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Interpellation från Fredrik Ahlstedt (M) om att Uppsala ska vara
tryggt
Allt fler personrån genomförs i Uppsala och det rapporteras dagligen om hot och våld. Enligt
preliminära siffror från Brottsförebyggande rådet har antalet polisanmälningar om personrån ökat
med 35 procent bara sedan år 2014.
Polisen uppger att minst ett 90-tal ensamkommande ungdomar i Uppsala använder heroin och
misstänks ligga bakom en stor del av personrånen för att finansiera sitt missbruk, liksom
marockanska vagabonderande gatubarn. Under det senaste året har vi också sett stenkastning mot
bussar och blåljuspersonal och anlagda bränder i Valsätra, Stenhagen och Gottsunda. Hela
rättsväsendet i Uppsala drabbas av narkotikaproblemen, bränderna och rånen som ungdomarna
genomför. Detta är en oroande utveckling och ökar både Uppsalabornas upplevda och faktiska
otrygghet.
Uppsala ska vara en trygg plats för alla, oavsett ålder, kön, var man bor eller hur länge man har
bott här. Det krävs arbete på alla nivåer för att öka tryggheten. Moderaterna har tidigare ställt krav
på åtgärder, exempelvis trygghetskameror och en Trygghetsplan för Uppsala för att lösa den
problematik vi ser med ökad otrygghet, våldsanvändning och rån. Polisen behöver och efterfrågar
ökade resurser och verktyg för att kunna upprätthålla lag, ordning och trygghet – inte minst på
särskilt utsatta platser.
Tryggheten på våra gator och torg måste återupprättas. När Moderaterna motionerade om behovet
av en trygghetsplan och trygghetkameror besvarades motionen med att arbete redan görs
kontinuerligt. Samtidigt ser vi att Uppsala blir en allt otryggare plats, ovanstående är endast
exempel, och att behovet av konkreta årgärder ökar. Tydliga insatser är nödvändiga för att polis
och rättsväsende ska kunna bryta utvecklingen. Moderaterna tar detta på största allvar och det
borde fler göra.
Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande
•

Vad avser kommunstyrelsens ordförande göra för att narkotikamissbruket och
personrånssituationen i Uppsala ska minska och upphöra?

•

Vad avser kommunstyrelsens ordförande göra för att Uppsalas gator och torg ska
kännas trygga igen?
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•

Hur anser kommunstyrelsens ordförande att vi ska stärka polisen i dess arbete?

Fredrik Ahlstedt (M)

KOMMUNALRÅD

Svar på interpellation om trygghet i Uppsala
Kommunalrådet Fredrik Ahlstedt (M) ställer i en interpellation ett antal frågor om tryggheten i
Uppsala.
Trygghet skapas av sammanhållning och tillit mellan oss människor. Den växer med ökad
jämlikhet och rättvisa. Brotten ska bekämpas, men också brottens orsaker. Det effektivaste sättet
att hindra unga människor att välja kriminalitet är att erbjuda en framtid: en bra utbildning, något
meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb, möjlighet att flytta hemifrån.
Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas. Kriminalitet
föds ur ojämlikhet, otrygghet och missbruk. En framgångsrik brottsbekämpning förutsätter tidiga
förebyggande insatser och hela samhällets engagemang.
Det är en allvarlig bild som polisen förmedlar av situationen i Uppsala. Samtidigt visar statistiken
runt Resecentrum att såväl narkotikabrott som våldsbrott minskade där under 2016.
Tillgreppsbrotten ökade under 2016 jämfört med tidigare år.
Risken för personrån är fortfarande låg i Uppsala. I kommunen utförs omkring 100 personrån per
år (2016 – 114 brott; 2015 – 110 brott; 2014 – 90 brott; 2013 – 128 brott). Den statistik vi hittills
fått från polismyndigheten visar en ökning med ett (1) personrån i januari 2017 jämfört med
samma månad 2016 – från 12 anmälda till 13 anmälda i år.
Bilden är alltså komplex och människors oro för situationen ska tas på allvar. Det är också därför
särskilt viktigt att vi får en så samstämmig bild som möjligt av situationen.
Nedan följer några konkreta svar på Fredrik Ahlstedts frågor.

Vad avser kommunstyrelsens ordförande göra för att narkotikamissbruket och
personrånssituationen i Uppsala ska minska och upphöra?


