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Kommunstyrelsen 

Motion av Fredrik Ahlstedt (M) om ett tryggare Uppsala 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 
 
Ärendet 
Fredrik Ahlstedt (M) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 
februari 2016, att; 
 

- Det utreds huruvida fler övervakningskameror kan sättas upp på strategiska platser i 
centrala Uppsala och runt resecentrum i syfte att öka tryggheten. 

- Det framarbetas en trygghetsplan för Uppsala kommun. 
 
Motionen bilägges. 
 
Föredragning 
Motionen fokuserar på trygghetsfrågor som är viktiga i Uppsala kommun. Kommunen arbetar 
sedan länge aktivt med frågorna såväl internt inom kommunen som externt med polis och 
andra aktörer.  
 
Utgångspunkten är samverkansavtalet mellan polis och kommun som godkänts av 
kommunstyrelsen. Det innehåller tre fokusområden för att öka tryggheten och minska 
brottsligheten i kommunen. Arbetet är således brett och omfattar flera olika områden. Här ges 
ett par exempel på arbetets innehåll. 
 
En del av samverkansavtalet är den så kallade Trygg ute gruppen. Den är en samverkansgrupp 
mellan BRÅ, polis, KLK, SBF, brandförsvaret, kulturförvaltningen, fastighetsägare samt UL. 
Den arbetar med att lokalerisera platser som upplevs som osäkra eller otrygga. Medborgare 
och lokala aktörer involveras och nätverk bildas med ett gemensamt mål kring trygghet vilket 
ökar möjligheten till tillit och bidrar till ett positivt socialt kapital och i förlängningen till 
social hållbarhet.  
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En annan del av samverkansavtalet är socialnämndens arbete i samverkan mellan skola, 
socialtjänst och polis (SSP).  Det områdesbaserade arbetet har fokus på att öka tryggheten 
genom att bygga lokala nätverk för att förebygga och upptäcka tendenser till social oro.   
 
Kommunens arbete sker således i nära samverkan med polisen. Det breda samverkansavtalet 
ses över regelbundet och prövas i kommunstyrelsen. De frågor som skulle omfattas av en 
kommunal trygghetsplan behandlas därmed i nära samverkan med polisen inom ramen för 
samverkansavtalet. 

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, i Uppsala arbetar för att motverka och minska riskerna för att 
unga människor hamnar i kriminalitet. Det lokala rådet består av representanter från 
myndigheter, skola och näringsliv. För att göra Uppsala tryggare arbetar brottsförebyggande 
rådet tillsammans med polis, fastighetsägare, landsting, kollektivtrafik samt både grund- och 
gymnasieskola. Rådet arbetar bland annat med att arrangera trygghetsvandringar, förbättra 
belysning, samverka med polis för en ökad trygghet, samverka med skola - socialtjänst – 
polis, förebygga och hantera våldsbejakande extremism. 

Vad gäller motionens krav på utredning av om fler övervakningskameror kan sättas upp på 
platser i centrala Uppsala är det en fråga som löpande diskuteras inom ramen för 
samverkansavtalet med polisen. Kommunen följer de rekommendationer polisen ger. 
 
Tillstånd för kamerabevakning av allmän plats söks hos länsstyrelsen av fastighetsägaren. 
Länsstyrelsen beslutar i alla tillståndsärenden, tillstånd kan beviljas efter det att andra 
förebyggande möjligheter prövats först. Behovet av övervakningskameror bedöms i varje 
aktuellt fall. Att generellt utreda en inriktning mot fler kameror än idag är därför inte 
meningsfullt.  
 
Centralpassagen i Resecentrum är ett av de områden som kommunen identifierat genom 
brottsstatistik och arbetat aktivt i samarbete med trafikverket, fastighetsägare, och polisen. 
Genomgången har inneburit att fastighetsägaren, Trafikverket, kommer att söka tillstånd för 
kameraövervakning hos länsstyrelsen.  
 
Polis och kommun har tecknat ett så kallat medborgarlöfte kring Resecentrum som ett led i 
utvecklingen av samverkansavtalet. Det nya är att medborgar- och medarbetarperspektivet i 
högre utsträckning tas tillvara för att göra problembilden tydligare.  
 
