
 

Interpellation om kommunens 
kommunikatörer 

 

Den 18 september i år publicerade Uppsala Nya Tidnings politiska chefredaktör Sakine Madon en ledare 

med rubriken ”Varför sväller Uppsalas kommunikationsstab?”, vid artikelns publicering uppgick antalet 

kommunikationsrelaterade tjänstemän till hela 89 personer. Uppsala kommun har helt enkelt enormt 

många kommunikatörer anställda, och det är väldigt luddigt och oklart vad alla dessa kommunikatörer 

har för arbetsuppgifter varje månad. 

Mattias Holmström (KD) lämnade in en interpellation i just den här frågeställningen alldeles nyligen, 

och jag upplevde inte att svaren han fick var tillfredställande. 

Sverigedemokraterna skulle vilja se en fullständig redovisning av vad alla kommunens 

kommunikationsrelaterat anställda personer har kostat en specifik månad, och hur många personer det 

handlar om idag. Då menar vi att det ska vara lönekostnaden i brutto för samtliga anställda, med både 

arbetsgivaravgifter och undanlagda semesterlöner inkluderade. Kostnaden för alla eventuella externa 

kommunikatörer (inte anställda av kommunen), och alla reklambyråer som eventuellt har anlitats i 

kommunikativt syfte samma månad, ska redovisas i en separat post. 

Samma månad som redovisningen för alla dessa kostnader kommer från vill vi även ha en fullständig 

redovisning av vilka arbetsuppgifter och vilka kommunikationsuppdrag som alla anställda och 

eventuella externa kommunikatörer och reklambyråer har genomfört.  

Enkelt förklarat… Hur mycket pengar handlar det om per månad, och vad får vi för pengarna? 

 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Erik 

Pelling (S): 

• Vad har Uppsala kommun haft för kostnader för alla kommunikationsrelaterat anställda 

personer under november 2019? 

• Vad är det för arbetsuppgifter och kommunikationsuppdrag alla dessa kommunikativt anställda 

personer har genomfört under november 2019? 

• Vad har Uppsala kommun haft för kostnader för alla eventuella externa kommunikatörer och 

reklambyråer under november 2019? 

• Vad är det för arbetsuppgifter och kommunikationsuppdrag alla dessa eventuella externa 

kommunikatörer och reklambyråer har genomfört under november 2019? 

 

Uppsala 9 december 2019 

 

 

Kent Kumpula 

Ledamot, Sverigedemokraterna 
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Uppsala 
kommun 

Sida 15 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

§57 

Inlämnade interpellationer 24 februari 2020 

KSN-2020-00024 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att interpellation om brott mot näringslivet i Uppsala kommun från Alexander 
von Uckermann (SD) inte får ställas, 

2. att fråga 1 i interpellation angående rån och förnedring av unga brottsoffer 
från Anders Sehlin (SD) inte får ställas men i övrigt får interpellationen ställas 
och besvaras vid fullmäktiges nästa sammanträde den 30 mars, 

3. att fråga 1 och 21 interpellation om kommunens kommunikatörer från Kent 
Kumputa (SD), samt vad som gäller "eventuella externa kommunikatörer" i 
fråga 3 och 4 inte får ställas, men i övrigt får interpellationen ställas och 
besvaras vid fullmäktiges nästa sammanträde den 30 mars 

4. att fråga 5 i interpellation om kommunrevisionens granskning av 
bostadsförsörjning samt hållbarhetsaspekter inom samhällsbyggnad från 
Stefan Hanna (-) inte får ställas men i övrigt får interpellationen ställas och 
besvaras vid fullmäktiges nästa sammanträde den 30 mars. 

5. att övriga listade interpellationer får framställas och besvaras vid fullmäktiges 
kommande sammanträde den 30 mars 2020. 

Bestutsgång 

Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges ordförande har gått igenom de inlämnade interpellationerna 
och lämnar här kommunfullmäktige sitt förstag till beslut. 

lkommunfullmäktiges reglemente framgår att en interpellation: 

1. ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller ett bolags handläggning, 
2. får inte avse allmänpolitiska frågor, 
3. får inte avse frågor som nämnderna enligt särskilda författningar självständigt 
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prövar, 
4. bör endast väckas i frågor av större intresse för kommunen. 

1 kommunallagen framgår dessutom att en interpellation ska ha ett bestämt innehåll 
och vara försedd med motivering. Det framgår vidare av kommunallagen att 
interpellationer endast bör ställas i frågor av större intresse för kommunen. En 
interpellation får ställas av en ledamot och riktas till ordföranden i kommunstyrelsen, 
nämnd, fullmäktigeberedning eller bolag. Fullmäktiges ordförande lägger förslag till 
beslut om interpellationen får ställas eller inte. Fullmäktige beslutar i frågan utan 
föregående debatt. 

Interpellation om brott mot näringslivet i Uppsala kommun från Alexander von 
Uckermann (SD) avser uppgifter som inte hör inte till fullmäktiges, en nämnd eller ett 
bolags handläggning. Den föreslås därför inte få ställas. 

Fråga 1 i interpellation angående rån och förnedring av unga brottsoffer från Anders 
Sehlin (SD) hör inte till fullmäktiges, en nämnd eller ett bolags handläggning. Den 
föreslås därför inte få ställas. 

Fråga 1 och 2 i interpellation om kommunens kommunikatörer från Kent Kumpula (SD) 
gäller enligt sin ordalydelse "alla kommunikationsrelaterat anställda/alla 
kommunikativt anställda". Det går inte att avgränsa den grupp anställda som 
interpellanten avser. Frågorna är alltför oprecisa för att interpellationen ska kunna 
sägas ha ett bestämt innehåll. De förslås därför inte få ställas. 

Fråga 3 och 4 i interpellation om kommunens kommunikatörer från Kent Kumpula (SD) 
gäller "eventuella externa kommunikatörer". Det går inte att förstå vad som avses med 
"eventuella externa kommunikatörer". Frågorna är alltför oprecisa för att 
interpellationen ska kunna sägas ha ett bestämt innehåll. De förslås därför inte få 
ställas 

Fråga 5 i interpellation om kommunrevisionens granskning av bostadsförsörjning samt 
hållbarhetsaspekter inom samhällsbyggnad från Stefan Hanna (-) är för oprecist 
formulerad för att kunna sägas ha ett bestämt innehåll. Den gäller dessutom något 
som inte är ett större intresse för kommunen. Den föreslås därför inte få ställas. 
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Inlämnade interpellationer: 

• Interpellation om brott mot näringslivet i Uppsala kommun från Alexander von 
Uckermann (SD) 

• Interpellation angående rån och förnedring av unga brottsoffer från Anders 
Sehlin (SD) 

• Interpellation om kommunens kommunikatörer från Kent Kumputa (SD), 
• Interpellation om stöd till sexuellt utsatta barn från Linnea Bjuhr (SD), 
• Interpellation om kommunrevisionens granskning av bostadsförsörjning samt 

hållbarhetsaspekter inom samhällsbyggnad från Stefan Hanna (-) 
• Interpellation kopplad till kommunrevisionens granskning av kommunens mål 

och resultatstyrning från Stefan Hanna (-) 
• Interpellation kopplad till kommunrevisionens granskning av kommunens 

arbete med etablering och integration från Stefan Hanna (-) 
• Interpellation om lektorer i gymnasieskolan från Christopher Lagerqvist (M) 
• Interpellation om rödmarkeringar från Ingela Ekrelius (V). 
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