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 Motion om böneutrop i Uppsala 

 
I maj år 2018 startade en landsomfattande debatt angående böneutrop. Bakgrunden var ett beslut om att tillåta 
böneutrop i Växjö trots att politiken påstod sig vara emot. Regeringen slog ifrån sig frågan och hänvisade till att 
kommunen får besluta. Polismyndigheten, som är myndighetsutövare i tillståndsfrågor, har redan fattat ett beslut om 
att böneutrop ska tillåtas. Därmed är frågan avgjord trots att den inte behandlats politiskt. 
 
Situationen väljarna har hamnat i är omöjligt demokratisk. Varken regering eller berörd kommun har uttryckligen 
velat ha böneutrop, men i brist på förbud blir det ändå en verklighet. Det blir i Växjö 110 decibel böneutrop 
utomhus, vilket är jämförbart med ljudnivån vid en rockkonsert i ett års tid innan politiken som tidigast kan påverka 
i frågan. Det blir därmed nödvändigt att agera i frågan innan en ansökan kommer in – annars beviljas den sannolikt 
automatiskt. 
 
När motionen skrivs är böneutrop ett återkommande inslag i tre av Sveriges kommuner: Växjö, Karlskrona och 
Botkyrka kommuner. 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.  
 
Möjlig efterfrågan i Uppsala verkar vara större än i någon av de andra nämnda kommunerna, även om det är svårt 
att veta exakt hur man ser på frågan i dessa grupper. Det saknas oavsett folkligt majoritetsstöd för böneutrop, men 
juridiskt blir böneutrop en verklighet om man inte specifikt fattar beslut i frågan.  
 
I Uppsala kommuns lokala ordningsföreskrifter kan en skrivning inarbetas för att tydliggöra kommunens 
förhållningssätt till böneutrop, lämpligen i anslutning till nedanstående stycke: 

 
 
Det är möjligt att hänvisning till religionsfriheten kommer att göras eller resonemang om klockringning. Det är helt 
verklighetsfrånvända perspektiv i sammanhanget. Fritt religionsutövande i Sverige och Uppsala är fullt möjligt som 
det redan är idag, och är inte beroende av böneutrop. Det är således något som inte har med religionsfrihet att göra. 
Vad gäller klockringning så är det en del av vårt historiska arv och det finns ingen anledning till att blanda in det i 
detta sammanhang. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 
 

 att inte tillåta böneutrop utomhus i kommunen 

 att beslutet tillförs lämpligt dokument 
 
Uppsala den 14 maj 2018 
 
Simon Alm 
Gruppledare (SD) 

 

  



Cb Uppsala, den 8 maj 2018 

Motion av Stefan Hanna (C) om ökad 
personalkontinuitet i hemtjänsten 

För de flesta människor kommer en dag då man inte längre klarar sig på egen 
hand. Till en början handlar det ofta om att man behöver hjälp med att bära 
hem tunga matkassar från affären eller med de tyngsta städmomenten någon 
gång i veckan. För många ökar behovet emellertid med åren till att omfatta 
daglig hjälp med allt från att städa och diska till att stiga upp och klä sig på 
morgonen. 

För att Uppsalas äldre ska känna att kommunens hemtjänst möter deras 
behov på ett tryggt och bra sätt är det viktigt att vi har serviceinriktad och 
omtänksam personal. Uppsala har haft turen att hitta väldigt bra och 
dedikerad hemtjänstpersonal, som sliter varje dag för att ge kommunens äldre 
bästa tänkbara omsorg. 

För en äldre person med hemtjänst är det emellertid inte tillräckligt att varje 
enskild hemtjänstmedarbetare gör ett bra arbete. Det är också viktigt med en 
viss kontinuitet och regelbundenhet i vilka hemtjänstmedarbetare som 
besöker och hjälper våra äldre. Detta är särskilt viktigt för äldre med ett 
omfattande hjälpbehov eller demens. I betydligt större utsträckning än nu 
måste det bli kontinuerliga relationer. 

