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Inlämnade interpellationer till 
kommunfullmäktige 13 december 2021  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. att fråga 1 i interpellation om klassisk arkitektur från Simon Pettersson (SD) 
inte får ställas men i övrigt får interpellationen ställas och besvaras vid 
kommunfullmäktiges kommande sammanträde den 31 januari 2022, samt 

2. att övriga interpellationer får ställas och besvaras vid kommunfullmäktiges 
kommande sammanträde den 31 januari 2022. 

Ärendet 
Kommunfullmäktiges ordförande har gått igenom de inlämnade interpellationerna 
och lämnar här sin motivering till förslag till beslut. 

Fråga 1 i Simon O. Petterssons interpellation om klassisk arkitektur får inte ställas. 
Frågan handlar om vad kommunstyrelsens ordförande tycker om något som 
förekommer i en annan kommun. Detta är en fråga som det varken är relevant att få 
veta svaret på eller en fråga av större vikt för kommunen. 

I fråga om Interpellation om ytterligare åtgärder för att motverka sexuella övergrepp 
inom kommunens idrotts-och fritidsverksamhet från Linnea Alm (SD) måste beaktas 
att i kommunfullmäktige kan endast debatteras sådant som utgör Uppsala kommuns 
idrotts- och fritidsverksamhet. Det är också möjligt att interpellera om vilka krav 
kommunen ställer på föreningar som erhåller bidrag och stöd från Uppsala kommun. 
Enskilda fall kan utgöra en bakgrund, men interpellationsdebatten ska avse 
kommunens ansvar och verksamhet och inte verksamhet i enskilda idrottsföreningar. 
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Inlämnade interpellationer 

• Interpellation om klassisk arkitektur från Simon Pettersson (SD) 
• Interpellation om ytterligare åtgärder för att motverka sexuella övergrepp 

inom kommunens idrotts-och fritidsverksamhet från Linnea Alm (SD) 
• Interpellation om Uppsalas situation avseende tillgång till el från Anders Sehlin 

(SD) 
• Interpellation om familjerådgivning från Linnea Alm (SD). 





Interpellation om: y tterligare åtgärder för att
mot verka sexuella övergrepp inom

kommunens idrotts-och fritidsverksamhet
Den 11 mars 2021 lämnade Linnea Alm och Kent Kumpula, båda SD, in en interpellation om hur
kommunen arbetar för att motverka sexuella övergrepp inom kommunens idrotts-och
fritidsverksamhet.

Som svar på interpellationen gavs bland annat att kommunen använder sig av en så kallad åtgärdstrappa,
som SD menade inte verkade vara tillräckligt verkningsfull och inte tog hänsyn till offret i tillräckligt
stor utsträckning.

Den 29 oktober lämnades ytterligare en interpellation in på samma tema, efter att SvT den 28 oktober
rapporterat att en man dömts för sexuella övergrepp mot ett 15-tal pojkar. Mannen fick kontakt med
pojkarna under tiden han varit aktiv inom olika idrottsföreningar i Uppsala kommun. Denna
interpellation fick inte ställas.

Den 7 december kom ytterligare en artikel på samma tema, denna gång i UNT. En elitidrottsman med
koppling till flera Uppsalaklubbar åtalas för sexuellt övergrepp och kränkande fotografering.

Trots åtgärdstrappa och andra åtgärder för att motverka sexuella övergrepp, som gavs i svaret på SD:s
interpellation i mars, har media alltså rapporterat om åtminstone två fall av sexuella övergrepp hittills i
år. Dessa båda begångna av personer med kopplingar till Uppsalas idrottsverksamhet. Brottskategorin
sexuella övergrepp har alltid ett stort mörkertal. Det som kommer överhuvudtaget anmäls, och vidare
rapporteras om i media är bara en bråkdel av de brott som faktiskt begås. Uppsala kommun har ett
stort ansvar i att ha verkningsfulla och tydliga åtgärder för att motverka sexuella övergrepp i och kring
de egna verksamheterna. Det finns därför all anledning att följa upp detta.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga idrotts-och fritidsnämndens ordförande Maria Patel
följande:

Har kommunen vidtagit några ytterligare åtgärder för att motverka sexuella övergrepp inom
kommunens idrotts- och fritidsverksamheter, sedan i mars 2021, och i så fall vilka?
På vilket säkerställs det att barn eller vuxna som utsätts för sexuella övergrepp, av personer med
kopplingar till Uppsalas idrotts-och fritidsverksamhet, får adekvat stöd?
På vilket sätt säkerställs det att personer som misstänks för sexuella övergrepp omedelbart
stängs av från sin tjänst eller roll inom Uppsalas idrotts-och fritidsverksamhet?

