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Motion av Simon Alm (SD) om att stävja gatuvåld på 
Dragarbrunnsgatan. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen  
 
Ärendet 
Simon Alm (SD) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 
januari 2014, att kommunstyrelsen i samarbete med Uppsalapolisen verkar för kameraöver-
vakning med fokus på gatumiljö både kvälls- och nattetid på Dragarbrunnsgatan i Uppsala. 
Motionen återges i bilaga. 
 
Föredragning 
Möjligheterna till kameraövervakning av allmän plats är reglerad i lag (2013:460 ändrad 
senast 1 januari 2015). Tillstånd till kameraövervakning krävs för att en övervakningskamera 
ska få vara uppsatt så att den kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde. Tillstånd 
beslutas av länsstyrelsen i respektive län efter ansökan från den som avser att bedriva 
kameraövervakningen. 
 
Vid bedömningen av den enskildes intresse av att inte bli övervakad ska det särskilt beaktas 
hur övervakningen ska utföras, om teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga 
integritet används och vilket område som ska övervakas. 
 
Länsstyrelsen i Uppsala län har genom åren, med beaktande av ovanstående intressen, varit 
återhållsam med tillståndsgivning för kameraövervakning. 
 
Uppsala kommun har sedan några år tillbaka ett samverkansavtal med Polisen. Samverkan 
leds av en styrgrupp bestående av tjänstemän från de bägge organisationerna. Förslag till 
samverkansområden mellan Uppsala kommun och Polisen behandlas i denna styrgrupp.            
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Styrgruppen har möjlighet att utse arbetsgrupper för aktuella projekt. Dock kan eventuella 
förslag till kameraövervakning således inte fullföljas utan Länsstyrelsens medverkan. 
 
Uppsala kommun, Polisen, Landstinget i Uppsala län och representanter från näringslivet 
deltar tillsammans med övriga kommuner i länet i samverkansforumet Tryggare Uppsala län 
under ledning av länsstyrelsen. Detta forum arbetar systematiskt med att vidta åtgärder för att 
öka tryggheten i hela länet både för företagare och medborgare. 
 
Kommunstyrelsen är av uppfattningen att samverkan i Tryggare Uppsala län, genom sin 
sammansättning av intressenter, har den största potentialen till att föreslå och vidta förankrade 
åtgärder för att öka tryggheten för medborgarna. Uppsala kommun kommer i Tryggare 
Uppsala län att ta upp förslag på trygghetsskapande åtgärder till diskussion och det inbegriper 
även förslag på kameraövervakning av allmän plats när en sådan åtgärd bedöms vara en 
möjlighet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i detta ärende 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef för kommunledningskontoret 
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fT3 Motion om att stävja 
gatuvåld på Dragarbrunnsgatan 

Fysiskt gatuvåld i anslutning till krogar, klubbar och andra uteställen i centrala Uppsala är ett stort 
samhällsproblem. Detta våld förekommer oftast under kvälls- och nattetid på gator kring dessa platser. 
En av de allra mest drabbade gatorna är Dragarbrunnsgatan. 

Ofta kan våld som sker på klubbar och krogar förhindras eller avbrytas av ordningsvakter men också 
polis. Våld av detta slag är mer sannolikt att leda till åtal och fällande dom, då vakterna är kunniga i att 
återge avgörande vittnesmål om signalement och händelseförlopp. Vid sidan av ordningsvakter finns ofta 
många besökare i närheten som kan delge viktiga vittnesuppgifter, även om dessa uppgifter kan vara 
undermåliga på grund av att eventuellt alkoholintag försämrar minnesbilden. 

Våld i utomhusmiljö är däremot ett större problem, då vakter inte förekommer lika frekevent här. 
Eventuella förbipasserande kan i vissa fall försöka lugna eller stoppa ett händelseförlopp, men det är inte 
alltid människor är beredda att göra det. Det är inte ovanligt att man saknar den kunskap och praktiska 
erfarenhet som krävs för att hantera en sådan situation. 

En annan förklaring är att man kan vara rädd att själv bli utsatt för våld. Här finns en stor risk att det 
finns få vittnen samt att de som ändå finns är berusade och därför uppger undermåliga vittnesuppgifter. 
Detta leder till att gärningsmännen undkommer lagen, vilket kan leda till både upprepad brottslighet och 
att offren inte får upprättelse. 

Uppsalapolisens eget mål för uppklarning av misshandel i utomhusmiljö är låga 28 procent, alltså en dryg 
fjärdedel. Detta är inte vare sig avskräckande för personer som är ute efter att slåss eller tryggt för 
Uppsalabor och tillresta som önskar slippa drabbas av detta. Det meningslösa gatuvåldet är också en stor 
samhällsekonomisk kostnad på grund av den vård som krävs både direkt och för eventuella bestående 
men. Den som blir misshandlad måste ibland även sjukskriva sig från sitt arbete. 

För att öka möjligheten till att gärningsmän avskräcks samt om inte annat lättare blir knutna till platsen 
och gärningen vill vi sverigedemokrater ha kameraövervakning på de allra mest drabbade platserna med 
fokus på gatumiljön. Kamerorna ska vara på under de tider på dygnet då de gör nytta och avstängda när 
de inte behövs. Vi sverigedemokrater är helt övertygade om att de Uppsalabor som är ute och rör sig i 
Uppsala under dessa tider på dygnet kommer att uppskatta en sådan trygghetssatsning. 

Vid ett flertal tillfällen har Uppsalapolisen uttalat sig positivt om kameraövervakning i Uppsala samt dess 
användningsområde för att både förbygga och lösa brott. Till exempel har presstalesman Christer 
Nordström framfört detta i Upplandsnytt 2007 men även i TV4 Nyheterna Uppsala 2012, där man vid 
det senare tillfället från Polisens sida önskade mer kameraövervakning vid resecentrum i Uppsala. 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

• att kommunstyrelsen i samarbete med Uppsalapolisen verkar för kameraövervakning med fokus 
på gatumiljön både kvälls- och nattetid på Dragarbrunnsgatan i Uppsala

Uppsala den 27 januari 2014 

Simon Alm 
Ersättare (SD) Uppsala kommunfullmäktige 

Bilaga
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