalande 
Enligt vår uppfattning har förvaltaren inte handlat i strid med 
stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Uppsala den i april 2016 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Helene Westberg 
Auktoriserad revisor 
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STIFTELSEN JÄLLA EGENDOM 
RESULTAT PER 2016-02-29 

2 016 2 015 2015 2016 

INTÄKTER jan-feb jan-feb helår budget 

Växtprodukter 2 856 0 431 418 680 000 

Mjölk 361 953 330 560 2 767 604 2 900 000 

Övriga djurprodukter 100 358 103 128 668 094 575 000 

Skogsprodukter 0 0 617 125 100 000 

Näringsbidrag, statliga bidrag 0 0 1 247 498 1 050 000 

Jällagymnasiet 1 322 166 1 188 666 7 131 996 7 933 000 

Övriga intäkter 78 339 100 540 539 571 450 000 

Summa intäkter 1 865 672 1 722 894 13 403 306 13 688 000 

KOSTNADER: Råvaror mm 
Växtodlingen, utsäde mm mm 375 010 28 791 911 830 950 000 

Foder nötkreatur 140 126 231 922 990 496 1 100 000 

Övriga kostnader nöt 43 082 67 630 322 157 300 000 

Övriga kostnader råvaror mm 4 918 7 200 17 214 100 000 

KOSTNADER: Övriga externa 
Arrenden 81 000 75 000 387 000 430 000 

Underhåll byggn mm 22 608 30 132 71 946 150 000 

Elkostnader 53 986 93 065 466 896 500 000 

Drivmedel 0 52 812 328 517 330 000 

Värme 139 042 42 702 337 430 270 000 

Underhåll inventarier 105 766 368 405 923 299 600 000 

Försäkringar 9 719 11 190 179 595 180 000 

Styrelsearvoden 38 280 28 004 183 453 175 000 

Inhyrd personal 919 332 792 440 5 070 330 5 175 000 

Övriga externa kostnader 51 411 93 207 439 512 400 000 

Rörelsens kostnader 1 984 280 1 922 500 10 629 675 10 660 000 

Rörelseresultat för avskrivningar -118 608 -199 606 2 773 631 3 028 000 

AVSKRIVNINGAR 0 0 1 906 405 2 360 000 

FINANSIELLA KOSTNADER 54 402 125 526 468 000 

BERÄKNAT RESULTAT -118662 -200008 741 700 200 000 

Utfallet för årets två första månader (ej periodiserat) är något bättre jämfört 
med föregående år. En viktig faktor är höjd ersättning från Jällagymnasiet. 
Den högre mjölkintäkten beror främst på förändring i avräkningsrutinerna - 
produktionen ligger på samma nivå som föregående år. 2016 har 
utsädesinköpen koncentrerats till jan-feb - därav de höga kostnaderna där - 
kostnaderna är dock klart högre jämfört med föregående år. Foderinköpen 
har varit mer begränsade medan värmekostnaderna blivit väsentligt högre. I 
underlaget för 2015 låg endast januari inräknad - men jämför man 
motsvarande period har förbrukningen 2016 blivit dubbelt så hög som 2015. 
Glädjande är att underhållskostnaderna i början av 2016 blivit väsentligt lägre. 
Det är sannolikt en effekt av de investeringar i bl a foderanläggningen som 
gjordes under 2015. 

- 

o 



Stiftelsen Jälla Egendom 

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31 
Resultatenhet: Hela företaget 
Period: 16-01-01 - 16-02-29 

Resultatrapport 
Preliminär 

Sida: 	 1 

Utskrivet: 	16-03-15 

Senaste vernr: 	74 

Perioden 	Period fg år 
Rörelsens intäkter mm 

Nettoomsättning 
3091 	 Ersättning skada gröda 2 856,00 0,00 
3119 	 Mjölk mejeri (12% moms) 361 953,03 330 559,69 
3121 	 Livkalvar 24 400,00 30 110,50 
3133 	 Mjölkkor slakt 75 806,48 73 017,62 
3312 	 Lamm slakt 151,18 0,00 
3740 	Öresutj ämning 0,00 -0,50 
S:a Nettoomsättning 465 166,69 433 687,31 

