
Interpellation om mer information från polisen i Uppsala 

Uppsalas invånare upplever idag en ökad otrygghet. I Uppsala kommun upplever ungefär åtta av tio 
tjejer en otrygghet inne i centrum och i länet uppger endast 58 procent att de känner sig trygga i 
området. Invånarna i polisområde Uppsala är mer utsatta för brott jämfört med övriga delar av 
regionen visar siffror från den Nationella trygghetsundersökningen (NTU). 

Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ligger antalet anmälda brott i Uppsala kommun strax över 
24 000 för 2017. Det är en ökning med över 1700 anmälda brott sedan 2015. Antalet våldsbrott 2014 
var i Uppsala kommun 1928 stycken. Tre år senare är denna siffra 2026 stycken anmälda våldsbrott. 
Antalet anmälda sexualbrott har ökat från 244 stycken 2012 till 412 stycken 2017. 

Ofta under kommunstyrelsens sammanträden ges säkerhetsansvarig tjänsteman i Uppsala kommun 
tillfälle att berätta om trygghets- och säkerhetsfrågor. Det är ett mycket viktigt inslag i kommunens 
arbete för att utveckla och förbättra säkerheten för våra invånare. För att utveckla trygghetsarbetet 
ytterligare så vill vi kristdemokrater att polisen ges ett större utrymme i det kommunövergripande 
arbetet. 

Polisen i Uppsala gör ett oerhört viktigt arbete i att se till att lagen upprätthålls så att familjer och 
individer kan känna sig trygga på våra gator och torg. Vi som ytterst ansvariga beslutsfattare i 
kommunen bör därför på bästa möjliga sätt, med de medel vi har, underlätta polisens dagliga arbete. 
Som exempel kan nämnas att Kristdemokraterna föreslog att införa kommunala ordningsvakter i 
kommunen 2017, som nu ett antal månader senare har visat sig vara en lyckad satsning och där 
antalet ordningsvakter förväntas utökas i framtiden. För att underlätta polisens arbete ytterligare 
och stärka det brottsförebyggande arbetet så driver Kristdemokraterna och Alliansen sedan tidigare 
frågan om att sätta upp fler trygghetskameror i områden där behovet anses vara som störst. Detta 
för att trygghetskameror hjälper till att förebygga brott, men även för att fungera som en nödvändig 
resurs gällande uppklarning av brott och identifiering av misstänkta gärningsmän. Det förebyggande 
arbetet är också mycket viktigt, och där har Uppsala kommun en avgörande betydelse såsom 
ansvariga för den kommunala skolan och socialtjänsten. Tydligare inspel från polisen kan därför 
tydligt förbättra inriktningen i arbetet inom Uppsala kommun.  

Vi kristdemokrater har på riksnivå lagt förslag om att öka antal poliser med 10.000 varav hälften ska 
vara snabbutbildade med en tydlig koppling till den kommunala nivån. Vi bör redan nu inleda ett 
utökat samarbete med polisen i syfte att öka tryggheten för Uppsalas invånare. 

Det förekommer att Polisen, kanske en gång om året är med på överläggningar med KSAU. Vi tror att 
både Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen skulle vara betjänta av att få regelbundna rapporter 
av säkerhetsläget direkt från Polisen, något som även skulle stärka samarbetet mellan Uppsala 
kommun och polismyndigheten. 
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Jag vill därför fråga Kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S): 

Är du beredd att medverka till att bjuda in polisen så att de regelbundet kan redogöra för 
säkerhetsläget i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige? 

Vad ser du för fördelar med ett närmare samarbete mellan polis och Uppsala kommun, och på 
vilka sätt kan detta närmare samarbete ske? 

På vilka sätt kan Uppsala kommun stödja polisen i deras viktiga arbete för ökad trygghet i Uppsala? 

Uppsala 2018-03-21 

Jonas Segersam (KD), kommunalråd 
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