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Svar på interpellation om unga kvinnors otrygghet i
Uppsala
Mattias Holmström (KD) har ställt frågor om unga kvinnors otrygghet i
Uppsala. Grunden för hans frågeställningar kommer av Regionens Liv och
hälsa Ung som presenterades 2017. Han har frågat mig om vad som nu görs
och vad kommer att göras för att garantera att Uppsalas unga kvinnor återigen
ska kunna känna sig trygga i sin egen stad. Vad utvecklingen beror på och om
någon uppföljande undersökning kommer att göras.
Det stämmer att färre unga kvinnor känner sig trygga i centrala Uppsala.
Nyligen kom Region Uppsalas undersökning Liv & Hälsa Ung 2019.
Uppföljande undersökningar görs alltså vartannat år. Tyvärr visade denna
undersökning på en fortsatt negativ utveckling: andelen flickor i årskurs 2 i
gymnasiet som svarat att de alltid känner sig trygga i city hade sjunkit
ytterligare till 15 procent. 22,1 procent i samma grupp svarar att de inte känner
sig trygga. Samtidigt ligger en stor grupp som svarar ”ja, oftast” ganska
konstant omkring 60-65 procent. Att fyra av fem alltid skulle känna sig otrygga
stämmer alltså inte.
Men trenden är tydlig och oron tas på största allvar. Sexuella ofredanden är
oacceptabla i alla situationer, och blir extra allvarligt när det begränsar
individers fri- och rörlighet. Därför reagerade vi i kommunen snabbt när
situationen blev mer känd under vintern. Ordningsvakterna som sedan snart två
år tillbaka patrullerar centrala Uppsala fick utökade arbetstider med fokus på
att bevaka området runt Stora torget och närliggande kvarter extra under
eftermiddagarna, där många gymnasieungdomar vistas i anslutning till
skoldagens slut.
Samtidigt har socialförvaltningen fått extra medel för trygghetsskapande
insatser och därmed kunnat utöka sina resurser i city. Tre nya socialarbetare
har kunnat anställas som arbetar kvällstid i centrala Uppsala i samverkan med
de kommunala ordningsvakterna, polisen och övriga aktörer i centrum.
Det nära samarbetet med näringsidkare och fastighetsägare i city, bland annat
genom Uppsala Citysamverkan AB, bidrar till kommunens lägesbild av
otrygghet och gör att trender och tendenser snabbt fångas upp. Det bidrar också
till en bättre bild av var och när flickor känner sig otrygga.
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När lagstiftningen för kamerabevakning ändrades 1 augusti förra året var
kommunen snabbt inne med en ansökan om kamerabevakning för Stora Torget
och Påvel Snickares gränd. Handläggningstiderna är dessvärre långa och syftet
med den önskade kamerabevakningen är att avhålla från brottslighet och
ordningsstörningar, och att i efterhand underlätta för polisen att beivra brott
och lagföra gärningsmän utan att kräva vittnesuppgifter. Därmed förväntas
kamerorna också ha en trygghetsskapande effekt, direkt eller indirekt.
I den löpande dialog som kommunen för med polisen på olika nivåer har denna

fråga varit högprioriterad under våren. Polisen har också stärkt sin närvaro i
city under perioder sedan december, och med de personalförstärkningar som
polisområdet får i juni ser möjligheterna till fortsatt ökad polisiär närvaro goda
ut.
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