Övriga rörelseintäkter 
3902 	 Hästentreprenad 326 166,00 335 166,00 
3903 	 Lantbruksentreprenad 735 834,00 637 166,00 
3904 	Smådjursentreprenad 260 166,00 216 334,00 
3914 	 Jällaskolans intäkter - ej moms 0,00 4 556,00 
3916 	Hyra ekonomibyggnader 47 499,00 0,00 
3930 	 Lönebidrag 58 398,00 42 244,00 
3973 	 Vinst avyttring maskiner/inv 0,00 100 000,00 
3990 	Övr ersättningar och intäker 30 840,00 540,00 
S:a Övriga rörelseintäkter 1 458 903,00 1 336 006,00 

S:a Rörelseintäkter mm 1 924 069,69 1 769 693,31 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter mm 

4010 Utsäde -375 009,95 -28 791,00 
4130 Kraftfoder mjölkproduktion -106 223,16 -176 072,15 
4134 Kalvfoder -30 731,45 -55 850,25 
4138 Mineralfoder -3 171,84 0,00 
4171 Semin, avelskostnader -6 838,80 -26 748,26 
4172 Kontroll -1 972,75 -3 600,00 
4173 Veterinär, djurmedicin -8 963,03 -8 163,25 
4179 Övriga tjänster nötkreatur -17 144,50 -21 813,41 
4180 Övriga kostnader nötkreatur -7 687,47 0,00 
4181 Rengöringsmedel 0,00 -3 485,00 
4189 Övriga kostnader nötkreatur -476,00 -3 820,00 
4331 Foder till får och getter 0,00 -3 300,07 
4380 Ovr kostn övrig djurproduktion -4917,51 -3 900,00 
S:a Råvaror och förnödenheter 111111 -563 136,46 -335 543,39 

Bruttovinst 1 360 933,23 1 434 149,92 

Övriga externa kostnader 
5110 Arrende -81 000,00 -75 000,00 
5160 Renhålln och städning -22 060,00 -28 000,00 
5181 Underhåll vägar broar -548,00 -2 132,00 
5310 Elavgifter för drift -53 986,27 -93 065,44 
5360 Drivmedel oljor 0,00 -52 812,00 
5390 Värmeenergi -139 041,60 -42 702,40 
5410 Förbrukningsinventarier -4 024,91 -2 123,00 
5420 Dataprogram -1 500,00 0,00 
5460 Förbrukningsmaterial -9 037,06 -31 563,25 
5520 Rep/underhåll av inventarier -19 750,48 -56 817,72 
5530 Rep/underhåll byggninventarier -86015,60 -311 587,51 
6212 Mobiltelefon -3 146,00 -3 781,00 
6230 Datakommunikation 0,00 -932,00 
6310 Företagsförsäkringar 0,00 -2 740,00 
6312 Djurförsäkring -8 450,00 -8 450,00 
6319 Övriga försäkringar -1 269,00 0,00 
6410 Styrelsearvoden -38 280,00 -28 004,00 
6560 Serviceavg till branschorg -6 594,75 -7 044,75 
6570 Bankkostnader -2 220,00 -1 750,00 
6590 Övriga externa tjänster -8 587,18 -29 060,50 
6800 Inhyrd personal -977 730,00 -834 684,00 



S:a Resultat från finansiella investeringar 

-45,00 
-94,00 

-402,00 
0,00 

-139,00 -402,00 

-54,00 -402,00 

-167 973,01 -264 943,05 

-167 973,01 -264 943,05 

-167 973,01 -264 943,05 

-167 973,01 -264 943,05 

Räntekostnader och liknande resultatposter 
8422 	 Dröjsmålsräntor lev.skulder 
8423 	 Kostnadsräntor skatter och avg 
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 

