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Inlämnade frågor till kommunfullmäktige 30 
maj 2022  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att inkommen fråga får ställas och besvaras vid kommunfullmäktiges 

sammanträde den 30 maj 2022.  

 

Ärendet 

Kommunfullmäktiges ordförande har gått igenom den inlämnade frågan och 

godkänner densamma.  
 

Inlämnade frågor  

• Fråga om inställt arrangemang från Stefan Hanna (-) 

 

 

 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Kommunfullmäktige 2022-05-25 KSN-2022-00089 

  
Handläggare:  

Sara-Carin Öhman 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/


Fråga 
 
      2022-05-20 
 
Inställt arrangemang 14/5 2022 
 
Bakgrund 
 
Den 14/5 planerade Uppsala kommun att ha en offentlig nyinvigning av Stadshuset i 
Uppsala samt ”öppet hus” för Uppsalaborna. Arrangemanget har självklart krävt 
många timmars planeringsarbete, framtagande av annonser, köp av annonsplats och 
inköp av väldigt duktiga underhållare. Sannolikheten är hög att alla dessa kostnader 
belastat skattebetalarna utan att arrangemanget genomfördes. Olika skäl till att 
arrangemanget ställdes in har spridits bland Uppsalaborna. Ett av skälen ansågs 
vara att en dansk-svensk provokatör återigen fått tillstånd att använda 
yttrandefriheten för att provocera en folkgrupp. För mig hade det varit ett utmärkt 
tillfälle för representanter för Uppsala att i samband med det ”öppna huset” också ”slå 
ett slag” för den öppna och rimligt respektfulla debatt vi vill ha i Uppsala mellan 
oliktänkande. Samt att vi står upp för både yttrandefriheten och det sekulära 
samhälle vi vill ha. Det vill säga ett samhälle där människor är fria att tro på vad de 
vill. Ur ett symboliskt perspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv tycker jag att det 
var mycket beklagligt att invigningsarrangemanget ställdes in.  
 
Jag frågar kommunstyrelsens ordförande, Erik Pelling: 
 
 
Hur såg beslutsprocessen ut för att komma fram till att ställa in ”öppet hus” och 
invigning av Stadshuset den 14/5? 
 
Hur mycket kostade allt som var nedlagt på det planerade arrangemanget? 
 
 
Stefan Hanna 
Kommunalråd 
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