Som framgår är detta ett viktigt område som kommunen arbetar med i nära samarbete med 
polisen och andra aktörer. Frågor om övervakningskameror och andra åtgärder diskuteras 
kontinuerligt och samverkansavtalet är ett dokument som utvecklas fortlöpande. Något 
särskilt beslut av kommunfullmäktige bedöms därför inte finnas. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 



 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
 



Motion till Uppsala kommunfullmäktige 

Ett tryggare Uppsala 

Ett tryggt samhälle som håller ihop är en av förutsättningarna för att kunna ta tillvara den 
potential och de utvecklingsmöjligheter som finns i Sverige. Tyvärr upplever många en 
otrygghet på Uppsalas gator idag, inte minst kvällstid runt resecentrum och i centrala 
Uppsala. Så ska det inte behöva vara. Tydliga insatser är nödvändiga för att polis och 
rättsväsende ska kunna bryta utvecklingen Samhället och tryggheten ska fungera för alla och 
det är grundläggande att lag och ordning och med rättstrygghet upprätthålls för alla. 

Uppsala ska vara en trygg plats för alla, oavsett ålder, kön, var man bor eller hur länge man 
har bott här. Nu krävs det arbete på alla nivåer för att öka tryggheten. Det gäller att i det 
förebyggande arbetet motverka att unga dras in i utanförskap, kriminalitet eller missbruk, men 
det är också angeläget att göra insatser för att motverka den rådande otryggheten på Uppsalas 
gator. 

För att skapa ett tryggare samhälle är det förebyggande arbetet av största vikt. Moderaterna i 
Uppsala kommun har tidigare föreslagit åtgärder för att fler ska komma in på 
arbetsmarkanden, t.ex. Uppsalavärdar. Uppsalavärdarna är en viktig satsning på stadens miljö 
och trygghet som samtidigt fungerar som ytterligare en väg till ett jobb. Vi har även föreslagit 
att Uppsala kommun skall utreda förutsättningen för ett kommunalt idrottslyft med fokus på 
nyanlända barn och unga. Dessa insatser måste ske parallellt med trygghetsskapande insatser 
från främst polisen. För att lyckas med integration och skapa vägar in i samhället behöver alla 
goda krafter samverka och samhället måste markera tydligt och tidigt mot all form av 
kriminalitet. 

Vi moderater har även förslagit ett paket av åtgärder nationellt. Dessa inkluderar fler poliser 
och skärpta straff. Lokalt i Uppsala ser vi ett behov av fler poliser men också möjligheten att 
använda fler trygghetskameror som kan avlasta och underlätta för polisen. 
Brottsförebyggande rådet (BRA) uppger att trygghetskameror kan vara en effektiv metod för 
att bland annat avskräcka brott, avbryta pågående brott och öka tryggheten. 

I Londons innerstad använder man ett mycket avancerat kamerasystem. Samtliga kameror har 
en mjukvara som larmar personal om något "onounalt" inträffar. Detta har minskat 
brottsligheten och ökat tryggheten för boende, turister och säkerhetspersonal. I en 
internationell utredning utvärderades försök med kameraövervakning i 22 olika centrum av 
städer och större tätorter. Antalet brott i försöksområdena minskade med sju procent jämfört 
med kontrollområdena, på Möllevångstorget i Malmö minskade brotten med hela 40 procent. 

Att använda trygghetskameror på en offentlig plats är en avvägning mellan olika intressen och 
kräver tydliga regler kring exempelvis var det kan ske, vem som får se materialet och hur 
länge det får sparas. Vi tar nu initiativ till att inventera torg och andra välbesökta platser där 
trygghetskameror bör prövas. Detta i syfte att stärka det brottsförebyggande arbetet, klara upp 
fler brott och öka tryggheten. Det är viktigt att agera i ett förebyggande syfte och vi hoppas få 
brett stöd i det arbetet. 
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Mot denna bakgrund yrkar Moderaterna 

att 	det utreds huruvida fler trygghetskameror kan sättas upp på strategiska platser i centrala 
Uppsala och runt resecentrum i syfte att öka tryggheten. 

att 	det framarbetas en trygghetsplan för Uppsala kommun 

U sala den 19 februari 2016 
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