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55. Interpellation om tillsättningen av ledande styrelseuppdrag i nämnder 
och styrelser inom Uppsala kommun – ”dubbla roller” 
KSN-2015-0941 
 
Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande, Marlene Burwick  
 
Under Alliansens tid vid makten i Uppsala kommun var vi noga med att säkerställa att vi inte 
hade en och samma person på flera uppdrag som kunde innebära jävsproblematik. Även om 
huvudmannen, kommunen, är densamma är det viktigt att tydligt skilja mellan roller och ska-
pa ledningsstrukturer där varje enhet har tydliga ägardirektiv. Nämndernas och bolagens hu-
vudfokus ska vara att försöka uppnå och i längsta möjliga mån följa ägardirektiven, inget an-
nat. En person som tilldelas flera ledande roller inom en organisation som Uppsala kommun, 
där hens olika roller kan komma i intressekonflikt med varandra, är därför direkt olämpligt. 
Det blir också problematiskt från såväl ett demokratiskt perspektiv som ett förtroende-pers-
pektiv då kommunens medborgare kan få misstanke om jävsproblematik och korruption inom 
kommunens bolag, nämnder och styrelser. En sådan situation skulle inte enbart skada för-
troendet för den nuvarande majoriteten utan också för politiker och förtroendevalda i allmän-
het. I förlängningen skulle också förtroendet för vårt demokratiska, kommunala, styrelse-
skick skadas. Därför är det riskfullt att nämnder och bolag inom Uppsala kommun har 
ledande politiker och chefer med uppdrag som tydligt kan komma i intressekonflikt med 
varandra. Verksamheter som dessutom omsätter stora ekonomiska värden. Särskilt allvarligt 
är det att samma person har utsetts till ordförande i Plan-och byggnadsnämnden (PBN) och i 
kommunstyrelsens utskott för Mark och Exploatering (MEX). Det är också respektlöst gen-
temot berörda nämndledamöter och bolagsstyrelserepresentanter som i praktiken och i stort 
reduceras till ett” knapptryckarkompani”.  
 
Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande 
Marlene Burwick: 
  
- Anser du att det är lämpligt att samma person är ordförande för PBN – Plan- och bygg-
nadsnämnden och MEX – Mark-och expolateringsutskottet? 
  
- Anser du att det är lämpligt att samma person är ordförande för IFN - Idrotts och Fri-
tidsnämnden och för Sport- och rekreationsfastighetsbolaget AB? 
 
- På vilket sätt kan den politiska processen för tillsättande av ledande poster utvecklas så att 
olämpliga tillsättningar undviks?  
 
Stefan Hanna, kommunalråd, Centerpartiet 
 
Svar: 
Jag och den övriga rödgröna majoriteten delar inte interpellantens oro i frågan. Naturligtvis är 
vår utgångspunkt att skapa förtroende för det politiska arbetet. Intressekonflikter ska undvikas 
och jävsproblematik hanteras korrekt.  

 
 



I höstas fick vi väljarnas förtroende att leda och styra Uppsala kommun. Ett förtroende vi är 
mycket stolta över men som också medför ett stort ansvar.  
 
Ett viktigt område, där väljarnas har höga förväntningar på oss, är att komma tillrätta med den 
rådande bostadsbristen. Ett arbete som startade under föregående mandatperiod och där vi nu 
intensifierar insatserna. Detta sker bland annat genom en förbättrad intern samordning samt 
ökad extern dialog. Att samma person har utsetts till ordförande i Plan- och byggnads-
nämnden (PBN) och i kommunstyrelsens utskott för Mark och Exploatering (MEX) ser vi 
där-för som en styrka och inte ett problem. Vår målsättning är att få fart på bostadsbyggandet 
i Uppsala. Något som kommer de bostadssökande medborgarna till del och som gynnar Upp-
salas utveckling.  
 
Inom idrottsområdet har också en ökad samordning länge efterfrågats av såväl föreningslivet 
som av medborgarna i stort. Föreningslivet har tidigare fått ägna stor kraft till dialog med 
olika delar av kommunens, framförallt på politisk nivå. Nu finns det ett kommunalråd med 
ansvar för idrottsfrågorna som också leder ansvarig nämnd samt bolag. Föreningslivet be-
höver inte längre bollas runt mellan olika kommunalråd, nämnd- och styrelseordförande. Det 
ger kvalitet, större möjlighet till kostnadskontroll och förbättrad dialog.  
 
Svar på frågorna:  
Anser du att det är lämpligt att samma person är ordförande för PBN - Plan- och bygg-
nadsnämnden och MEX - Mark- och expolateringsutskottet?  
Ja  
Anser du att det är lämpligt att samma person är ordförande för IFN – Idrott och 
fritidsnämnden och för Sport- och rekreationsbolaget?  
Ja  
 
På vilket sätt kan den politiska processen för tillsättande av ledande poster utvecklas så att 
olämpliga tillsättningar undviks?  
Jag ser inte något behov av att utveckla processen utifrån ovanstående beskrivning, men är 
öppen för dialog och konstruktiva förslag.  
 
Marlene Burwick (S)  
Kommunstyrelsens ordförande 


