
 
 

Interpellation om Uppsala kommuns kommunikationsstab 
 
Den 18 september i år publicerade Upsala Nya Tidnings politiska chefredaktör Sakine Madon 
en ledare med rubriken ”Varför sväller Uppsalas kommunikationsstab?”. Det är en befogad 
fråga.  
 
Enligt artikeln har nämligen antalet tjänstemän som jobbar med kommunikation i Uppsala 
kommun ökat med tio personer på ett halvårs tid. Vid stunden för artikelns publicering var 
antalet kommunikationsrelaterade tjänstemän uppe i hela 89 personer. 
 
Med tanke på den snabbt växande staben av kommunikatörer är detta bevisligen en 
yrkesgrupp som Uppsalas minoritetsstyre prioriterar högt. Precis som alla andra anställningar 
och kommunala satsningar är detta något som skattebetalarna får betala – och annat får 
prioriteras bort.  
 
Enligt samma artikel ligger medianlönen för en tjänsteman som arbetar med kommunikation i 
Uppsala kommun på 40 600 kronor i månaden. Att detta är en betydande kostnad för 
kommunen behöver inte understrykas.  
 
Kommunens kommunikationsdirektör Marica Nordwall har försvarat den snabbt växande 
kommunikationsstaben med att det handlar om vilka ambitioner kommunen har när det 
handlar om öppenhet, förtroende och attraktivitet. Att prata om fina ord är dock att göra det 
hela enkelt för sig och väja för frågor om ansvarsfullt handhavande av skatter och risk för 
konkurrens med det privata näringslivet  
 
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande Erik Pelling (S):  
 

• Varför har antalet kommunikatörer i Uppsala kommun ökat så kraftigt? 
• Anser du att det är motiverat med en kommunikationsstab i denna storlek, trots den 

stora kostnad detta medför skattebetalarna i form av löner varje månad? 
• Ser du någon risk med att denna utveckling kan ha en negativ påverkan på det lokala 

näringslivet, exempelvis i form av privata kommunikationsbyråer?  
• Ser du någon risk att de ojämlika resurserna mellan kommunen och de granskande 

medierna kan leda till att medborgarna får en snedvriden bild av kommunen och dess 
verksamhet? 

 
 
 
 
Uppsala, den 1 oktober 2019 
Mattias Holmström (KD) 
Ledamot i kommunfullmäktige  
 
 


