
Fråga om ordningsvakter till Sävja
På sammanträdet med Idrotts- och fritidsnämnden 15 april 2019 uppmärksammades nämnden
över de enorma problem man har i Sävja, med ungdomsgäng som stör ordningen. De bara tar
sig in till  sporthallen  och stör,  de vägrar  lämna byggnaden och agerat  dessutom hotfullt.
Ungdomarna hotar inte bara hotar idrottsledare och föräldrar, de hotar och pressar 12-åriga
flickor att lämna ifrån sig portkoder till ytterdörrarna. Idrottsledarnas bilar har vandaliserats
efter sammandrabbningar med ungdomsgänget, osv.

Det har gått så långt att idrottsledarna vid upprepade tillfällen har larmat polisen. Men polisen
är så underbemannad att de inte kunnat komma till undsättning en enda gång, och därmed kan
de och kommunen inte längre räkna med polisen för att hålla ordning i Sävja.

Kommunen har därför ordnat med väktare som idrottsledarna kan larma ut, men eftersom
väktare helt saknar befogenheter är det verkningslöst. Ligisterna känner till  detta, och kan
håna väktaren och vägra lämna idrottshallen. Det enda väktarna kan göra är att ringa efter
polisen som inte kommer, eftersom polisen är så underbemannad.

Kommunen planerar redan för ett  antal  trygghetsskapande åtgärder,  såsom borttagande av
skymmande buskage, utökad kamerabevakning, förstärkning av dörrar för att göra det mer
svårforcerat, något som uppskattas då ligisterna bryter sig in med hjälp av enkla handverktyg
idag.

Kommunen måste ta sitt ansvar och vara proaktiva i frågan och inte bara passivt skaffa sig
bättre bepansrade dörrar. De boende i Sävja och idrottsutövarna måste få känna sig trygga
genom till exempel ordningsvakter som kan avhysa och vid behov omhänderta bråkstakarna.
Frågan om ordningsvakter lyftes av Sverigedemokraterna redan på sammanträdet 15 april.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling:

 Kommer Uppsala kommun se till så de idrottsföreningar som hyr Sävja sporthall 
kvällstid kan larma ut ordningsvakter, som med sina större befogenheter jämfört med 
väktare kan återställa ordningen genom att avhysa och vid behov omhänderta 
bråkstakarna?

Uppsala den 16 april 2019

David Perez
Ledamot, SD
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