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Fråga om felaktigt utbetalda ersättningar 
 

Uppsala kommun införde politiskt utnämnda poster i form av ”tredje vice ordförande” trots att 

detta bryter mot kommunallagen. Att detta bröt mot kommunallagen var något som mittenstyret 

i Uppsala kommun uppmärksammades på, men som man struntade i och införde ändå. 

Det har nu fastslagits en gång för alla att det inte finns några presidieposter som kan eller får 

kallas ”tredje vice ordförande”. Presidiet består av en ordförande och en eller två vice 

ordförande. 

Troligtvis har man under tiden, fram tills att Uppsala Kommun fick detta svart på vitt, felaktigt 

betalat ut ersättningar för presidieposter som inte ens får finnas enligt kommunallagen. 

 

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga Erik Pelling 

• Borde Uppsala kommun be om återbetalning av de lagvidrigt utbetalda ersättningarna 

som utgått för presidieposter som inte ens kan finnas enligt kommunallagen? 

• Om utbetalda ersättningar inte betalas tillbaka för felaktiga presidieposter, vad hindrar 

att lagvidriga och arvoderade utnämningar inte fortskrider i kommunen? 

 

 

 

 

 

Uppsala den 25 augusti 2020 

 

Linnea Bjuhr    

Ledamot, SD 

 

 



 
 

 

Fråga till Erik Pelling om ordningsvakter i Gränby 
Vid behov ska Uppsala kommun ansöka om ett så kallat LOV3-område, där ordningsvakter 
får patrullera, i Gränby. Det beslutades när kommunstyrelsen antog en handlingsplan för 
ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet. Under sommaren har flera skottlossningar ägt rum i 
Gränbyområdet, en av dem framför en buss full av passagerare mitt på dagen. Boende 
vittnar om avspärrningar och rädsla för att gå ut. Det är en helt ohållbar situation. Trots det 
har S, L och Mp inte lämnat in någon ansökan om ordningsvakter ännu. Det var Moderaterna 
som fick påtala att detta borde ske.  

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S):  

- Bedömer inte ni läget i Gränby så allvarligt att ansökan om LOV 3-område redan 
borde ha skickats in?  

 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Uppsala 2020-08-24 
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Fråga till kommunstyrelsens ordförande           2020-08-31 

 

 

Solkommunstrategi för klimatet – 
Andra försöket till klarhet 

 

För snart två år sedan beslutade kommunfullmäktige, efter förslag från Vänsterpartiet och 

UppsalaAlliansen, att en solkommunstrategi ska upprättas och att samtliga fastigheter i 

kommunkoncernen, där så är möjligt, ska förses med solceller. Utbyggnaden av solceller på 

de kommunala taken skulle, enligt det fattade beslutet, vara färdigt 2025. Om mindre än 5 år. 

 

Jag lyfte frågan om Solkommunstrategin i fullmäktige i februari i år och minoritetsstyret hade 

då haft mer än ett år på sig med att producera en plan/strategi. Ännu har vi i Vänsterpartiet 

inte tagit del av någon antagen Solkommunstrategi, nästan 2 år efter att fullmäktige 

beslutade om att strategin skulle upprättas. Vi har inte heller kunnat ta del av någon rapport 

om hur arbetet med att förse samtliga möjliga fastigheter i kommunkoncernen med solceller 

fortgår. 

 

Vid mitt tidigare frågetillfälle uppgav kommunalråd Rikard Malmström att hög 

arbetsbelastning lett till att styret inte kunnat upprätta solkommunstrategin. Som jag skrev för 

nästan ett år sedan: Klimatet kan inte vänta. I denna tid av ekonomisk nedgång är dessutom 

behovet av våra offentliga investeringar enormt. Att styret då inte verkat prioritera en stor 

grön investering, som vi dessutom vet kommer löna sig inom några år, är oroande. Jag 

hoppas att minoritetsstyret nu lagt om arbetet och prioriterat en av Uppsalas viktigaste gröna 

investeringar. 

 

Med bakgrund av ovanstående vill jag åter ställa följande frågor till kommunstyrelsens 

ordförande: 

 

- När kommer solkommunstrategin att antas? 

- Varför tar det så lång tid att få fram ett beslutsunderlag? 

 

 

 

 

 

 

Magne Björklund (v) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
Fråga angående uppmärksammande av bemärkta 
Uppsalabor 
Uppsala 2020-08-25 
11 juni 2018 biföll i praktiken Uppsala kommunfullmäktige en motion (KSN 2017-3185) jag lämnat in 
om ”att marknadsföra Uppsala genom att uppmärksamma bemärkta Uppsalabor”. Beslutet löd ”att 
ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med kulturnämnden, gatu- och 
samhällsmiljönämnden och Destination Uppsala AB utreda förutsättningarna att i offentlig miljö 
presentera framstående Uppsalaprofiler enligt föredragningen i ärendet”.  

Jag såg i enlighet med innehållet i motionen för mig att olika kända Uppsalapersoner skulle 
presenteras för ankommande till staden, exempelvis i centralpassagen, eller på andra synliga platser. 
När vi nu i stället får information om konstnärlig utsmyckning av centrapassagen undrar jag var den 
beslutade utredningen tog vägen. Jag förväntar mig att ett gediget material är på väg att arbetas 
fram, men jag vill ändå passa på att ställa frågan om hur det går med planeringen 

Mot bakgrund av ovanstående frågar jag kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S):  
 
Hur går det med utredningen som KF beslutade sommaren 2018? Kommer vi att få en presentation 
av bemärkta Uppsalabor och därmed förbättra marknadsföringen av vår kära stad och kommun? 

Jonas Segersam (KD)    
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