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Kommunfullmäktige 

Motion av Simon Alm (SD) om böneutrop i Uppsala 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Ärendet 
Simon Alm (SD) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 28 maj 2018 
att inte tillåta böneutrop utomhus i kommunen och att beslutet tillförs lämpligt dokument. 
 
Beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 
 
Föredragning 
Som framgår av Uppsala kommuns lokala ordningsföreskrifter är det Polismyndigheten som 
ska pröva ansökan om tillstånd att sända böneutrop med högtalare. Kommunen förfogar 
således inte över sådana beslut. 
 
Kommunstyrelsen bedömer att någon ändring av de lokala ordningsföreskrifterna inte är 
motiverad med anledning av motionen. Kommunstyrelsen föreslår därför att 
kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i ärendet. 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
Joachim Danielsson   Ola Hägglund 
Stadsdirektör    Tf. chef kommunledningskontoret 



 
 

 

 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) 
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