
 
 

 

INTERPELLATION ANGÅENDE RÅN OCH FÖRNEDRING AV UNGA BROTTSOFFER 
 

”UNGA KRIMINELLA SKA FÅNGAS UPP TIDIGARE” är den braskande förstasidesrubriken i 

UNT den 17 februari. 

 

I SVT:s AGENDA den 16 februari kunde vi ta del av en skrämmande verklighet där ungdomar, 

framför allt med svensk bakgrund, blivit offer för rån och förnedring. Jag utgår ifrån att alla har 

vidareutbildat sig i frågan genom att se programmet. Programmet finns på SVT Play fram till 30 

juni. 

 

Vidare skriver UNT: ”Som UNT har rapporterat ökar ungdomsbrottsligheten kraftigt i Uppsala. 

Även otryggheten har vuxit, inte minst bland tjejer”. 

 

När brottsligheten drabbar våra barn och barnbarn, innebär det hot mot våra allra innersta och mest 

fundamentala värderingar. 

 

I slutet av januari hölls ett krismöte, där alla förvaltningar var samlade. UNT:s rapportering från 

mötet visa en fullständig vilsenhet från kommunens sida. Citat som: ”Alla verksamheter i Uppsala 

kommun kan göra mer för att öka tryggheten och minska brottsligheten”, ”att jobba hårdare mot 

kriminalitet” samt ”Det behöver bli flera orosanmälningar”. Socialtjänsten rapporterar att ”vi håller 

på att se över vad vi kan göra annorlunda … men vad vi ska förändra är för tidigt att säga”. 

Kommunen har sovit en djup Törnrosasömn. 

 

Inom Sverigedemokraterna är vi ytterst oroade och frustrerade över att kommunen står fullständigt 

handfallen inför denna brottslighet. Det behövs kraftfulla åtgärder NU! 

   

Sverigedemokraterna kommer att, i särskild skrivning, kräva att styret upprättar 1) en handlingsplan 

med 2) tydliga mål och aktiviteter samt att 3) måluppfyllelse och aktivitetsstatus avrapporteras vid 

varje kommunfullmäktigemöte tills annat beslutas. 

 

Med ovanstående bakgrund ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens ordförande: 

 

• Hur ser statistiken ut år från år under perioden 2010-2019 avseende totala antalet 

ungdomsbrott där brottsoffret varit under 21 år med särredovisning av de brott där 

det förekommit inslag av förnedring av brottsoffren?   

 

• Att bli utsatt för hot, rån, misshandel och förnedring skapar naturligtvis djupa 

trauman hos offren. Vilka insatser har kommunen gjort för att hjälpa brottsoffren? 

 

 

Uppsala den 17 februari 2020 

Anders Sehlin 

Ledamot för Sverigedemokraterna 

john.hammar
Överstruket
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§57 

Inlämnade interpellationer 24 februari 2020 

KSN-2020-00024 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att interpellation om brott mot näringslivet i Uppsala kommun från Alexander 
von Uckermann (SD) inte får ställas, 

2. att fråga 1 i interpellation angående rån och förnedring av unga brottsoffer 
från Anders Sehlin (SD) inte får ställas men i övrigt får interpellationen ställas 
och besvaras vid fullmäktiges nästa sammanträde den 30 mars, 

3. att fråga 1 och 21 interpellation om kommunens kommunikatörer från Kent 
Kumputa (SD), samt vad som gäller "eventuella externa kommunikatörer" i 
fråga 3 och 4 inte får ställas, men i övrigt får interpellationen ställas och 
besvaras vid fullmäktiges nästa sammanträde den 30 mars 

4. att fråga 5 i interpellation om kommunrevisionens granskning av 
bostadsförsörjning samt hållbarhetsaspekter inom samhällsbyggnad från 
Stefan Hanna (-) inte får ställas men i övrigt får interpellationen ställas och 
besvaras vid fullmäktiges nästa sammanträde den 30 mars. 

