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Initiativärende från Simon Alm (SD) om 
folkomröstning i fråga om ett islamistiskt 
center i Stenhagen 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att avslå samtliga yrkanden. 

Ärendet 

Simon Alm (SD) har vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 augusti 2019 väckt ett 
ärende I kommunstyrelsen och yrkat, i första hand,  

1. att genomföra en folkomröstning i Stenhagen huruvida stöd finns för ett islamistiskt 
center i stadsdelen och, i andra hand,

2. att genomföra en folkomröstning i Uppsala kommun huruvida stöd finns för ett 
islamistiskt center i Stenhagen, samt 

3. att kommunstyrelsen för dialog med plan- och byggnadsnämnden om att invänta 
utfallet av folkomröstningen om stöd för ett islamiskt center innan frågan avgörs.

Föredragning 

Enligt kommunallagen (2017:725), KL, 5 kap. 1 §, beslutar fullmäktige i ärenden av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, såsom t.ex. 
folkomröstning (p.8).  

Folkomröstning kan initieras på två olika sätt. Enligt KL 5 kap. 36 § får fullmäktige 
besluta att genomföra en folkomröstning, som ett led i beredningen av ett ärende som 
fullmäktige ska handlägga. Enligt KL. 5 kap. 37 § ska kommunfullmäktige besluta att 
folkomröstning ska genomföras om ett folkinitiativ har väckts. Ett folkinitiativ som 
föranleder att folkomröstning ska genomföras förutsätter, enligt KL 8 kap. 2 §, att minst 
tio procent av de röstberättigade skriftligen begärt att en folkomröstning ska hållas i en 
särskild fråga. 

Något folkinitiativ har inte väckts och det finns inget ärende som ligger hos fullmäktige 
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för beslut, som möjliggör att en folkomröstning kan aktualiseras i kommunfullmäktige. 

Yrkandena om att genomföra folkomröstning, bör, med hänvisning till det anföra 
avslås. 

I ärendet yrkas att kommunstyrelsen ska föra dialog med plan- och byggnadsnämnden 
om att invänta utfallet av den tänkta folkomröstningen om stöd för ett islamiskt center. 

Vid plan- och byggnadsnämndens sammanträde den 19 september 2019 kommer två 
ärenden att behandlas. Dels ett ärende om upphävande av detaljplan för kvarteret 
Stenåkern, del av xxxxxxxxxxxxx och dels ett ärende om bygglov för nybyggnad av 
samlingslokal   på fastigheten xxxxxxxxxxxxxx, som ligger inom området för den 
detaljplan som är aktuell i nämnda detaljplan. Det finns således inget ärende i plan- 
och byggnadsnämnden angående stöd för ett islamiskt center. 

När det gäller frågan om ett eventuellt upphävande av detaljplanen förslaget till beslut 
från plan- och byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 12 september 
2019, att avslå yrkandet om att upphäva detaljplanen. Skulle nämnden inte följa 
arbetsutskottets förslag till beslut utan, efter utredning, finna att detaljplanen bör 
upphävas, är det ett ärende som i så fall ska hanteras av kommunfullmäktige, eftersom 
huvudregeln i plan- och byggnadslagen är att beslut om detaljplaner ska fattas av 
kommunfullmäktige, varvid frågan om folkomröstning kan aktualiseras då.  

När det gäller frågan om prövning av bygglov är det en fråga som är exklusiv för plan- 
och byggnadsnämnden enligt plan- och byggnadslagen, dvs. ett bygglov kan inte 
prövas av kommunfullmäktige. Därutöver föreligger enligt regeringsformen, RF, 12 kap. 
2 § hinder för någon myndighet att bestämma hur en förvaltningsmyndighet, i detta 
fall plan- och byggnadsnämnden, ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning 
mot en enskild. Således kan inte kommunstyrelsen påverka utgången av det aktuella 
bygglovet.  

Sammanfattningsvis finns det flera skäl till att kommunstyrelsen bör avslå yrkandet 
om att föra dialog med plan- och byggnadsnämnden om att invänta utfallet av den 
tänkta folkomröstningen om stöd för ett islamiskt center. 

Ekonomiska konsekvenser 

Det föreslagna beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för Uppsala kommun. 
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Initiativärende om folkomröstning i fråga om ett 
islamistiskt center i Stenhagen 

 
Plan- och byggnadsnämnden arbetar för närvarande med att avgöra huruvida man ska behålla detaljplanen 
och/eller bevilja bygglov för ett islamistiskt center i Stenhagen. Ett upphävande av detaljplan inlämnades 
av Sverigedemokraterna på plan- och byggnadsnämndens möte i torsdags, 190822, som nämnden 
beslutade att bereda parallellt med den inkomna bygglovsansökningen. 
 
Det är därmed en fullt öppen fråga som politikerna i plan- och byggnadsnämnden har att ta ställning till. 
Frågan är även av principiell beskaffenhet varför någon form av bredare förankring inför ett avgörande 
beslut är att föredra. 
 
Frågan har varit aktuell under många år, och står nu till slut inför ett avgörande. Sverigedemokraterna har 
under lång tid även förordat mer inslag av folkomröstningar i sakfrågor, och detta är ett lämpligt sådant 
tillfälle. I den händelsen ett islamistiskt center byggs i Stenhagen kommer det att kunna leda till att 
stadsdelen får en samlingspunkt för radikala islamister med tillhörande problem. Stenhagen har redan 
svårigheter med sammanhållningen mellan alla dess invånare och samhället varför det kan vara klokt att 
låta väljarna ta ställning till frågan. 
 
Genomförs en folkomröstning begränsat till Stenhagen blir kostnaden avgränsad till några hundra tusen 
kronor, och i den händelsen en ännu bredare omröstning blir aktuell kan en folkomröstning komma att 
kosta ett mindre antal miljoner kronor. Eftersom frågan påverkar området så pass mycket samt är av 
principiell art är det oavsett rimligt att som minimum hålla en omröstning hos stadsdelens invånare. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 
 

 att i första hand genomföra en folkomröstning i Stenhagen huruvida stöd finns för ett islamistiskt 
center i stadsdelen 

 att i andra hand genomföra en folkomröstning i Uppsala kommun huruvida stöd finns för ett 
islamistiskt center i Stenhagen 

 samt att kommunstyrelsen för dialog med plan- och byggnadsnämnden om att invänta utfallet av 
folkomröstningen innan frågan avgörs 

 
 
Uppsala den 28 augusti 2019 
 
Simon Alm 
 
Gruppledare (SD) 
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