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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  
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Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 
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Inlämnade frågor till kommunfullmäktige      
12-13 december 2022  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. att inkomna frågor får ställas och besvaras vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 12-13 december 2022.  

 

Ärendet 
Kommunfullmäktiges ordförande har gått igenom de inlämnade frågorna och 
godkänner desamma. 

Inlämnade frågor 

• Fråga om flaggning och Stadsvapen från Jonas Segersam (KD) 
• Fråga om folkomröstning från Therez Almerfors (M) 

 

 

 

 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Kommunfullmäktige 2022-12-08 KSN-2022-00089 
  
Handläggare:  
Sara-Carin Öhman 

 
 
 



 
 
 
Fråga om Uppsala kommuns flagga 

 
Under hösten har jag haft förmånen att få delta vid såväl medaljmiddag (med utdelande av 
förtjänsttecken för alla som varit anställda 25 år i kommunen), som mandatskiftesmiddag 
(för avgående och tillträdande kommunfullmäktige) i rikssalen på Uppsala slott. Vid båda 
tillfällena noterade jag att den flagga som prydde salen föreställde en heraldiskt felaktig 
logga som infördes i kommunen 1986, och avskaffades genom beslut i fullmäktige strax 
innan förra valet 2018.  

Symboler är viktiga och vi har ett fint och historiskt vapen, det gyllene lejonet i profil, som 
tecken för vår stad (kan exempelvis ses på fasaden på gamla rådhuset vid Stora Torget). Jag 
välkomnade 2018 att vi kunde fatta beslut om att återta Uppsalas stadsvapen enligt 
blasoneringen (utformningen) från 1943, och att dessutom detta stadsvapen skulle användas 
”i ceremoniella sammanhang”. I kommunstyrelsen har jag exempelvis blivit lovad att det 
innebär att stadsvapnet kommer finnas på kommunens flaggor.  

Vid ovan nämnda mandatskiftesmiddag så figurerade dock inte enbart den felaktiga loggan 
från 1986, utan på en slags flagga som Stefan Hanna fick uppdrag från conferencieren Jacke 
Sjödin att vifta med (”fast du får inget extra arvode”) så fanns den nya loggan med texten 
”Uppsala kommun”. Inte så snyggt för att vara en flagga.  

Jag har dessutom noterat att man fortfarande använder kavajnålar där den gamla (heraldiskt 
felaktiga) loggan finns kvar. 

När vi fattade beslut om stadsvapen var min förväntan stor att en process skulle inledas med 
Heraldiska nämnden / PRV / statsheraldikern för att få vårt stadsvapen fastställt, gärna med 
en mer tidsenlig utformning, men även där verkar inte mycket ha hänt. Ett kommunalt vapen  
är skyddat endast om det är registrerat hos Patent- och registreringsverket. Detta framgår 
av Lag (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar. Uppsala 
avregistrerade stadsvapnet 1986 och har ännu inte återregistrerats, vilket innebär att det 
fortfarande är juridiskt oskyddat. Så det finns all anledning att slutföra denna process. 

Allt detta föranleder att nu ta upp frågan till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S): 

- Kommer inte Uppsala att få nya flaggor med vårt stadsvapen, som andra städer? 
- Borde inte processen med registrering av vapen hos Heraldiska nämnden, andra 

mandatperioden efter beslutet, nu vara slutförd? 
 
Jonas Segersam (KD) 



   

 

 
Fråga från Therez Almerfors (M) till kommunstyrelsens 
ordförande Erik Pelling (S) om folkomröstning 
 
 
Enligt överenskommelsen mellan S, V och MP och Utvecklingspartiet demokraterna 
ska en folkomröstning om spårvägen genomföras under 2023. I den budget som 
presenterats finns det ingenting som visar att en folkomröstning är planerad att 
genomföras.  
 
Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling:  
 
• När blir det folkomröstning om spårvägen? 
• Vad har ni avsatt för pengar för att genomföra folkomröstningen? 
• Vilken instans kommer att formulera frågeställningen till folkomröstningen?  
 
 
 
 
 
 
Therez Almerfors (M) 
7 december 2022 
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