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Inlämnade interpellationer till 
kommunfullmäktige 30 januari 2023  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att inlämnad interpellation om rumsnumrering i stadshuset från Kent 

Kumpula (SD) inte får ställas.  

Ärendet 

Kommunfullmäktiges ordförande har gått igenom de inlämnade interpellationerna 

och lämnar här sin motivering till förslag till beslut: 

 

Enligt Kommunallagen 5 kap 61§ 2 stycket får interpellationer ställas i angelägenheter 
av större intresse för kommunen. Fråga om rumsnumrering i stadshuset är inte en 
angelägenhet av större intresse för kommunen.  

Inlämnade interpellationer 

• Interpellation om rumsnumrering i stadshuset från Kent Kumpula (SD) 
 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson  
Stadsdirektör  

 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Kommunfullmäktige 2023-01-26 KSN-2022-03502 

  
Handläggare:  

Sara-Carin Öhman 
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Interpellation om rumsnumrering i stadshuset 
 
Uppsala stadshus är ett tydligt exempel på hur stort man kan misslyckas både 
planeringsmässigt över de ytor man har att förfoga över och kvalitetsmässigt när 
man ser till hur dåligt det mesta fungerar. Det ska eventuellt ha genomförts tekniska 
förbättringar kring årsskiftet 2022-2023, men det kvarstår att se om de tekniska 
bitarna nu faktiskt fungerar.  

Det den här interpellationen tänkte försöka komma tillrätta med är något som man 
borde kunna lösa helt utan att behöva vara tekniskt bevandrad överhuvudtaget. Det 
handlar om något så enkelt som att ha en rumsnumrering som är logisk och som gör 
att det går att hitta ett sammanträdesrum utan att behöva ha en karta och kompass. 
I dagsläget finns en översiktskarta över byggnaden, och sedan har alla rum märkliga 
ologiska namn, som ”Sigrid Kahle” eller ”Rutger Sernander”. 

Vem kan säga var man hittar rummet ”Rutger Sernander”? Jo, den som först letar 
upp en karta, för att där leta upp rummet i en lista, och sedan försöka hitta 
rumsnumret i listan på kartan. Lätt som en plätt? Verkligen inte. 

Jag tror att det vore mycket bättre om man lade till en rumsnumrering som 
använder samma logik som alla hotell världen över använder sig av, med första 
siffran för våningsplan och sedan en löpande numrering. Rum 101–199 är på 
våningsplan 1, rum 201–299 är på våningsplan 2, osv. 

Man skulle till och med kunna tänka sig att man numrerar rummen löpande, om man 
vet att man ska till rum 211 och ser rummen 206, 207, 208, så kan man med viss 
tillförlitlighet räkna med att man kommer att komma fram till rum 211 efter 
ytterligare några rum åt samma håll. Sedan kan rummet för all del heta ”211, Rutger 
Sernander”, det har väl ingen som helst betydelse. Finns samma logik om man ska 
till rummet ”Rutger Sernander” och man ser rummen ”Einar Eklund” och ”Olof 
Olofsson” längs vägen, och alla rummen saknar logisk numrering? 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga Erik Pell ing: 

• Vore det inte kokt att uppdatera rumsindelningarna i stadshuset med en 
logisk numrering som utgår från samma standardisering som alla hotell 
världen över använder sig av? 
 

Uppsala 16 januari 2023 

 

Kent Kumpula 
Ledamot, Sverigedemokraterna 
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