
 

 

Interpellation om kommunens nollvisioner 
Under den senaste tiden har diskussion om Uppsala kommun och dess nollvisioner kommit 

upp vid ett par tillfällen. I samband med att den senaste antogs så ställde 

Sverigedemokraterna en fråga om hur många nollvisioner det egentligen finns i Uppsala vid 

det här laget. Svaret blev något svävande, och eftersom det inte var en formell fråga så fick 

svaret bero den gången. 

Men frågan är trots allt inte oväsentlig. Det finns ingen anledning att betvivla att nollvisioner 

mot exempelvis våld i nära relationer, eller nollvisioner mot skjutningar och sprängningar är 

saker som beror på att förslagsställarna drivs av de bästa intentioner, men det är ändå ett 

bruk som kan vara problematiskt. 

Om en politisk församling antar ett beslut som strängt taget bara är en proklamation av 

något så kan det synas vara just en fin gest som inte gör någon skada. Men det är knappast 

sådant vi har politiska församlingar för, och även om avsikterna som sagt är be bästa möjliga 

så kan det leda till att förtroendet för en politisk församling minskar om det uppfattas som 

att de ägnar sig åt luftiga men innehållslösa utfästelser. 

Om en antagen nollvision på ett område å andra sidan leder till konkreta åtgärder så finns 

det också anledning att ställa frågor. Om till exempel en grupp eller en enskild tjänsteman 

får ett ärende på sitt bord som är sprunget ur antagandet av en nollvision så innebär det en 

arbetsinsats. Det kan också tänkas innebära någon form av mer konkreta åtgärder och 

därmed kostnader. I det läget är det en fullkomlig självklarhet att folkvalda ur såväl styret 

som oppositionen har rätt att få veta vad som görs, på vilka områden, och för hur mycket 

pengar. 

Det är med andra ord inte bara att i en församling anta en nollvision och sedan inte 

reflektera mer över saken. Eftersom svaret från styret senaste gången saken togs upp blev 

ganska svävande, misstänker Sverigedemokraterna att det möjligen är så att ingen riktigt 

känner till vilka nollvisioner som faktiskt antagits av Uppsala kommunfullmäktige, och vilka 

eventuella åtgärder eller insatser som föreslagits eller genomförts med anledning av dem. 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till 

kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S): 

 

• Vilka nollvisioner finns som formellt antagna politiska beslut i Uppsala kommun? 

• Vilka av dessa har lett till konkreta åtgärder, och vilka är i så fall dessa åtgärder? 

• Har någon uppföljning eller utvärdering gjorts av någon av dessa nollvisioner, och om 

så har skett, finns resultaten av utvärderingarna att ta del av? 

• Vad är den sammanlagda årliga kostnaden för alla kommunens nollvisioner? 
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