Resultat före skatt 

Beräknat resultat 

Stiftelsen Jälla Egendom 

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31 
Resultatenhet: Hela företaget 
Period: 16-01-01 - 16-02-29 

Resultatrapport 
Preliminär 

Sida: 	 2 

Utskrivet: 	16-03-15 

Senaste vemr: 	74 

Perioden 
6950 	 Tillsynsavgifter myndigheter -9 765,00 
6981 	 Föreningsavg, avdragsgilla -3 260,00 
6990 	 Övriga externa kostnader 0,00 
S:a Övriga externa kostnader -1 476 265,85 

Personalkostnader 
7331 	 Bilersättningar skattefria -1 419,00 
7384 	 Kostn f fria/subv arbetskläder -757,00 
7389 	 Övriga kostn för förmåner -1100,00 
7610 	 Utbildning 0,00 
S:a Personalkostnader -3 276,00 

Period fg år 
-9 765,00 
-2 810,00 

0,50 
-1 624 824,07 

-1 462,00 
-6 271,00 

0,00 
-1 200,00 
-8 933,00 

S:a Rörelsens kostnader inld råvaror mm 	 -2 042 678,31 	-1 969 300,46 

Rörelseresultat före avskrivningar 	 -118 608,62 	-199 607,15 

Rörelseresultat efter avskrivningar 	 -118 608,62 	-199 607,15 

Övriga rörelsekostnader mm 
7998 	 Jällaskolans kostnader 	 -49 310,39 	-64 933,90 
S:a Övriga rörelsekostnader mm 	 -49 310,39 	-64 933,90 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 	 -167 919,01 	-264 541,05 

Resultat från fmansiella investeringar 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

8314 	 Skattefria ränteintäkter 	 85,00 	 0,00 
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 	 85,00 	 0,00 
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Balansrapport 
Preliminär 
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Utskrivet: 

Senaste vemr: 

1 

16-03-15 

74 

 

Ing balans Period Utg balans 
TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 

1112 	Byggnader på ofri grund 50 771 907,01 0,00 50 771 907,01 
1119 	Ack avskr på byggnader -38 854 572,00 0,00 -38 854 572,00 
1150 	Markanläggningar 446 766,36 0,00 446 766,36 
1159 	Ack avskr på markanläggn -215 494,00 0,00 -215494,00 
1181 	Pågående nybyggnad 253 712,11 328 858,98 582 571,09 
1183 	Pågående ombyggnad 491 380,00 828 921,54 1 320 301,54 
1220 	Maskiner och inventarier 2 172 826,00 0,00 2 172 826,00 
1221 	Årets nyansk maskiner och inv 60 000,00 0,00 60 000,00 
1229 	Ack avskrivn inventarier -1 941 206,00 0,00 -1 941 206,00 
1230 	Byggnadsinventarier 11 770 424,96 0,00 11 770 424,96 
1239 	Ack avskr på byggnadsinv -6 965 157,00 0,00 -6 965 157,00 
S:a Materiella anläggningstillgångar 17 990 587,44 1 157 780,52 19 148 367,96 

Finansiella anläggningstillgångar 
1362 	Insatser slakteri 142 595,00 0,00 142 595,00 
1363 	Insatser Lantmännen 296 936,00 0,00 296 936,00 
1364 	Insatser skogsägarförening 19 265,00 0,00 19 265,00 
1367 	Insatser seminförening 23 024,00 0,00 23 024,00 
1372 	Insatsemission slakteri 27 097,00 0,00 27 097,00 
1373 	Insatsemission Lantmännen 282 280,00 0,00 282 280,00 
S:a Finansiella anläggningstillgångar 791 197,00 0,00 791 197,00 

