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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: 

 Finns det idag något hinder för böneutrop i Uppsala?

Uppsala den 14 maj 2018 

Simon Alm 

Gruppledare (SD) 

bilaga 1



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: 

 Kan böneutrop bli möjligt i Uppsala?

Uppsala den 14 maj 2018 

Simon Alm 

Gruppledare (SD) 

bilaga 2



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: 

 Har Uppsala kommun några specifika hinder för böneutrop i kommunen?

Uppsala den 14 maj 2018 

Simon Alm 

Gruppledare (SD) 

bilaga 3



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: 

 Är böneutrop en möjlighet i Uppsala med nuvarande regelverk?

Uppsala den 14 maj 2018 

Simon Alm 

Gruppledare (SD) 

bilaga 4



Fråga om beräkningsunderlag 
I april debatterades en interpellation om invandringens nettokostnader för Uppsala kommun. I debatten, 
och det skriftliga svaret, svarade Erik Pelling (S) för de rödgröna. Han tydliggjorde att han anser att han 
självklart vill ha en faktabaserad debatt i valrörelsen.  

Trots det goda svaret har han inte velat offentliggöra beräkningarna bakom de siffror han i samma 
interpellationssvar framlade. Han redovisade att invandringen under fyra år kostat lite drygt 280 miljoner 
kronor netto för Uppsala kommun, vilket undertecknad redan inför och under debatten ville få mer 
information om. 

Om debatten ska vara faktabaserad är det givetvis lämpligt att de bakomliggande beräkningarna 
offentliggörs när så begärs. Hur ska man annars kunna verifiera om det stämmer, samt kunna diskutera 
delar av kostnaderna och intäkterna i valet? 

Nedan är ett utdrag från Erik Pellings (S) svar från april 2018 på interpellation av Simon Alm (SD) om 
nettokostnad för invandringsmottagande.  

r

Vi behöver mer fakta, och mindre fejknyheter och mindre mörkläggning i valrörelsen. Det mår 
demokratin bäst av. 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Marlene 
Burwick: 

 Kan du offentliggöra beräkningsunderlaget för interpellationssvaret ”Svar på interpellation av
Simon Alm (SD) om nettokostnad för invandringsmottagande”?

Uppsala den 5 juni 2018 
Simon Alm 
Gruppledare (SD) 

bilaga 5



Uppsala den 28 maj 2018 
Anders Sehlin 
Suppleant (SD) 

Fråga om säkerhetshöjande åtgärder för att 
förebygga terror i Uppsala 

Under de senaste åren har vi kunnat följa nyheter om upprepade terrorhandlingar i Europa utförda av 
militanta islamistiska grupperingar eller av enskilda s.k. "radikaliserade personer". Användandet av större 
fordon som vapen har blivit allt vanligare. 

Sverige är inte undantaget från dessa terrorhandlingar. Senast utfördes ett fordonsrelaterat terrordåd på 
Drottninggatan i Stockholm, där många oskyldiga personer dödades eller skadades. 

Ett särskilt försvårande inslag, vad avser engagemanget från samhällets sida, var att gärningsmannen hade 
fått upprepade avslag på asylansökan och rätteligen redan borde ha förpassats ut ur riket alternativt 
förvarats i väntan på utvisning. Trots detta faktum rörde han sig mer eller mindre fritt i samhället utan att 
olika myndigheter på något sätt eftersökte mannen i fråga. TV-programmet Uppdrag Granskning visade 
tydligt på de stora bristerna i myndigheternas agerande. 

Det finns idag tiotusentals individer i Sverige som, i likhet med den aktuelle gärningsmannen, befinner sig 
illegalt i Sverige och utgör ett latent hot mot våra medborgares säkerhet. Fortfarande underlåter 
myndigheterna att göra några större ansträngningar att hitta, förvara och utvisa dessa individer. 
Uppsala är idag Sveriges fjärde största stad. Flera av Sveriges stora städer har, på olika sätt, ökat 
säkerheten mot terrorbrott. 

Oavsett antalet asylsökande har Säpo i en rapport konstaterat att antalet våldsbejakande extremister i 
Sverige är 2000 till antalet vad gäller islamister samt ytterligare ca 1000 vänster- och högerextremister. 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

• Har åtgärder vidtagits för att skydda Uppsalas medborgare och besökande mot terrordåd 
generellt samt har åtgärder vidtagits för att specifikt skydda medborgare och besökande mot 
fordonsrelaterade terrordåd? 

bilaga 6



Fråga om könssegregerade badtider

Under flera års tid har Sverigedemokraterna i motvind kämpat för att könssegregerade badtider ska 
upphöra i Uppsala kommun. Det är något som har förekommit under många år i Gottsunda centrum, 
och är således inte ett blockbundet fenomen utan något som både Alliansen och de rödgröna låtit pågå. 

Vid förhandlingarna i kommunfullmäktige under våren har olika fakta cirkulerat om huruvida 
könssegregerade badtider fortfarande existerar eller ska upphöra i Uppsala kommun.  

På Gottsundabadets egna hemsida går fortfarande när denna fråga författas att man har ”tjejmorgon” på 
söndagar. Könssegregerade badtider kan gå under många olika namn och ”tjejmorgon” är ett exempel 
precis som man också skulle kunna kalla det för ”män äger ej tillträde”.  

Skärmdumpen är från 11.35 den 6 juni år 2018. 

Fenomenet är absurt i Sverige år 2018 varför det borde upphöra.  

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till idrotts- och fritidsnämndens ordförande 
Rickard Malmström: 

 Förekommer könssegregerade badtider fortfarande på badhus i Uppsala kommun?

Uppsala den 6 juni 2018 

Simon Alm 

Gruppledare (SD) 

bilaga 7
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