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Kommunfullmäktige 

Motion av Simon Alm (SD) om minskat våldsanvändande mot 
offentliga verksamheter i Uppsala kommun 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 
 
 
 
Reservationer 
Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 
 
I avgörandet deltagande 
Marlene Burwick (S), Maria Gardfjell (MP), Fredrik Ahlstedt (M), Erik Pelling (S) Caroline 
Hoffstedt (S), Ulrik Wärnsberg (S), Rikard Sparby (M), Stefan Hanna (C), Simon Alm (SD), 
Gustaf Lantz (S), Hanna Mörck (V), Linda Eskilsson (MP), Mats Gyllander (M),  
Anna Manell (L), Carolina Bringborn Anadol (M) 
 
Uppsala 8 februari 2017 
Marlene Burwick/Ingela Persson 
 
Ärendet  
Simon Alm (SD) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj 
2016 att:  
- Kommunen ska tillskriva regeringen om att skapa bättre förutsättningar för 
polismyndigheten att kunna lagföra brottslingar i gäng som våldsför sig på samhällsviktiga 
funktioner i Uppsala kommun.  
- Uppsala kommun verkar för att brottslingar i gäng, som våldsför sig på viktiga 
samhällsfunktioner, lagförs i högre antal och andel än vad som var fallet våren 2016 vid 
liknande händelser i framtiden.  
- Ge kommunstyrelsen i uppdrag att återrapportera till kommunfullmäktige om vidtagna 
åtgärder enligt ovanstående yrkanden.  
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Motionen bilägges.  
 
Föredragning  
De frågor som tas upp i motionen ligger utanför kommunens ansvarsområde. Frågan om att 
skapa bättre förutsättningar för polismyndigheten att lagföra individer som våldför sig på 
samhällsviktiga funktioner, även kallat blåljuspersonal, diskuteras på regeringsnivå. Bland 
annat har inrikesministern under våren fångat upp förslag till åtgärder i samtal med aktörer 
inom blåljusverksamheter som följs upp på Justitiedepartementet. Det är viktigt att polisen har 
goda förutsättningar för sitt arbete men det ankommer inte på en kommun att uttala sig om 
hur detta ska skapas. 
 
Lokalt har Uppsala kommun en väl utvecklad samverkan med polismyndigheten. Utgångs-
punkten är det samverkansavtal som kommunstyrelsen i december 2015 förlängde att gälla till 
och med 2018. Samverkansavtalet innehåller tre fokusområden för att öka tryggheten och 
minska brottsligheten i kommunen; Främjande och trygghetsskapande arbete, 
Brottsförebyggande och brottsreducerande arbete och övrigt kommande behovsområden.  
 
Som en del av kommunens arbete inom ramen för avtalet kan nämnas att socialnämnden har 
utökat områdesarbetet så det idag finns fem så kallade SSP-samordnare (samverkan skola-
socialtjänst-polis) som bland annat har till uppgift att mobilisera aktörer och goda krafter i 
områdena. De stöttar och samordnar vuxenvandrare och mobilserar fler att delta och starta 
vuxenvandringsgrupper som är viktigt för att öka tryggheten och förebygga oro. 
Socialtjänsten har därutöver en ungdomsbrottsgrupp som arbetar med ungdomar som begår 
brott.  
 
Veckovis sammanställs lägesbilden för social oro och mailas till berörda inom kommunen i 
ett samarbete mellan SSP-samordnare, polismyndigheten, skolan, fritidsverksamheten, 
fastighetsbolag med flera. Detta bidrar till en ökad medvetenhet om tendenser för social oro 
uppkommer och bidrar till bättre riskbedömningar för blåljuspersonalen.  
 
Polisens medborgarlöfte kan ses som en förlängning och konkretisering av samverkansavtalet. 
I medborgarlöftet har centralpassagen vid resecentrum identifierats som en otrygg plats där 
åtgärder behövts för att stärka tryggheten. En sådan åtgärd är den kameraövervakning som är 
på väg att installeras där, vilken kommer att öka tryggheten och stärka skyddet för blåljus-
personal som agerar i den miljön. Ett av kameraövervakningens syften är att ge bättre 
förutsättningar för brottsutredning och därmed också för fällande domar.  
 
Som framgår uppmärksammar kommunen de frågor motionen tar upp och har ett väl 
utvecklat samarbete med polismyndigheten och andra aktörer. Kommunen ska inte 
självständigt agera i frågor som rör en annan myndighets ansvar. Den viktiga hanteringen av 
trygghetsfrågorna försvåras av om myndigheter går in på varandras områden. Ett bifall till 
motionen vore att störa det väl utvecklade samarbetet mellan Uppsala kommun och 
polismyndigheten. 
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Motion om minskat våldsanvändande mot 
offentliga verksamheter i Uppsala kommun 

Uppsala kommun har i flera avseenden och under en längre tid präglats av otrygghet. Oftast har det gällt 
Gottsunda, men ibland också andra områden. Det har handlat om omfattande bilbränder, bränder i 
containrar, soptunnor med mera, samt stenkastning mot bussar, räddningstjänst och polis. 

Sverigedemokraterna har tidigare motionerat om kameraövervakning som ett av flera verktyg för att göra 
det lättare att lagföra och framförallt avskräcka de personer som är inblandade i detta. Detta har inte 
vunnit bifall i Uppsala kommunfullmäktige hittills. 

Samhället behöver utöver kameraövervakning införa fler effektiva åtgärder mot den ökande otryggheten. 
Det är inte rimligt att tusentals Uppsalabor lever med oron över huruvida bilen är nedbränd eller om 
busslinjerna är inställda i flera dagar. Det leder till stora bekymmer för tusentals Uppsalabor varje gång 
detta våldsmönster upprepas. 

Polismyndigheten har gått ut i UNT med att de inte klarar av att få fast förövarna, att de inte kan 
identifiera förövarna och att de är rädda för att själva bli skadade. Det ska tas på allvar att 
polismyndigheten är orolig över sina enskilda polisers säkerhet när de ska göra sitt jobb i vissa stadsdelar i 
Uppsala kommun. 

För att åstadkomma förändring mynnar denna motion ut i förslag som är breda och enkla för de flesta 
partier att ställa sig bakom. Alla partier borde kunna komma överens om att våra viktiga 
samhällsfunktioner inte ska mötas av stenkastning, och att de som sysslar med sådana otyg ska straffas. 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

• att kommunen ska tillskriva regeringen om att skapa bättre förutsättningar för polismyndigheten 
att kunna lagföra brottslingar i gäng som våldför sig på samhällsviktiga funktioner i Uppsala 
kommun. 

• att Uppsala kommun verkar för att brottslingar i gäng, som våldför sig på viktiga 
samhällsfunktioner, lagförs i högre antal och andel än vad som var fallet under våren 2016 vid 
liknande händelser i framtiden. 

• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återrapportera till kommunfullmäktige om vidtagna 
åtgärder enligt ovanstående yrkanden. 

Uppsala den 7 april 2016 

il 

Simon Alm 

Gruppledare (SD) Uppsala kommunfullmäktige 
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