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Kommunstyrelsen

Motion av Simon Alm (SD) om folkomröstning angående
kommunalt invandringsmottagande
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Ärendet
Simon Alm (SD) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25
januari 2016, att:
- Uppsala kommun ska vara en demokratisk kommun som uppmuntrar till lokala
folkomröstningar i lokala frågor.
- Genomföra en folkomröstning om invandringsmottagande i Uppsala kommun under
innevarande mandatperiod.
Motionen bilägges.
Föredragning
Motionen tar dels upp fråga om folkomröstning om invandringen till kommunen, dels ett mer
generellt resonemang om folkomröstningar.
Att människor från andra länder vill komma till Uppsala är i grunden positivt för kommunens
utveckling. En bred majoritet av väljarna i kommunen stödde partier i kommunfullmäktige
som har en öppen och positiv inställning till att människor från alla länder vill bosätta sig i vår
kommun.
Om en folkomröstning ska arrangeras krävs att den utformas så att där finns tydliga alternativ
och att kommunen har möjlighet att agera i enlighet med resultatet av folkomröstningen.
Frågan om mottagande av människor från andra länder är en sådan där kommunen inte
självständigt kan besluta. Att ordna en folkomröstning enligt motionen skulle därför endast
innebära att medborgarna gavs en illusion om att kunna påverka i en fråga där inte sådan
påverkansmöjlighet finns. Det är inte ett bra sätt att arbeta med demokrati.
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Beträffande det mer generella resonemanget kring folkomröstningar gäller att kommunstyrelsen är positiv till att överväga en sådan om och när en lämplig fråga finns att rösta om.
Det ska då handla om en fråga med tydliga handlingsalternativ som ligger inom den
kommunala kompetensen att besluta om.
Det finns flera vägar att fånga medborgarnas åsikter i frågor mellan valen till kommunfullmäktige. Det kan vara olika typer av medborgardialoger eller enkäter. Det är ofta ett
effektivare sätt att fånga synpunkter och opinioner än en folkomröstning med den stora
administrativa apparat som krävs.
Om en folkomröstning skulle genomföras i samband med de allmänna valen blir
merkostnaden för valets tekniska genomförande marginell. Kostnaderna för en särskild
omröstning, på sätt som motionen föreslår, blir däremot omfattande. Även om det finns
möjligheter att reducera kostnaderna kan nämnas att kostnaderna för att genomföra ett
ordinarie val är omkring 5 miljoner kronor.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.
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Motion om folkomröstning angående
kommunalt invandringsmottagande
Uppsala kommun har under många år verkat för en omfattande invandring till kommunen. Miljardtals
kronor har Uppsalaborna fått betala till försörjningsstöd, svenska för invandrare,
modersmålsundervisning, strukturersättningar till skolor med en hög andel invandrarelever,
föreningsbidrag till invandrarföreningar med mera. Uppsalaborna har fortfarande inte tillfrågats om
invandringsmottagandet som sådant eller om omfattningen i form av hur många som ska tas emot och
hur mycket det får kosta.
Den enda folkomröstning som genomförts i Sverige kring huruvida en kommun ska ha ett
invandringsmottagande eller inte ägde rum i Sjöbo kommun 1988. I denna skånska kommun röstade 64,5
procent av väljarna för att inte ha ett invandringsmottagande i den egna kommunen. Ja-sidan stöddes av
31 procent. Valresultatet respekterades i ett antal år av politikerna innan follwiljan till slut åsidosattes.
Uppsala kommun ska vara en demokratisk kommun där folkomröstningar välkomnas, oavsett styrande
majoritets egen uppfattning i den aktuella frågan. De två kommunala folkomröstningar som genomförts i
Uppsala kommuns cirka 40-åriga historia hittills har varit begränsade till en del av dåvarande Uppsala
kommun som numera är Knivsta kommun. Således har ingen som varit folkbokförd inom dagens
kommungräns någonsin fått delta i en lokal folkomröstning. Det duger inte när det gäller en kommun
som är Sveriges fjärde största.
Sverigedemokraterna förespråkar en invandringspaus för Uppsala kommun samtidigt som övriga partier i
kommunfullmäktige vill ta emot så många som möjligt. Invandringsfrågan är således polariserad bland
kommunfullmäktiges partier, och frågan väcker ett stort intresse bland väljarna. Därför är det rimligt att
tillfråga kommuninvånarna om vad de anser när det gäller det kommunala invandringsmottagandet.
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna
•

att Uppsala kommun ska vara en demokratisk kommun som uppmuntrar till lokala
folkomröstningar i kommunala frågor

•

att genomföra en folkomröstning om invandringsmottagande i Uppsala kommun under
innevarande mandatperiod

Skyttorp den 13 januari 2016
Simon Alm
gruppledare (SD) Uppsala kommunfullmäktige