5. att övriga listade interpellationer får framställas och besvaras vid fullmäktiges 
kommande sammanträde den 30 mars 2020. 

Bestutsgång 

Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges ordförande har gått igenom de inlämnade interpellationerna 
och lämnar här kommunfullmäktige sitt förstag till beslut. 

lkommunfullmäktiges reglemente framgår att en interpellation: 

1. ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller ett bolags handläggning, 
2. får inte avse allmänpolitiska frågor, 
3. får inte avse frågor som nämnderna enligt särskilda författningar självständigt 
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prövar, 
4. bör endast väckas i frågor av större intresse för kommunen. 

1 kommunallagen framgår dessutom att en interpellation ska ha ett bestämt innehåll 
och vara försedd med motivering. Det framgår vidare av kommunallagen att 
interpellationer endast bör ställas i frågor av större intresse för kommunen. En 
interpellation får ställas av en ledamot och riktas till ordföranden i kommunstyrelsen, 
nämnd, fullmäktigeberedning eller bolag. Fullmäktiges ordförande lägger förslag till 
beslut om interpellationen får ställas eller inte. Fullmäktige beslutar i frågan utan 
föregående debatt. 

Interpellation om brott mot näringslivet i Uppsala kommun från Alexander von 
Uckermann (SD) avser uppgifter som inte hör inte till fullmäktiges, en nämnd eller ett 
bolags handläggning. Den föreslås därför inte få ställas. 

Fråga 1 i interpellation angående rån och förnedring av unga brottsoffer från Anders 
Sehlin (SD) hör inte till fullmäktiges, en nämnd eller ett bolags handläggning. Den 
föreslås därför inte få ställas. 

Fråga 1 och 2 i interpellation om kommunens kommunikatörer från Kent Kumpula (SD) 
gäller enligt sin ordalydelse "alla kommunikationsrelaterat anställda/alla 
kommunikativt anställda". Det går inte att avgränsa den grupp anställda som 
interpellanten avser. Frågorna är alltför oprecisa för att interpellationen ska kunna 
sägas ha ett bestämt innehåll. De förslås därför inte få ställas. 

Fråga 3 och 4 i interpellation om kommunens kommunikatörer från Kent Kumpula (SD) 
gäller "eventuella externa kommunikatörer". Det går inte att förstå vad som avses med 
"eventuella externa kommunikatörer". Frågorna är alltför oprecisa för att 
interpellationen ska kunna sägas ha ett bestämt innehåll. De förslås därför inte få 
ställas 

Fråga 5 i interpellation om kommunrevisionens granskning av bostadsförsörjning samt 
hållbarhetsaspekter inom samhällsbyggnad från Stefan Hanna (-) är för oprecist 
formulerad för att kunna sägas ha ett bestämt innehåll. Den gäller dessutom något 
som inte är ett större intresse för kommunen. Den föreslås därför inte få ställas. 
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Inlämnade interpellationer: 

• Interpellation om brott mot näringslivet i Uppsala kommun från Alexander von 
Uckermann (SD) 

• Interpellation angående rån och förnedring av unga brottsoffer från Anders 
Sehlin (SD) 

• Interpellation om kommunens kommunikatörer från Kent Kumputa (SD), 
• Interpellation om stöd till sexuellt utsatta barn från Linnea Bjuhr (SD), 
• Interpellation om kommunrevisionens granskning av bostadsförsörjning samt 

hållbarhetsaspekter inom samhällsbyggnad från Stefan Hanna (-) 
• Interpellation kopplad till kommunrevisionens granskning av kommunens mål 

och resultatstyrning från Stefan Hanna (-) 
• Interpellation kopplad till kommunrevisionens granskning av kommunens 

arbete med etablering och integration från Stefan Hanna (-) 
• Interpellation om lektorer i gymnasieskolan från Christopher Lagerqvist (M) 
• Interpellation om rödmarkeringar från Ingela Ekrelius (V). 
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