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 Kommunstyrelsen 
 

Styrel, styrning av el till prioriterade användare 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att tillställa länsstyrelsen i Uppsala län förslag till prioriteringar i projektet Styrel.  
 
 
Ärendet 
För att kunna prioritera elanvändare vid elbrist har Regeringen uppdragit åt 
Energimyndigheten att, i samverkan med bland andra Svenska Kraftnät, Svensk Energi, 
Sveriges Kommuner och Landsting samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
utveckla ett nytt system. Systemet kallas för ”Styrel” som står för ”Styrning av el till 
prioriterade användare vid bristsituationer”.  Uppsala kommun ska inom projektet i likhet med 
övriga kommuner prioritera de verksamheter som är mest beroende av el för sin funktion.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 februari 2011 att anta prioriteringsordning av vilka 
verksamheter som kommunen anser ska prioriteras att få tillgång till el i en elbristsituation. 
 

Föredragning 

Under våren har en arbetsgrupp med representanter från brandförsvaret, kontoret för hälsa 
vård och omsorg, kontoret för barn ungdom och arbetsmarknad, Uppsala vatten AB samt 
kommunledningskontoret identifierat och listat kommunalt finansierade verksamheter enligt 
beslutad prioriteringsordning. bilaga 1.  Prioriteringsklass 0 är elnätsleverantörer, vilka är en 
förutsättning för leverans av el. I Uppsala är det Vattenfall och Björklinge Energi (varav 
Björklinge kommer att kompletteras listan). Totalt har 1123 objekt identifierats för 
prioritering. Antal objekt i de olika prioriteringsklasserna är enligt följande:  



2 (2) 

Prioriteringsklass  Antal  
0.  2 
1.  470 
2. 197 
3. 335 
4.  50 
5. 3 
6.  10 
7.  55 
8. - 
Summa: 1123 
 
 
Listan med de specificerade verksamheterna innehåller uppgifter av den art att de är 
sekretessbelagda av säkerhetsskäl.  Listan biläggs därför inte denna skrivelse utan kommer 
inför kommunstyrelsens sammanträde finnas tillgänglig på kommunledningskontoret och i 
särskild pärm under sammanträdet. 
 
För det fortsatta arbetet med avvägningar av behoven i länet totalt ska länsstyrelsen ha 
prioriteringslistan senast 30 juni 2011 varför kommunstyrelsen föreslås tillställa länsstyrelsen 
upprättad prioriteringslista.  Efter det att länsstyrelsen gjort avstämningar inom hela länet och 
med Svenska Kraftnät m.fl. kommer kommunerna att få besked om slutliga möjliga 
prioriteringar. 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 
 




	Knapp1: 