Enligt Socialstyrelsens årliga jämförelse Öppna jämförelser 2017: Vård och 
omsorg om äldre träffar en Uppsalabo med hemtjänst i genomsnitt 20 olika 
hemtjänstmedarbetare under en 14-dagarsperiod. Detta placerar Uppsala i det 
absoluta bottenskiktet i Sverige, på plats 222 av 240 jämförda kommuner. 
Snittet för riket ligger på 15 hemtjänstmedarbetare per 14-dagarsperiod. 

Intressant jämförelser är med övriga kommuner i Uppsala län samt med 
kommunerna i närliggande Stockholms län. Trots att ingen av kommunerna i 
Uppsala län presterar bättre än rikssnittet så har Uppsala tillsammans med 
Östhammar länets sämsta personalkontinuitet. Snittet för Uppsala län ligger 
på 18,3 hemtjänstmedarbetare per 14-dagarsperiod. Jämförelsen med 
Stockholmskommunerna är ännu dystrare - deras länssnitt är 12,1 
hemtjänstmedarbetare per 14-dagarsperiod. Även Stockholms läns sämsta 
kommuner, Norrtälje och Vaxholm, är med 17 hemtjänstmedarbetare per 14-
dagarsperiod klart bättre än Uppsala. 

Centerpartiet tycker att den här situationen är undermålig, och ovärdig våra 
äldre. Vi efterlyser därför ett målmedvetet arbete för att förbättra 
personalkontinuiteten inom hemtjänsten. Centerpartiet vill att Uppsala ska bli 
en av Sveriges bästa kommuner i detta avseende. Senast 2022 borde det 
emellertid vara möjligt för Uppsala att komma ned till rikssnittet. 

Det är värt att påpeka att detta inte handlar om att producera fler 
hemtjänsttimmar. Detta är istället en fråga som uteslutande handlar om 
fördelning av resurser, styrning och ledarskap. Med rätt ledarskap är det 
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möjligt att genomföra den här kvalitetshöjningen inom Uppsalas hemtjänst 
utan att den behöver bli en enda krona dyrare. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Centerpartiet kommunfullmäktige 

att anta ett mål om att till 2022 sänka antalet hemtjänstmedarbetare per äldre och 14-
dagarsperiod till max 15 per 14-dagarsperiod. 

att uppdra åt äldreförvaltningen att ta fram en plan för hur ovanstående mål skall 
realiseras. 



Uppsala, den 16 maj 2018 

Motion av Stefan Hanna (C) om en väg in för 
föreningslivet 

Föreningslivet är mycket viktigt för Uppsala och fyller en vital funktion för kommunen 
och många invånare. Föreningslivet bygger gemenskap och sammanhållning, 
tillhandahåller en meningsfull fritid för tiotusentals barn, unga och äldre samt bidrar till 
integration och inkludering av nya Uppsalabor. 

Den här viktiga funktionen bör Uppsala kommun givetvis befrämja i mesta möjliga mån. 
Det innebär bland annat att kommunen bör sträva efter att göra föreningarnas 
administrativa börda så liten som möjligt. Det frigör tid för föreningarna, tid som de istället 
kan lägga på sin kärnverksamhet. 

Centerpartiet vill därför att föreningarna ska ha en väg in i kommunen. Den som är ideellt 
engagerad i en förening ska inte behöva ägna värdefull tid åt att hitta på rätt person på rätt 
enhet på rätt förvaltning för att lämna in en redogörelse för en verksamhet eller ansöka om 
ett projektstöd. Den som behöver kontakta kommunen ska ha en mailadress, ett 
telefonnummer eller ett webbfonnulär som sin väg in i kommunen. 

Många av Uppsalas föreningar är beroende av ett gott samarbete med Uppsala kommun. 
Att införa principen en väg in skulle underlätta deras kontakt och dialog med kommunen 
och bidra till ett starkare föreningsliv och ett bättre samhälle. Med fördel kan föreningar få 
ingångar genom ett eget kommunkonto och en egen serviceplats inom kommunens 
ärendehantering. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Centerpartiet kommunfullmäktige 

att införa principen en väg in för Uppsalas föreningsliv i enlighet med motionens 
intentioner. 

Att skapa förutsättningar för en förening att följa sina ärenden digitalt i en egen 
föreningsgrupp inom kommunens digitala ärendesystem. 
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