Linnea Alm, gruppledare SD Uppsala
Kent Kumpula, ersättare kommunfullmäktige (SD) och ledamot i idrotts-och fritidsnämnden
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Interpellation - Uppsalas situation 

avseende tillgång till el 

 

Svenska kraftnät förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät (benämndes tidigare 

stamnät) för el, som omfattar 15 500 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med drygt 

160 transformator- och kopplingsstationer samt 16 utlandsförbindelser. Svenska kraftnät 

förstärker transmissionsnätet i stora delar av Sverige för att öka kapaciteten mellan elområden 

och till expansiva regioner där efterfrågan på el ökar. 

 Vi matas dagligen med larmrapporter i tidningarna om Sveriges kris avseende tillgång till 

stabil el framförallt för landets södra delar. Uppsala, som en av landets mest expansiva 

kommun, har naturligen allt ökande behov av el och är helt beroende av att Svenska kraftnät 

kan leverera enligt uppsatta planer.  

Enligt tidigare uppgifter från kommunen har Svenska Kraftnät, inom projektet NordSyd, i det 

korta perspektivet utlovat leveranser till Uppsala från dagens 300 MW med 100 MW 2023 

och ytterligare 150 MW 2024.  

I det längre perspektivet planeras NordSyd leverera ytterligare minst 2.700 MW efter 

2033/2035. (Från dagens 7.300 MW till över 10.000 MW). Leveransen har fyra ”ben”, 

Uppsala, Västerås, Hallsberg och Karlstad.  

 

Med anledning av ovanstående frågar jag kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling: 

1. Har kommunen kvalitetssäkrat de utlovade elleveranserna i det korta perspektivet? 

2. Hur väl täcker det Uppsalas behov och kommer eventuella förseningar att påverka 

andra projekt? 

3. Hur stor del av de totalt 2.700 MW kan komma Uppsala till del i det längre 

perspektivet och hur väl täcker detta Uppsalas behov – inte minst Energiprogram 

2050? 

 

 

Uppsala 5 december 2021 

 

Anders Sehlin 

Ledamot för Sverigedemokraterna  

 



 

Interpellation om familjerådgivningen i 

Uppsala 
Nyligen uppmärksammades det i medierna att det är långa köer till familjerådgivning i Uppsala. Par som 

kontaktar familjerådgivningen nu under senhösten kan räkna med att få en tid först i april enligt Sveriges 

Television.  

SVT kan därtill berätta att kommunen i den uppkomna situationen hänvisar par till Svenska kyrkan. Det är 

förstås behjärtansvärt att olika samhällsinstitutioner kan hjälpas åt med angelägna uppgifter. Men från 

kyrkans sida meddelas att man de senaste åren halverat sin personal på området från fyra till två personer 

och att kommunen därför inte kan räkna med alltför mycket hjälp därifrån. 

Situationen är dessutom inte på något vis ny; redan i september 2019 skrev UNT om saken. Det förefaller 

alltså som att familjerådgivningen har behandlats styvmoderligt under i stort sett hela den innevarande 

mandatperioden.  

Att snabbt få hjälp av familjerådgivningen är avgörande i kritiska situationer som paren ofta befinner sig i. 

Efter ett halvår när man får kontakt med enheten hinner man både skilja sig och mycket annat. 

Sverigedemokraterna föreslår i vår budget för 2022 ökat anslag för att kunna garantera 

familjerådgivningens ska kunna ge behövande tid inom en vecka. Det är andra året i rad vi förstärker 

familjerådgivningen. Situationen är inte på något sätt ny och borde kunnat hanterats tidigare av styret. 

I det rådande läget säger Socialnämndens ordförande Asal Gohari (S) att det kan bli aktuellt att anslå mer 

pengar först nästa år. 

 

Sverigedemokraterna vill därför fråga socialnämndens ordförande Asal Gohari följande: 

 

• Eftersom situationen varit känd länge, varför har inte ökade anslag givits till familjerådgivningen 

tidigare? 

• Vilka åtgärder avser socialnämnden vidta för att förbättra situationen på familjerådgivningen 

innan mer medel har anslagits i nästa års budget?  

• Kommer mittenstyret ge ökade anslag till familjerådgivningen i nästa års budget? 

 

Linnea Alm, gruppledare SD Uppsala 

Lisen Burmeister, ledamot i kommunfullmäktige och i socialnämnden (SD) 
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