Interpellation om demokrati
Vi har i Uppsala en situation med ett minoritetsstyre som många gånger agerar på ett sätt som
gör att den demokratiska legitimiteten blir ännu svagare.
För att kunna styra en kommun krävs ordning och reda, uppenbarligen har inte konstellationen
S L MP lagt en grund så att man kan säga att denna princip följs, utan det är i stället arvoderade
poster, och politiskt ränkspel som kommer i förgrunden.
Tack och lov är inte situationen lika illa som i Malmö, där de fyra liberala
kommunfullmäktigeledamöterna fick varsitt kommunalrådsarvode i utbyte mot stöd för ett
fortsatt socialdemokratiskt styre. Men det är uppenbart att Socialdemokraterna fått betala dyrt
genom att ge lika många kommunalrådsposter som de själva innehar till först MP och L, och
senare även V. En demokratisk majoritet bör byggas på vilken politik man vill genomföra och
inte vilka poster man kan fördela.
Ett annat problem är att styret slirar på vad som finns utrymme för inom
majoritetsöverenskommelsen S L MP V. Att välja nämnder med en storlek (13) som ger styret
egen majoritet i flera nämnder är ett exempel på hur man pressar ut mest möjligt av
överenskommelsen.
Hur man väljer att överklaga förvaltningsrättens beslut sommaren 2019 i flera led i syfte att hitta
en lösning för att ensidigt gynna vänsterpartiet en annan.
Hur motioner inte tas upp för beslut till fullmäktige ett tredje. Åtskilliga motioner ligger på vänt
men förs aldrig upp till beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Dessutom får kontroversiella ärenden dras i oändliga överläggningar i KSAU som nu träffas varje
vecka, mot i normalfallet en gång i månaden.
Ovanpå detta kommer de dåligt förankrade beslut och processer i stadsbyggnadsfrågor som körts
igenom av tidigare vänstermajoritet innan valet 2018, som nuvarande styre tycks ha som
ambition att ännu en gång köra fram till beslut innan nästa val.
När det gäller utbyggnaden i sydöstra stadsdelarna förhandlades i rekordfart fram ett avtal med
staten om fyrspår, som i sig själv är en både nödvändig och samhällsekonomiskt gynnsam
investering – men resultatet blev för Uppsala och Knivsta kommuner nästan 50.000 nya
bostäder – ett miljonprogram i modern förpackning. Först nu börjar det bli uppenbart vad det
innebär exempelvis för de boende i Sävja eller Knivsta. En omförhandling, eller åtminstone
bättre förankring med befolkningen hade varit på sin plats.
Att bygga spårväg i centrala Uppsala är uppenbart att medborgarna inte förstått vidden av. Det
kommer att skapa en trafikinfarkt i hela city, Kungsgatan stängs av för biltrafik, likaså
Islandsbron. Detta är ännu ett dåligt förankrat beslut som vi bara sett en liten början av
proteststormen mot.

Slutligen har vi det olyckligsaliga projektet konstmuseet. På denna fråga har styret spruckit och
en minoritet i kommunfullmäktige försöker nu driva igenom frågan genom att göra så mycket
åtgärder och utredningar att det inte finns någon återvändo när beslut om utökningen av
verksamheten på slottet ska fattas. Att utnyttja en tillfällig majoritet i kommunstyrelsen, och att
neka en majoritet i fullmäktige att ta upp frågan för beslut där kan måhända sägas vara juridiskt
korrekt, men är knappast demokratiskt föredömligt.

Mot bakgrund av ovanstående frågar jag kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling:
1.

Tycker du att ni som minoritetsstyre agerar med god ordning och reda, och demokratiskt
föredömligt?
2. Är det demokratiskt att ensidigt gynna vänsterpartiet med ett andra kommunalråd, när
partier som Centerpartiet och Sverigedemokraterna saknar kommunalråd?
3. Har det varit en demokratisk process enligt dig att trycka igenom planerna för 50.000
bostäder i Uppsala / Knivsta (varav 33.000 i södra Uppsala), samt planerna för spårväg i
centrala Uppsala?
4. Har hanterandet av konstmuseets process skett demokratiskt, med tanke på att det finns
en majoritet i kommunfullmäktige mot planerna på utbyggt konstmuseum på Uppsala
slott?
5. Anser du att motionerna till kommunfullmäktige är en del av den kommunala
demokratin och bör hanteras skyndsamt?
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