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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) 
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