S:a Anläggningstillgångar 18 781 784,44 1 157 780,52 19 939 564,96 

Omsättningstillgångar 
Varulager mm 

1420 	Lager av inköpta prod/förnöd 278 286,00 0,00 278 286,00 
1430 	Lager av djur ej anl.tillg 1 742 850,00 0,00 1 742 850,00 
1450 	Lager av producerade varor 1 051 000,00 0,00 1 051 000,00 
S:a Varulager mm 3 072 136,00 0,00 3 072 136,00 

Fordringar 
1510 	Kundfordringar 453 062,00 -421 830,00 31 232,00 
1570 	Kundfordringar hos intresseftg 741 654,00 0,00 741 654,00 
1622 	Sparkonto slakteri 674,00 0,00 674,00 
1623 	Sparkonto Lantmännen 198 975,00 0,00 198 975,00 
1624 	Sparkonto skogsägarförening 27 125,00 0,00 27 125,00 
1630 	Avräkn skatter och avgifter 121 101,00 -119 539,00 1 562,00 
1700 	Förutbet kostn/upplupna int 683 001,55 -477 465,22 205 536,33 
S:a Fordringar 2 225 592,55 -1 018 834,22 1 206 758,33 

Kassa och bank 
1930 	Checkräkningskonto 1 620 594,49 419 122,00 2 039 716,49 
S:a Kassa och bank 1 620 594,49 419 122,00 2 039 716,49 

S:a Omsättningstillgångar 6 918 323,04 -599 712,22 6 318 610,82 

S:A TILLGÅNGAR 25 700 107,48 558 068,30 26 258 175,78 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
Eget kapital 

2010 	Eget kapital -1 264 748,93 0,00 -1 264 748,93 
S:a Eget kapital -1 264 748,93 0,00 -1 264 748,93 

Långfristiga skulder 
2390 	Övriga långfristiga skulder -18 168 418,67 0,00 -18 168 418,67 
S:a Långfristiga skulder -18 168 418,67 0,00 -18 168 418,67 

Kortfristiga skulder 
2440 	Leverantörsskulder -2 214 444,60 838 733,91 -1 375 710,69 
2441 	Leverantörsskulder 0,00 -602 691,00 -602 691,00 

1 
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Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31 
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Ing balans 	Period 	Utg balans 
2611 	Utg moms förs inom Sv, ored 0,00 -446 991,34 -446 991,34 
2621 	Utg m förs inom Sv, reduc 1 0,00 -53 765,76 -53 765,76 
2641 	Debiterad ingående moms, ored 0,00 546 428,86 546 428,86 
2650 	Redovisningskonto för moms -36 758,00 36 757,00 -1,00 
2990 	Övr uppl kostn/förutbet int -3 274 036,77 -1 044 512,98 -4 318 549,75 
S:a Kol 	tliistiga skulder -5 525 239,37 -726 041,31 -6 251 280,68 

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -24 958 406,97 -726041,31 -25 684 448,28 

BERÄKNAT RESULTAT*** 741 700,51 -167 973,01 573 727,50 
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Fråga till kommunstyrelsens ordförande 

 

Plan för ökad trygghet i Uppsala under sommaren 2016 
 

Den senaste tiden har flera rån och våldsbrott inträffat i centrala Uppsala och media har 
rapporterat om att otryggheten ökat i centrala Uppsala, särskilt runt Resecentrum. Uppsala ska 
vara tryggt för alla, oavsett ålder, kön, var man bor eller hur länge man har bott här. En allt högre 
andel av medborgare upplever dock att det inte är tryggt att vistas i centrala delar av staden 
kvällstid då flera gäng med ungdomar allt mer dominerar stadsbilden. 

Under påskhelgen var det oroligt i Gottsunda och Valsätra med bland annat flera anlagda 
bränder och stenkastning mot en buss. Räddningstjänsten fick i området eskorteras av poliser 
med sköldar. Händelserna under påskhelgen visar på ett stort problem med ett fåtal ungdomar 
i de utsatta stadsdelarna. Socialtjänsten har, tillsammans med andra aktörer, arbetat för att 
skapa trygghet och förebygga våld och andra incidenter, men insatserna har varit korta och 
oftast tillfälliga.  

