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Nr 26. Motion av Pavel Gamov (SD) 
om att upphäva nedsläckning av 
gatubelysning i Uppsala kommun 
KSN-2013-1035 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen med föredragningen i ären-
det. 
 
Uppsala den 5 februari 2014 

På kommunstyrelsens vägnar 

 

Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 

I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla 
M), Cecilia Hamenius, Peter Nordgren (båda FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch Thor (KD), Erik 
Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, Bengt 
Westman (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johns-
son (båda MP) och Ilona Szatmári Waldau (V). 

Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk, Louise Lan-
derholm Bill (alla M), Irene Zetterberg, Milischia 
Rezai (båda S), Rickard Malmström (MP) och 
Emma Wallrup (V). 

 
Ärendet 
Pavel Gamov (SD) har i motion väckt den 26 
augusti 2013, yrkat att 
 
- Att beslutet i gatu- och samhällsmiljönämnden 
av den 18 juni om nedsläckning av gatubelysning 
i Uppsala kommun upphävs. 
 
- Att gatu- och samhällsmiljönämnden finner 
andra sätt att få sin budget i balans än att ta bort 
grundläggande samhällsservice för kommun-
invånarna. 
 
Motionen återges i ärendets bilaga 1 
 
 

 
Föredragning 
Den 3 september 2013 beslutade gatu- och sam-
hällsmiljönämnden bland annat att återföra 2,5 
mnkr till anslaget för belysning 2013, för att om-
gående återgå till normal omfattning på tänd 
gatubelysning, bilaga 2 och 3. 
 
Genom detta beslut är motionens yrkanden inte 
aktuella. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Detta är inte aktuellt med föreliggande förslag till 
beslut 
 
 



Bilaga 1



Bilaga 2





KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING 

Handläggare 
Tom Karlsson 
Barbro Rinander 

Datum 
2013-08-27 

Diarienummer 
GSN-2013-1835 

Gatu- och samhällsmiljönämnden 

Besparingsåtgärder inom gatudriftområdet 

Förslag till beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta 

att återföra 2,5 mnkr till anslaget för belysning 2013, för att omgående återgå till normal 
omfattning på tänd gatubelysning 

att tillsvidare ej tillsätta vakanser inom nämndens verksamhetsområden 

Sammanfattning 
Den ekonomiska prognosen för 2013 som upprättades i juni 2013 pekar mot ett underskott för 
gatu- och samhällsmiljönämnden på omkring 7 mnkr. En genomgång av färdtjänstens 
kostnader för sommarperioden pekar mot en förbättring av prognosen med 2 mnkr.  

Med anledning av de negativa konsekvenser som tidigare beslut om släckning av belysningen 
medfört, har förslag till alternativa åtgärder tagits fram. 

Postadress: Uppsala kommun, kontoret för samhällsutveckling, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00  

E-post: kontoret.samhallsutveckling@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Ärendet 

Års-
resultat 
prognos 

april 
justering/åtgärder 

beslut juni 

Ny 
prognos 

juni 

Förslag 
åtgärder 
justering 

Prel ny 
prognos 

aug 
Politisk verksamhet -0,8 -0,8 -0,8 
Gator, vägar, parkering mm -4,7 4,5 -0,2 -0,7 -0,9 
Parker, natur, jord- och skogsbruk 1,0 1,0 0,7 1,7 
Gruppresor i skolan 0,0 0,0 0,0 
Färdtjänst -7,9 1,0 -6,9 2 -4,9 
Kollektivtrafik -0,2 -0,2 -0,2 
Hamn och farled 0,1 0,1 0,1 
KSU Kompetens 0,0 0,0 0,0 

-12,6 5,5 -7,1 2,0 -5,1 

Upprättad helårsprognos per april 2013 pekade på ett underskott för gatu- och 
samhällsmiljönämnden på -12,6 mnkr. I samband med nämndens behandling av prognosen, 
beslutades om åtgärder för att minska underskottet, vilket innebar en förändrad prognos till  
-7,1 mnkr: 

I prognosen ingår ett flertal osäkra faktorer, främst kring vinterväghållningen, färdtjänsten, 
och energikostnaderna. När budgeten för 2013 antogs av nämnden lyftes flera av dessa osäkra 
faktorer fram, liksom svårigheterna att uppfylla kvalitetsåtagandena kring drift- och underhåll 
av den offentliga miljön med anledning av urholkning av anslagen i kombination med ökade 
åtaganden i den växande staden. På grund av den högt intecknade budgeten med stor andel 
fasta kostnader, finns inte så många åtgärder att vidta som på kort sikt kan ge ett bättre 
ekonomiskt läge.  

Justering prognos augusti 
Arbete pågår med att upprätta en ny prognos med utfallet per sista augusti som grund. En 
preliminär översyn har gjorts av ekonomin inom färdtjänsten. Denna genomgång pekar mot 
ett något bättre läge för helåret jämfört med föregående prognos: 

• Transportkostnaderna för färdtjänsten beräknas, utifrån utfallet under sommaren, bli
omkring 3 mnkr högre än budgeterat vilket är en förbättring jämfört med 
juniprognosen med 1,5 mnkr.  

• Medarbetar- och kontorskostnader förväntas bli omkring 2 mnkr högre än budgeterat
vilket är 0.5 mnkr lägre än tidigare prognos.

I nämndens beslut i juni om åtgärder för att på kort sikt minska kostnaderna, ingick en 
släckning av delar av gatubelysningen. När detta beslut nu verkställts under två månader, kan 
konstateras att konsekvenserna för allmänheten blir stora och arbetsinsatserna för att hantera 
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felanmälan mm innebär att annat arbete inte kan genomföras. Nämnden föreslås därför återta 
beslutet och återgå till en normal omfattning på belysningen. Ekonomiskt innebär detta att 
ingen kostnadssänkning sker, då de ekonomiska vinsterna av åtgärden förväntades under årets 
sista månader. 

Som alternativ till släckning av belysningen, föreslås att vakanta tjänster ej tillsätts inom 
nämndens verksamhetsområden. En preliminär ekonomisk genomgång av samtliga 
verksamhetsområden visar att detta är möjligt utifrån bemanningsläge med möjlighet till 
vakanshållning mm. Därutöver beräknas att kapitalkostnader för innevarande år minskar med 
1 mnkr, genom att nämnden erhållit statsbidrag för resecentrum och överfört vissa 
anläggningar till de nya fastighetsbolagen. 

Nästa steg 
I uppföljningen per augusti kommer en mer detaljerad redovisning av läget inom samtliga 
områden inkl investeringsprojektet att presenteras för nämnden. Möjlighet finns då att ta fram 
ytterligare möjliga åtgärder utifrån en ny prognos. Parallellt med detta arbetar kontoret med 
ett större åtgärdspaket som omfattar samtliga delar av verksamheten inklusive 
kontorsgemensamma kostnader, för att nå balans i ekonomin under kommande år. Kontoret 
arbetar i enlighet med nämndens beslut i juni, med fördjupade beräkningar av kostnaderna för 
färdtjänsten 2013 och 2014 och förslag till förändring i regelverk och taxa för färdtjänsten 
samt med att ta fram förslag till andra kostnadsanpassningar och intäktshöjningar med 
genomslag kommande år.  

Kontoret för samhällsutveckling 

Åsa Nilsson Bjervner 
Administrativ chef 
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