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 Kommunfullmäktige 

Inlämnade frågor 
Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att inte medge att fråga av Simon Alm (SD) om böneutrop i Uppsala får framställas, samt 
 
att medge att övriga inlämnade frågor får framställas och besvaras vid sammanträdet. 
 
 
 
Frågor  
Fråga av Simon Alm (SD) om böneutrop i Uppsala. Bilaga 1. 
 
Fråga av Simon Alm (SD) om bidragsfuskande vuxna ensamkommande invandrarungdomar. Bilaga 2. 
 
Fråga av Madeleine Andersson (M) om utvärdering av markeringsavgifter. Bilaga 3. 
 
Fråga av Madeleine Andersson (M) om konstgräs. Bilaga 4. 
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 Fråga om böneutrop i Uppsala 

 
Under den senaste veckan har en livlig debatt pågått angående böneutrop i Växjö. Det har varit intressant 
att följa på avstånd hur frågan har hanterats.  
 
Det har visat sig vara en stor förvirrig där ansvaret i frågan har bollats fram och tillbaka, och till slut har 
man valt att bevilja böneutrop om 110 decibel utomhus varje fredag. Ungefär lika hög ljudnivå som vid 
rockkonserter. Man har valt att även begränsa ljudvolymens inverkan i inomhusmiljöerna i området. 
Inomhus hos grannarna är det tillåtet att böneutropen hörs så pass högt att det kan likställas med att 
någon sitter bredvid och pratar. 
 
Därefter har det visat sig att katolska kyrkan i samma kommun har fått avslag på sin ansökan med 
hänvisning till att ringande kyrkklockor påstås vara störande. 
 
Nu är således böneutrop ett återkommande inslag i tre av Sveriges kommuner. Den som hade varnat för 
att så skulle bli fallet för 20 år sedan hade sannolikt av media och gamla partier avfärdats som rasistisk 
konspirationsteoretiker. Nu är det ändå verklighet, och det är nog många som undrar om det riskerar att 
kunna bli verklighet även i sin kommun. 
 
Idag har Växjö, Karlskrona och Botkyrka kommuner böneutrop. Här är en jämförelse mellan 
kommunerna avseende ursprungsland bland befolkningen, med fokus på länder med islam som 
majoritetsreligion.  
 

 
* Uppgifterna baseras på SCB:s statistik: ”Utrikes födda efter län, kommun och födelseland 31 december 2017”. Endast 
länderna Afghanistan, Bosnien-Herzegovina, Eritrea, Irak, Iran, Somalia, Syrien och Turkiet är de länder som har 
räknats in.  
 
En allmän reflektion vad gäller statistiken är att det i Uppsala kommun bor fler personer från de länderna 
som räknats upp jämfört med i de kommunerna som har böneutrop. Det är därmed en högst relevant 
frågeställning reflektera över. Ska Uppsala kommun också ha böneutrop? Sverigedemokraterna Uppsala 
är emot en sådan utveckling. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Marlene 
Burwick: 
 

 Kommer det rödgröna styret att tillåta böneutrop vid förfrågan? 
 
 
Uppsala den 14 maj 2018 
 
Simon Alm 
 
Gruppledare (SD) 

 

  



 
 

 

 Fråga om bidragsfuskande vuxna 

ensamkommande invandrarungdomar 

 
Uppsala kommun har tagit emot flera hundra ensamkommande invandrarungdomar under de senaste 
åren. Det är bland dessa vanligt att man ljuger om sin ålder avsiktligen eftersom det medför att man kan 
räknas som just ensamkommande flyktingbarn. Rättsmedicinalverket har efter flera års debatt börjat 
genomföra medicinsk åldersbedömning för denna grupp. Nedan är statistik för året 2017. 

 
 
Under år 2017 genomförde rättsmedicinalverket nästan 10 000 åldersbedömningar. Knappt 15 procent 
talade för att den undersökta var under 18 år. Det innebär en mycket stor andel åldersfusk, något som 
kan vara ett bidragsbrott. Av den anledningen lämnade SD Uppsala in en motion för att förmå Uppsala 
kommun att börja arbeta med polisanmälan i fall där man uppenbart ljugit om sin ålder för att nå 
förmåner. Kommunledningskontoret meddelade då att man är redan är skyldiga att anmäla misstanke om 
bidragsbrott.  

 
* Citatet ovan är från kommunledningskontoret i föredragningen om en motion angående vuxna ensamkommande 
invandrarungdomar. 
 
När Uppsala kommun har tagit emot så pass många sk. ensamkommande flyktingbarn är det statistiskt 
mycket sannolikt att kommunen har kommit i kontakt med många fall av oriktiga uppgifter beträffande 
exempelvis ålder.   
 
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Marlene 
Burwick: 
 

 Har någon vuxen ensamkommande invandrarungdom hittills blivit polisanmäld och dömd för 
bidragsbrott med anledning av oriktiga uppgifter i Uppsala kommun? 

 
Uppsala den 15 maj 2018 

 
Simon Alm 
Gruppledare (SD) 

 

  



Fråga av Madeleine Andersson (M) om utvärdering av markeringsavgifter till Rickard 
Malmström (Mp)  
 

När kommer föreningarna få det ökade stödet?  
 

I juni 2017 ställde jag en interpellation till Rickard Malmström (Mp) angående parkerings- och 
markeringsavgifter. I svaret från Rickard Malmström svarade han att ”större delen (ca 2/3) av 
intäkten från den ökade markeringsavgiften går tillbaka till föreningarna i form av bidrag. 
Nämndens bidrag ska tydligare styras mot barn och unga samt föreningar som själv driver 
sina anläggningar.” 
  
Föreningarna vittnar om att de inte kan se något av det du lovat och uttalat dig om till de som 
driver föreningsverksamhet i egen lokal. De säger sig istället få samma belopp som tidigare 
år och saknar de utlovade ökade bidragen som de nya markeringsavgifterna skulle ge. Långt 
ifrån det utlovade stödet. 

 
 
Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga Rickard Malmström nedan frågor gällande 
den nya förändringen inom markeringsavgifterna och höjningen from 1 juli 2017: 
 

- När kommer bidraget komma föreningarna till godo? 
- Bokas lokaler och hallar i samma grad som tidigare av föreningarna? 

 
 
 
  
Madeleine Andersson (M)  
Uppsala den 23 april 2018 

 



Fråga till idrotts- och fritidsnämndens ordförande Rikard Malmström (Mp)  

Studenternas IP, en arena för fotboll på elitnivå och Allsvenskt spel. Spaden är satt i marken 

och nu är arenan påbörjad och skall byggas för Uppsala, Uppland och svensk elitfotboll. 

 

Bygger vi nu så bör vi göra det utifrån ett hållbart perspektiv – Ekonomisk, ekologiskt och 

socialt perspektiv. Studenternas IP ska vara en arena som vi kan vara stolta över, som 

morgondagens elitspelare kan formas på och som vi kan se matcher i världsklass på. 

I media kan vi läsa om elitfotbollsspelare som avstår från att spela på konstgräs på grund av 

stora skaderisker med lång rehab tid och om den negativa inverkan granulat har på miljön. 

Flera av våra större städer i Sverige och Europa börjar istället lägga Hybridgräs men i 

Uppsala, på Studenternas IP, planeras det att läggas konstgräs. 

 

Med anledning av ovanstående vill jag därför ställa frågan till idrotts- och fritidsnämndens 

ordförande Rikard Malmström:  

Är konstgräs det bästa för Studenternas 2019? 

 

Madeleine Andersson (M) 

Ersättare Kommunfullmäktige 
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