Att det i Uppsala kommun även finns ett mycket stort antal ensamkommande flyktingbarn 
som behöver stöd och aktiviteter är en grund för oro inför den stundande sommaren. Nu 
närmar sig sommaren och flera av dessa ungdomar har ingen ordnad tillvaro med 
sommarjobb, fritidsaktiviteter eller ens någon vuxen att förlita sig på.  

 

Med anledning av ovanstående ställer jag följande fråga till kommunstyrelsens ordförande, 
Marlene Burwick (S): 

 
Vilka åtgärder vidtas av kommunen inför sommaren 2016? 

 

 

 Mats Gyllander (M) 

 
 



Interpellation 
 
Till Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande 
 
Med anledning av hotbilder och hatbrott i Uppsala kommun,  
tillkännager vi följande interpellation. 
 
Att politiker utsätts för hot och trakasserier är inget ovanligt. Uppsala kommun är inget undantag. Företrädare 
för flera politiska partier i vår kommun har utsatts för hat och hot.  
 
2016 års demokratiutredning visar att hot mot lokalpolitiker har ökat. Utredningen konstaterar ”att mot 
bakgrund av den ökade omfattningen av hot och trakasserier mot förtroendevalda föreslår vi att kommuner 
och landsting får ett ansvar för att förtroendevalda ska kunna fullgöra sitt uppdrag under trygga och säkra 
former.”  
 
Denna utredning publicerades i januari i år. Med anledning av detta undrar vi följande: 
 

- Hur arbetar Uppsala kommun för att förtroendevalda ska kunna fullgöra sitt uppdrag under trygga och 
säkra former? 

- Finns det någon plan på att utveckla säkerhetsarbetet ytterligare? 
 
 
 
Tomas Karlsson, kommunfullmäktigeledamot Feministiskt Initiativ. 
 
Mona Camara Sylvan, gruppledare och kommunfullmäktigeledamot Feministiskt Initiativ.  
 
Uppsala, april 2016.  
 

 

 



 
 
 

 
Interpellation angående hantering av extra medel från staten  
  
 
Regeringen har i vårbudgeten aviserat ett statligt bidrag om 10 miljarder kronor till kommuner och 
landsting. För Uppsalas del handlar det om ett extra statligt bidrag på drygt 130 miljoner kronor. 
Senast staten betalade ut ett sådant stort statligt bidrag var i samband med flyktingsströmmen 2015. 
Då beslutade regeringen efter en sexpartiöverenskommelse om bidrag till kommunerna på 9 
miljarder kronor. För Uppsalas del handlade det om ett bidrag om 119 miljoner kronor som syftade 
till att få igång ett bättre mottagande och en smidigare integration i kommunen. De rödgrönas 
hantering av dessa medel har inte varit särskilt snabb eller imponerande. Det tog lång tid innan 
majoriteten tog fram en handlingsplan och en idé för hur de statliga medlen som var avsedda till 
flyktingarna skulle användas. Jag är orolig över att misstaget från 2015 upprepas även 2017 när de 
130 miljonerna ska komma. Det finns en uppenbar risk att pengarna som är avsedda att förstärka 
välfärden inte når sitt syfte, utan sparas på hög eller upprätthåller en högkostnad nivå i kommunen. 
Därför vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick: 

 

Hur tänker majoriteten fortsättningsvis använda det särskilda bidraget från 2015 för att förbättra 
flyktingmottagandet i Uppsala kommun? 

Anser majoriteten att det finns en risk att medlen som är sparade från 2015 kommer att användas 
som resultatförstärkring och inte som det var tänkt, för att snabba på integrationsprocessen i 
Uppsala? 

Statens syfte med de 130 mnkr extra är att stärka välfärden, hur planerar majoriteten att använda 
dessa medel? 

