
Sida 1 (2) 

 

Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

www.uppsala.se 

Svar på interpellation från Olle Romlin (C) om 
bilmålvakters penningtvätt  
Olle Romlin (C) ställer ett antal frågor om uppställningsplatsen i Vedyxa och om 
bilmålvakters penningtvätt i en interpellation. I detta svar vill jag redogöra för Uppsala 
kommuns insatser mot ekonomisk brottslighet och kriminalitet i Uppsala. 

En sak ska vara väldigt klar: Kriminaliteten ska bekämpas och tryggheten ska öka i hela 

Uppsala kommun. Det är en av mina högst prioriterade frågor och det kommer det att 

förbli så länge det behövs.  

För att bekämpa kriminaliteten behöver vi jobba på flera olika fronter. Det handlar dels 
om kraftfulla, brottsbekämpande insatser och ett förebyggande arbete för att 

motverka att kriminaliteten gror.  

För att bekämpa de kriminaliteten i Uppsala måste vi komma åt de kriminellas 

ekonomi. För att lyckas med detta har kommunen ett flertal insatser och jobbar aktivt 
med Polisen och andra myndigheter för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten.  

 

Generellt om arbete mot ekonomisk brottslighet  

Sedan 2017 bedriver Uppsala kommun ett framgångsrikt arbete ihop med 

Polismyndigheten, Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 

Åklagarmyndigheten och flera andra myndigheter i det som kallas Kunskapscentrum. 

Här tas bland annat initiativ till kunskapshöjande åtgärder för att minska riskerna för 
brott och fusk inom välfärdssystemet. Här byts också information om utveckling och 
trender på området. Genom detta kan processer och flöden förenklas för att så 
effektivt som möjligt kunna stävja olika former av ekonomisk brottslighet. Till exempel 

skedde en tydlig ökning av antalet polisanmälningar kopplat till kriminalitet och 
bostäder under 2018 efter utbildningsinsatser på området.  

 

Uppställningsplatsen Vedyxa 

Uppsala kommun har under flera år med goda resultat använt uppställningsplatsen i 

Vedyxa som ett sätt att bekämpa kriminalitet och för att jobba för ett tryggare Uppsala. 
Uppställningsplatsen har varit en gemensam uppställningsplats för flera olika 
verksamheter. Uppsala kommun goda samarbete med Polisen i Uppsala gör att 
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Polisen har möjlighet att effektivt jobba med de nya lagarna om bortforsling av fordon. 

Det Uppsala kommun däremot har sett är att situationen vid uppställningsplatsen i 
Vedyxa har förändrats och försämrats. Detta från att uppställningsplatsen har fungerat 
bra från början. Problembilden är ett antal fall av skadegörelse och inbrott på 
uppställda bilar. Den befintliga platsen har inte varit optimal för att jobba för ett 

effektivare och långsiktigt skalskydd så Uppsala Kommun har valt att säga upp den 
aktuella platsen för att inte dessa problem ska få möjlighet att växa i skala. 

 

 

Angående fordon som blivit utsatta för skadegörelse/inbrott på kommunens 

uppställningsplats och utbetalda skadestånd. 

Totalt har det inkommit sju (7) ärenden angående skadeståndsreglering till Uppsala 
Kommun och dess försäkringsbolag. Detta från november 2016. Dessa gäller 
inbrott/skadegörelse på beslagtagna bilar som stått i Vedyxa. Under denna period 
(november 2016 och framåt) har det tagits knappt 1000 bilar i beslag. Hittills har inga 

utbetalningar från kommunen skett från dessa sju (7) skadeståndskrav. Det har alltså 
hittills inte betalats ut några pengar men alla utredningar är inte klara.   

 

Nya rutiner med Polisen 

Vi jobbar aktivt med nya rutiner med polisen och Uppsala Parkerings AB för att 

fastställa skick och innehåll på de för framtiden beslagtagna bilarna. Detta för att 
säkerställa att de skadeståndsanmälningarna som kan komma att ske 
överensstämmer med den faktiska bilden. 

 

Angående utbetalningar av pengar till kända kriminella 

Det har inte betalats ut pengar till personer med kriminella kopplingar, med hänvisning 
punkten ovan. Kommunen kan endast ta hänsyn till de anmälningar och det 

utredningsläge som följer av dessa.  

 

Ny uppställningsplats  

Uppsala kommun har en ny uppställningsplats som kommer att tas i bruk från januari 
2020. Den kommer att iordningställas i Uppsala kommuns försorg.  

 

 

Erik Pelling (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 


