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Den nya majoriteten i Uppsala har beslutat att spara 2,3 miljoner på gatu- och samhälls-
miljönämnden och 6,9 miljoner på utbildningsnämnden. Detta görs med hänvisning till 
investeringar på 46 miljoner som ska göras inom vindkraften. 
 
Uppsala och Sverige behöver ställa om och bli mindre beroende av fossilbränsle. Klimat-
utmaningarna är påtagliga och åtgärder måste vidtas. Under Folkpartiet och Alliansens tid 
vid makten försökte vi lokalisera ett antal områden för vindkraftsutbyggnad. Tyvärr under-
kände Försvarsmakten samtliga våra förslag och uppbyggnad av vindkraft i Uppsala kom-
mun gick om intet. Nu vill den nya majoriteten köpa in vindkraft och låta dem placeras i 
andra delar av Sverige. Det är i sig en djärv tanke! Men utan konsekvensbeskrivning på 
verksamheterna så har den nya majoriteten beslutat om neddragningar på knappt 10 mil-
joner inom utbildning och inom gatu- och samhällsmiljö. Det finns inte heller några under-
lag vid beslutet som underbygger varför man landar just på cirka 10 miljoner. 6,9 miljoner 
på utbildningsnämnden motsvarar cirka 14 lärartjänster. Jag och Folkpartiet motsätter oss 
inte att kommunen gör investeringar i klimatsmarta energimedel, det är något som vi gjorde 
under vår tid vid makten och därför välkomnar. Vi motsätter oss däremot det dolda sättet att 
spara in på verksamheterna. Det hade varit smartare för den nya majoriteten att lägga denna 
effektivisering på Skolfastighetsbolaget och reglerat detta via ett ägardirektiv och inom 
Stadshus AB, än på utbildningsnämnden och gatu- och samhällsmiljönämnden. Dessa två 
nämnder måste nu spara på verksamheterna för att kunna parera neddragningen eftersom 
effekten av energieffektiviseringen från vindkraft inte direkt lär innebära mindre kostnader 
för nämnderna. 
 
Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor till ansvarigt kommunalråd: 
 
- Vad bygger kalkylen om besparingar på 2,3 miljoner på gatu- och samhällsmiljönämnden 
och 6,9 miljoner på utbildningsnämnden på? 
 
- Va r f ö r fanns det inga underlag vid fullmäktigebeslutet i december? 
 
Har det tagits fram någon konsekvensbeskrivning på hur besparingarna påverkar nämnderna 
respektive om besparingarna hade lagts på skolfastighetsbolaget? 
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