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Inlämnade frågor till kommunfullmäktige 30 
januari 2023  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att följande frågor får ställas och besvaras på kommunfullmäktiges 

sammanträde den 30 januari 2023.  

Inkomna frågor 

• Fråga om folkomröstning från Therez Almerfors (M) 

• Fråga om folkomröstning från Kent Kumpula (SD) 

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson  
Stadsdirektör  

 

 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Kommunfullmäktige 2023-01-26 KSN-2022-03501 

  
Handläggare:  

Sara-Carin Öhman 
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Fråga från Therez Almerfors (M) till kommunstyrelsens 

ordförande Erik Pelling (S) om folkomröstning 

 

Den 24 januari presenterade ett parti i fullmäktige (som anser sig vara i opposition) att 

kommunen avser genomföra en folkomröstning om bland annat spårvägen i samband med 

europaparlamentsvalet 2024. I väntan på denna eventuella folkomröstning fortlöper 

pengarullningen för projektet.  

Vi moderater står fast vid vårt ställningstagande om att omedelbart avbryta projekteringen för 

Uppsala spårväg och de partier som vill ansluta sig till vår - och resten av Alliansens linje - är 

välkomna att göra det. Genom att omedelbart avbryta spårvägen tar vi ansvar både för 

kommunens ekonomi och framtida stadsplanering.  

 

Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S): 

• När blir det en folkomröstning? 

• Vad ska folkomröstningen att handla om? 

• Kan du garantera att folkomröstningen formuleras så att det blir ett tydligt resultat för 

eller emot spårväg? 

 

Therez Almerfors (M) 

24 januari 2023 
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Fråga om folkomröstning 
 
Erik Pelling har i samarbete med Stefan Hanna utlovat en folkomröstning om 
spårvägsutbyggnaden i Uppsala. Det är viktigt att folkomröstningen genomförs 
snarast möjligt för att minimera förgäveskostnader, ska kommunen byta spår från 
spårväg till BRT ändras mängder av parametrar i upphandlingar och annat. 

Enligt Handelskammaren i Uppsala län är en fullständig osäkerhet angående 
teknikval det sämsta möjliga av alla alternativ. Osäkerheten gör att företagare och 
investerare inte vet vad man har att vänta sig, därför är det viktigt att vi gör 
tidsperioden av osäkerhet så kort som möjligt. 

Dels behöver Pelling och Hanna bestämma sig för alternativen i folkomröstningen, 
och de behöver bestämma ett datum för folkomröstningen. Så alla vet vad vi har att 
förvänta oss och så att kommunens tjänstemän kan börja förbereda och planera för 
ett genomförande av en folkomröstning. 

 

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga Erik Pell ing: 

• När planerar styret att genomföra folkomröstningen och vad kommer 
alternativen i folkomröstningen vara som invånarna ska ta ställning till? 

 

 

 
 

Uppsala 18 januari 2023 

 

Kent Kumpula 
Ledamot, Sverigedemokraterna 
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