
eSverede,"okraterkta, 

Interpellation om utsatta områdens 
tillgänglighet 

Uppsala kommun har flera utsatta områden. Det innebär att det finns problem med stenkastning, 
parallella samhällsstrukturer med mera. Blåsljuspersonal kan ha svårt att fullgöra sitt uppdrag i områdena 
och invånare upplever en förhöjd grad av otrygghet. 

Det finns många sätt att hantera frågan på. I denna interpellation avgränsas problematiken till 
otryggheten kopplat till den fyriska gatuplaneringen. I Uppsala finns utsatta områden där endast en väg 
leder in och ut från området. Det innebär att om denna väg blockeras på olika sätt eller vis kann 
blåsljuspersonalen inte komma in eller ut från området för att genomföra insatser. Det är en onödig 
problematik som borde ha arbetats bort sedan lång tid tillbaka. 

I områden där rättssamhället utmanas av kriminella aktörer måste situationen tas på största allvar. Det är 
oacceptabelt att utryckningsfordon inte ska kunna komma fram till en bostad för en insats oavsett om det 
handlar om att släcka en brand eller hjälpa en sjuk Uppsalabo. 

Polismyndigheten om utsatta områden 
Ett utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status 
där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Inverkan är snarare knuten till den sociala kontexten i 
området än de kriminellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället. Påverkan kan 
utgöras av direkta påtryckningar, exempelvis genom hot och utpressning, eller indirekta, som 

• offentliga våldshandlingar som riskerar att skada tredje man 
• narkotikahandel som bedrivs öppet 
• ett utåtagerande missnöje mot samhället 

I Uppsala finns även ett särskilt utsatt område, Gottsunda. Ett sådant område kännetecknas av 
polismyndigheten enligt följande: 

• parallella samhällsstrukturer 
• extremism, såsom systematiska kränkningar av religionsfriheten eller 
• starkt fundamentalistiskt inflytande som begränsar människors fri- och 
• rättigheter 
• personer som reser iväg för att delta i strid i konfliktområden en hög koncentration av kriminella 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till Gatu- och samhällsmiljönämndens 
ordförande Johan Lundqvist: 

• Vad har Uppsala kommun gjort under innevarande mandatperiod för att tillse att blåljuspersonal 
har fler än en väg in i och ut från utsatta bostadsområden? 

Uppsala den 29 januari 2018 

Simon Alm 

Gruppled SD) 
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