 

Mohamad Hassan (L) 
Kommunalråd  
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Ink 2016 -05- 19 

Diarienr ‘t.1.,S% - 	12 32  
I Aktbii 

Motion om minskat våldsanvändande mot 
offentliga verksamheter i Uppsala kommun 

Uppsala kommun har i flera avseenden och under en längre tid präglats av otrygghet. Oftast har det gällt 
Gottsunda, men ibland också andra områden. Det har handlat om omfattande bilbränder, bränder i 
containrar, soptunnor med mera, samt stenkastning mot bussar, räddningstjänst och polis. 

Sverigedemokraterna har tidigare motionerat om kameraövervakning som ett av flera verktyg för att göra 
det lättare att lagföra och framförallt avskräcka de personer som är inblandade i detta. Detta har inte 
vunnit bifall i Uppsala kommunfullmäktige hittills. 

Samhället behöver utöver kameraövervakning införa fler effektiva åtgärder mot den ökande otryggheten. 
Det är inte rimligt att tusentals Uppsalabor lever med oron över huruvida bilen är nedbränd eller om 
busslinjerna är inställda i flera dagar. Det leder till stora bekymmer för tusentals Uppsalabor varje gång 
detta våldsmönster upprepas. 

Polismyndigheten har gått ut i UNT med att de inte klarar av att få fast förövarna, att de inte kan 
identifiera förövarna och att de är rädda för att själva bli skadade. Det ska tas på allvar att 
polismyndigheten är orolig över sina enskilda polisers säkerhet när de ska göra sitt jobb i vissa stadsdelar i 
Uppsala kommun. 

För att åstadkomma förändring mynnar denna motion ut i förslag som är breda och enkla för de flesta 
partier att ställa sig bakom. Alla partier borde kunna komma överens om att våra viktiga 
samhällsfunktioner inte ska mötas av stenkastning, och att de som sysslar med sådana otyg ska straffas. 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

• att kommunen ska tillskriva regeringen om att skapa bättre förutsättningar för polismyndigheten 
att kunna lagföra brottslingar i gäng som våldför sig på samhällsviktiga funktioner i Uppsala 
kommun. 

• att Uppsala kommun verkar för att brottslingar i gäng, som våldför sig på viktiga 
samhällsfunktioner, lagförs i högre antal och andel än vad som var fallet under våren 2016 vid 
liknande händelser i framtiden. 

• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återrapportera till kommunfullmäktige om vidtagna 
åtgärder enligt ovanstående yrkanden. 

Uppsala den 7 april 2016 

il 

Simon Alm 

Gruppledare (SD) Uppsala kommunfullmäktige 



 
Motion till Uppsala kommunfullmäktige  
 
Gör Gula stigen till en del av Upplandsleden 
 
Gula stigen är en vandringsled på omkring 10 km som sträcker sig genom några utav Uppsalas 
vackraste naturområden. Från Studenternas IP i hjärtat av staden via Kronparken, Rosendalsfältet, 
Ultuna hagar och Gottsundagipen nästan ända till Skarholmen vid Ekolns strand. Stigen skapades 
som en skid- och vandringsled redan på 1930-talet. Namnet kommer av de gula ledmarkeringarna.  
 
Idag är stigen en av de absolut mest kända vandringslederna i Uppsala som lockar breda grupper ut 
i naturen. Terrängen är bitvis småkuperad med rötter och sten, med utmaningar för både 
mountainbikecyklister och terränglöpare, men det finns även lättgångna sträckor i stigens norra del 
som fungerar bra för till exempel barnvagnar och personer med funktionsnedsättning.  
 