Det är viktigt att kommunen verkar samlat med polisen och andra aktörer med syfte att
snabbt hejda och minska narkotikamissbruk. Från kommunens sida ligger vår tyngdpunkt
på socialt arbete.



Socialförvaltningen arbetar på flera olika sätt med stöd åt ungdomar som är i
riskzonen för att hamna i missbruk. Funktionen SSP-samordnare (Skola – Socialtjänst
– Polis) arbetar i nära samarbete med andra aktörer i socialt utsatta områden.
Samordningsarbete bedrivs sedan förra året också i city.
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Det bör i sammanhanget påpekas att Uppsala kommun har ansvar för de ungdomar
som är anvisade hit av Migrationsverket. För flera ungdomar som är placerade här av
andra kommuner är det socialtjänsten i den anvisade kommunen som har ansvaret. Av
det drygt tjugotal barn/ungdomar som togs in av polisen vid den riktade insatsen mot
resecentrum för ett par veckor sedan hörde åtta till socialtjänsten i Uppsala kommun.
Några av dem testade positivt för droger, vilket inte var överraskande för vår
socialtjänst då de redan var kända och utredning pågick i flera fall



På fritidsgårdarna identifieras ungdomar som är i riskzonen för narkotikamissbruk och
orosanmälan upprättas.



Inom skolan ser vi en ökad belastning på elevhälsan med självskadebeteende och
misstankar om drogmissbruk. Det är oroande och samarbetet med Region Uppsala ska
utvecklas för att bättre möta den förändrade bilden. Initiativ har redan tagits för detta.



Det är viktigt att arbeta med grundproblematiken. Riktade insatser mot avgränsade
områden riskerar att flytta problem i stället för att åtgärda dem.

Vad avser kommunstyrelsens ordförande göra för att Uppsalas gator och torg ska kännas
trygga igen?


Den faktiska säkerheten påverkar vi på många sätt. Kameraövervakningen i
centralpassagen och rondering av väktare i kommunala parkeringsgarage är ett par
exempel.



Trygghetskänslan påverkas också av andra faktorer, som att en plats i den offentliga
miljön upplevs som ljus och överblickbar. Åtgärderna som gjorts kring Resecentrum
är exempel på detta – ommålning av taket till vitt har gjort centralpassagen ljusare,
belysningen har förbättrats och repareras snabbt vid fel. Områdesrondering genomförs
regelbundet för att identifiera och åtgärda skadegörelse m.m.



En viktig del är att ytterligare fördjupa det goda samarbetet med polismyndigheten.
Informationsdelningen kan förbättras och ge oss ännu bättre grund för vårt
trygghetsarbete. En sådan fördjupad dialog med polisledningen är inledd. Ett tydligt
samarbete med näringsidkare i city genom Citysamverkan är också viktigt och pågår.



Vi har bildat ett stationsråd och haft medborgardialog och trygghetsvandringar även
på resecentrum. Inom ramarna för medborgarlöftet med polisen har vi ett bra fokus på
både planering och genomförande av åtgärder.
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Hur anser kommunstyrelsens ordförande att vi ska stärka polisen i dess arbete?


Kommunen och polisen har olika uppdrag. Den brottsbekämpande delen är polisens
uppdrag. Kommunen stödjer och samordna nattvandrargrupperingar, som samarbetar
med polisen under helgkvällar och större festligheter som Valborg och Kulturnatten.
Dessa förstärker polisens ”ögon och öron” ute på gatorna och har direkt samband med
polisens ledningscentral under vandringarna, samtidigt som de skapar trygghet för
allmänheten.



Samordningen mellan polisens riktade insatser mot City/Resecentrum och vår
socialtjänst har under våren fungerat väl och utvecklas löpande. Vi strävar efter att
utveckla det samarbetet, samtidigt som vi håller tydligt att det är ett polisiärt uppdrag
och ett kommunalt uppdrag som sker parallellt.



Polisen har också ett tydligt förebyggande ansvar (Polislagen 2 §: Till
Polismyndighetens uppgifter hör att …förebygga, förhindra och upptäcka brottslig
verksamhet). Att stärka polisens arbete sker alltså också genom att stärka vårt
samarbete, vilket främst sker genom kommunens SSP-samordnare. En verksamhet
som har utvecklats starkt under de senaste åren.

Marlene Burwick (S)
Kommunstyrelsens ordförande

