
Interpellation 
 
Till Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande 
 
Med anledning av hotbilder och hatbrott i Uppsala kommun,  
tillkännager vi följande interpellation. 
 
Att politiker utsätts för hot och trakasserier är inget ovanligt. Uppsala kommun är inget undantag. Företrädare 
för flera politiska partier i vår kommun har utsatts för hat och hot.  
 
2016 års demokratiutredning visar att hot mot lokalpolitiker har ökat. Utredningen konstaterar ”att mot 
bakgrund av den ökade omfattningen av hot och trakasserier mot förtroendevalda föreslår vi att kommuner 
och landsting får ett ansvar för att förtroendevalda ska kunna fullgöra sitt uppdrag under trygga och säkra 
former.”  
 
Denna utredning publicerades i januari i år. Med anledning av detta undrar vi följande: 
 

- Hur arbetar Uppsala kommun för att förtroendevalda ska kunna fullgöra sitt uppdrag under trygga och 
säkra former? 

- Finns det någon plan på att utveckla säkerhetsarbetet ytterligare? 
 
 
 
Tomas Karlsson, kommunfullmäktigeledamot Feministiskt Initiativ. 
 
Mona Camara Sylvan, gruppledare och kommunfullmäktigeledamot Feministiskt Initiativ.  
 
Uppsala, april 2016.  
 

 

 



 
 
 

 
Interpellation angående hantering av extra medel från staten  
  
 
Regeringen har i vårbudgeten aviserat ett statligt bidrag om 10 miljarder kronor till kommuner och 
landsting. För Uppsalas del handlar det om ett extra statligt bidrag på drygt 130 miljoner kronor. 
Senast staten betalade ut ett sådant stort statligt bidrag var i samband med flyktingsströmmen 2015. 
Då beslutade regeringen efter en sexpartiöverenskommelse om bidrag till kommunerna på 9 
miljarder kronor. För Uppsalas del handlade det om ett bidrag om 119 miljoner kronor som syftade 
till att få igång ett bättre mottagande och en smidigare integration i kommunen. De rödgrönas 
hantering av dessa medel har inte varit särskilt snabb eller imponerande. Det tog lång tid innan 
majoriteten tog fram en handlingsplan och en idé för hur de statliga medlen som var avsedda till 
flyktingarna skulle användas. Jag är orolig över att misstaget från 2015 upprepas även 2017 när de 
130 miljonerna ska komma. Det finns en uppenbar risk att pengarna som är avsedda att förstärka 
välfärden inte når sitt syfte, utan sparas på hög eller upprätthåller en högkostnad nivå i kommunen. 
Därför vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick: 

 

Hur tänker majoriteten fortsättningsvis använda det särskilda bidraget från 2015 för att förbättra 
flyktingmottagandet i Uppsala kommun? 

Anser majoriteten att det finns en risk att medlen som är sparade från 2015 kommer att användas 
som resultatförstärkring och inte som det var tänkt, för att snabba på integrationsprocessen i 
Uppsala? 

Statens syfte med de 130 mnkr extra är att stärka välfärden, hur planerar majoriteten att använda 
dessa medel? 

 

Mohamad Hassan (L) 
Kommunalråd  