Från Gula Stigens ändpunkt söder om Vårdsätravägen, vid infarten till Skarholmen, är det mindre 
än två kilometer till Sunnersta friluftsområde där Upplandsledens första etapp startar. 
Upplandsleden består av omkring 40 mil vandringsled som utvecklas och förvaltas av 
Upplandsstiftelsen i samarbete med länets kommuner. Upplandsstiftelsen har det övergripande 
ansvaret för leden och kommunerna sköter det löpande underhållet på sina respektive sträckor. 
Knappt 10 mil av Upplandsleden går genom Uppsala kommun, från Flottsundsbron i Sunnersta till 
kommungränsen mot Östhammar vid Kolarmora öster om sjön Vällen.  
 
I den strukturöversikt för Gottsunda och Valsätra som togs fram 2007-2011 beskrivs Gula Stigens 
funktion som en länk mellan Gottsunda och närliggande stadsdelar. I Uppsalas sociotopkarta från 
2009 uppger 70 procent av de boende i Gottsunda att de besöker ett grönområde varje dag eller 
någon gång i veckan. Många av dem vandrar till vardags på Gula stigen. Vi vet idag att fysisk 
aktivitet är bland det mest effektiva för en förbättrad folkhälsa. Tänk om Gula stigen som en del av 
den långa Upplandsleden skulle kunna locka fler människor att upptäcka vandringsleden och sänka 
trösklarna till att gå vidare från den stadsnära naturen ut i skogen. På köpet skulle vi uppnå bättre 
folkhälsa. 

 
Om Upplandsleden sträckte sig ända in i Uppsalas innerstad skulle det också manifestera vår 
målsättning om att staden ska växa samtidigt som vi tar vara på och utvecklar våra viktiga områden 
och stråk för rekreation och fysisk aktivitet. Startpunkten för Gula stigen ligger precis i stadens 
rekreativa hjärta, vid Studenternas IP. Ytterligare en tänkbar framtida utveckling är att via 
Stadsträdgården, Carolinabacken, Engelska parken, Kyrkogårdsgatan och Vasaparken, låta 
Upplandsledens markeringar visa vägen till och från Biotopia – Uppsalas gröna turistinformation – 
som drivs i samarbete mellan Uppsala kommun och Upplandsstiftelsen. 
 
Gula stigen är en markerad, underhållen led. För att göra den till en del av Upplandsleden krävs att 
den förutom befintliga ledmarkeringar också förses med Upplandsledens orangea markeringar samt 
viss information vid etappens början och slut. Gula stigen är välkänd i Uppsala och namnet bör 
finnas kvar och fortsätta att användas även om stigen ingår i Upplandsleden. På samma sätt har man 
gjort med den anrika Kyrkstigen i Tärnsjö som sedan ett antal år tillbaka utgör Upplandsledens 19:e 
etapp. 
 
Att ansluta Gula stigen till Upplandsledens närmaste befintliga etapp kräver att ny led markeras. 
Idag går en naturskön promenadstig från Lyssnaängsbadet till Flottsund, som skulle kunna utgöra 

 
 



en länk mellan dagens ändpunkt för Gula stigen, vid Vårdsätravägen, och Upplandsledens etappstart 
vid Sunnersta friluftsområde.  
 
Utöver åtgärderna längs den föreslagna leden krävs också informationsinsatser, exempelvis 
uppdatering av det digitalt publicerade materialet om Upplandsleden. 
 
Sammantaget skulle förslaget innebära att med en rimlig investering och marginellt ökade 
underhållskostnader bidra till att göra Uppsala till en än mer attraktiv stad och stimulera 
Uppsalaborna till än mer fysisk aktivitet.  
 
Mot denna bakgrund yrkar Moderaterna  
 
att inleda arbete för att göra Gula stigen till en del av Upplandsleden 
 
 
Uppsala den 25 maj 2016 
 
 
Sofia Spolander (M) 
Kommunfullmäktigeledamot 
Ledamot i Upplandsstiftelsens styrelse 
 
 
 

Möjlig anslutning (blå markering) av Gula stigens ändpunkt vid Vårdsätravägen, till 
Upplandsledens första etapp (lila markering) som startar i Sunnersta friluftsområde. 
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