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Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
När Sverigedemokraternas kommunfullmäktige-
grupp i Uppsala skulle hålla en presskonferens i 
slutet av maj 2013 för att presentera sitt budget-
förslag för Uppsala kommun 2014 och ville hålla 
denna presskonferens på Uppsala stadshus fick 
partiet beskedet av ansvariga tjänstemän att alla 
sådana möten och andra möten utöver sam-
manträden med kommunfullmäktigegruppen är 
strikt förbjudna i stadshuset. 
 
Vid efterforskning har det framkommit att andra 
partier i Uppsala kommunfullmäktige regelbun-
det har partipolitiska möten på Uppsala stadshus 
utan att det tycks föreligga några som helst hin-
der för detta. I det fallet tycks berörda tjänstemän 
inte ha några synpunkter på mötena över huvud 
taget. De möten som hålls är bland annat med-
lems- och styrelsemöten samt presskonferenser. 
 
Som exempel kan nämnas att Socialdemok-
raterna höll en presskonferens för lokalmedier i 
Birgitta Dahl- salen den 5 juni 2013, att Krist-
demokraterna den 10 oktober 2012 höll ett med-
lemsmöte i Gunnar Leche- rummet samt att Cen-
terpartiet den 27 mars, den 9 april, den 17 april, 
den 9 juni och den 12 juni 2013 haft medlems- 
eller styrelsemöten på stadshuset samt den 18 
juni, den 28 augusti, den 18 september, den 8 
oktober och den 16 oktober 2013 avser att ha fler 
möten på stadshuset. Detta är bara ett litet ax-
plock. 
 
Sverigedemokraterna menar att alla politiska par-
tier i Uppsala kommunfullmäktige förstås måste 
behandlas lika och att vissa diffusa regler inte 
kan gälla för vissa partier medan helt andra regler 
gäller för andra partier. Vi anser att alla partier i 
kommunfullmäktige ska få disponera både 
stadshuset, och för den delen också samman-
trädesrum i exempelvis Lokföraren, fritt till sina 
möten. 

 
Med anledning av ovanstående vill undertecknad 
ställa följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande Fredrik Ahlstedt (M): 
 
1.   Anser du att det är rimligt att vissa politiska 
partier i Uppsala kommunfullmäktige uppen-
barligen inte får använda Uppsala stadshus till 
politiska möten medan andra partier får det? 
 
2.    Om nej, vad avser du att göra åt det? 
 
3.   Anser du att alla partier i kommunfullmäktige 
ska få använda sammanträdesrum i stadshuset 
och Lokföraren till sina möten, och om ja, hur 
kommer du att säkerställa att så sker? 
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