KOMMUNALRÅD

Svar på interpellation om mer information från polisen i Uppsala
Jonas Segersam (KD) har i en interpellation ställt frågor om kommunens samarbete med
polisen.
Trygghet är en förutsättning för att kunna leva ett gott liv och för ett samhälle som håller ihop.
För att skapa ökad trygghet behöver vi samlas för att minska klyftorna, bryta segregationen,
bekämpa brottsligheten och stärka sammanhållningen i hela Uppsala. Här har kommunen en
viktig roll och samarbete med polisen har en avgörande betydelse.
Det finns mycket statistik kring trygghetsfrågor. Vi ser att otryggheten ökat, och det ska tas på
största allvar. Inte minst den tydliga förändringen av unga flickors trygghet i city som Region
Uppsalas undersökning Liv och Hälsa Ung 2017 visade oss för ett år sedan. Det var också en
starkt bidragande orsak till införandet av kommunala trygghetsvakter.

Här nedan följer svar på Jonas Segersams konkreta frågor
Är du beredd att medverka till att bjuda in polisen så att de regelbundet kan redogöra för
säkerhetsläget i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige?
Den löpande kommunikationen och utbytet mellan kommunen och polismyndigheten sker
mellan berörda tjänstepersoner inom ramen för det samverkansavtal vi tecknat med
polismyndigheten. Det är själva syftet med avtalet, och samverkan fungerar mycket väl.
Utöver samverkan mellan berörda tjänstepersoner träffar KSAU regelbundet polisen där
polisen berättar om sitt arbete och möjligheter för diskussion finns.
Jag ser inget behov av att polisen regelbundet träffar kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige, utan ser att det även i fortsättningen är KSAU de träffar.
Vad ser du för fördelar med ett närmare samarbete mellan polis och Uppsala kommun, och
på vilka sätt kan detta närmare samarbete ske?
Det samarbete kommunen har byggt upp med polisen de senaste åren betecknas av polisen
själv som ”med största sannolikhet landets bästa samverkan kommun-polis”. Samtidigt kan
självklart denna så viktiga samverkan utvecklas vidare. Även här sker det bäst inom ramen
för samverkansavtalet och de regelbundna styrgruppsmöten som redan sker. Nyligen har
stadsbyggnadsförvaltningens avdelning för gata-park-natur även adjungerats till styrgruppen
eftersom så många trygghetsfrågor berör deras område. På så sätt utvecklas och stärks
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löpande samarbetet av kommunens och polisens chefer och medarbetare, inom ramen för det
avtal vi tecknat och anger vilja och riktning med.
På vilka sätt kan Uppsala kommun stödja polisen i deras viktiga arbete för ökad trygghet i
Uppsala?
Vi vet att polisen är mycket nöjda med det stöd kommunen redan ger dem i olika avseenden.
Samarbetet mellan polisen och vår socialtjänst kring de riktade insatserna mot drogmissbruk
runt resecentrum under 2017 fick nationell uppmärksamhet. Detsamma gäller vårt
framgångsrika samarbete kring trygghetsvakterna i centrala Uppsala; ett koncept som många
kommuner vill kopiera och vi har fått dela med oss av underlag till.
Genom våra fastighetsbolag samverkar vi med polisen kring kameraövervakning i
Gottsunda/Valsätra-området. Inom socialtjänstens område ryms också SSP-arbetet och
Särskilda Insatsgrupper – båda mycket uppskattade stöd också till polisen. Inom ramen för
vårt samverkansavtal sker mycket av det socialt förebyggande arbetet vi samverkar kring.
Nedanstående fokusområden finns idag med i avtalet.

Kommunen samverkar också med polisen vid särskilda händelser som Valborg och
Kulturnatten, där vi tillsammans upprättar ett servicecenter för samordning av alla löpande
insatser och dessutom har samverkanspersoner på plats i polisens inre ledningsstab.
Samverkan grundläggs också i vardagen, och varje vecka deltar personal från socialtjänst och
räddningstjänst vid de regelbundna utsättningsmöten som ligger till grund för helgens
riskbedömning och eventuellt behov av anpassade arbetssätt eller riktade insatser. En viktig
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utgångspunkt för dessa möten och den löpande riskbedömningen bistår vår socialtjänst med i
de veckovisa sammanställningar av läget beträffande t ex skadegörelse, anlagda bränder och
annan orolighet som kan indikera ökad risk för social oro.
En annan verksamhet som vi bedriver sedan förra året är Kunskapscentrum. Där deltar
kommunen i möten mellan polisen, säkerhetspolisen, Arbetsförmedling, Försäkringskassa,
Skattemyndigheten och flera andra statliga myndigheter där information om varandras
verksamheter förmedlas i kunskapshöjande syfte. Det har det visat sig framgångsrikt att
utbyta öppen information om organiserad brottslighet och brott mot välfärdssystemet.
Självklart utan att göra avkall på sekretessregler.
I handlingsplanen för Gottsunda/Valsätra nämns flera aktiviteter där polisen är en viktig part.
Vi ser att samverkan generellt kan stärkas mellan lokala aktörer inom området, där polisen är
en. Vi ser också att kommunens tillsynsinstrument kan användas i större utsträckning, vilket
stödjer polisens verksamhet såväl direkt (genom att beivra verksamhet som kan ha kriminella
kopplingar) som indirekt (genom att stärka rättssamhället). Snabbare samordning av åtgärder
vid brott, mer samordnade kommunikationsinsatser, förhindra stenkastning mot bussar,
utvecklad grannsamverkan m.m. är flera andra åtgärder i planen som stödjer polisens arbete
och bygger på vår samverkan med dem. I denna plan framgår det också att framgångsrika
arbetssätt ska tas vidare ut till andra områden i kommunen i lämplig omfattning, till exempel
via den kommunövergripande handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet som nu håller på
att arbetas fram.
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