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Svar på interpellation om nollvisioner från Kent 

Kumpula (SD) 

Kent Kumpula (SD) har ställt ett antal frågor om vilka nollvisioner som vi har antagit i 
Uppsala kommun.  

Mitt svar till Kent Kumpula är att kommunen arbetar med ett antal nollvisioner. Några 
av dem är antagna av oss i kommunen, inom andra områden följer vi nollvisioner 

antagna av Riksdagen eller andra myndigheter såsom Länsstyrelsen, Region Uppsala 

och Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

En av de äldsta nollvisionerna som vi följer är visionen om att ingen ska dödas eller 
skadas allvarligt till följd av trafikolyckor i Sverige. Ett beslut från 1997 som 

innebar ett framtida vägtransportsystem som inte hotar människors liv och hälsa. 

Beslutet har inneburit en radikal förändring av synsätt, ansvar och 

säkerhetsfilosofi. Nollvisionen har satt personskadorna i fokus men accepterar att 
olyckor sker. 

En övergripande nollvision mot självmord som innehöll nio olika strategier antogs 

av regeringen 2008. Uppsala kommun arbetar i enlighet med den visionen. 

Vidare följer vi regeringens nollvision om att ingen ska behöva dö till följd av sitt 
arbete från 2016. Visionen innebär konkreta insatser som är nödvändiga för att 

förebygga arbetsolyckor som leder till skada eller död. 

När det gäller nollvisioner antagna av oss i Uppsala är nollvisionen mot våld i nära 

relationer uttryckt som att I Uppsala blir ingen utsatt för våld i nära relationer, och 

alla får själva bestämma över sitt liv och sin kropp. Visionen antogs i november 2021 
och arbetet för att ge visionen tyngd pågår för fullt. 

På samma möte antogs även en nollvision där vi tillsammans med polisen ska arbeta 
mot att inga personer ska dö i sprängningar och skjutningar. 

Vi har arbetar också efter nollvisionen att inga barn ska vräkas från sina bostäder. 

I övrigt har vi även antagit en nolltolerans mot brott i samverkan med polisen. 

Ovanstående är ett axplock över de områden vi arbetar med i Uppsala kommun. 
Sannolikt finns det fler visioner i nämnder och styrelser. En nollvision är i praktiken ett 

sätt att arbeta systematiskt mot ett mål. När det gäller uppföljning och utvärdering kan 
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jag hänvisa till kommunens olika uppföljningsdokument såsom årsredovisning och 

programuppföljning. 

 

 

Erik Pelling (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 


