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Kommunfullmäktige

Motion av Simon Alm (SD) om kommunala ordningsvakter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i kommande policy för trygghet och säkerhet med tillhörande plan för Uppsala kommun,
utveckla områdesarbetet i bland annat Gottsunda och där pröva frågan om trygghetsvakter i
samråd med polisen, samt
att (därmed) besvara motionen.

Reservation
Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Vid avgörandet deltagande
Marlene Burwick (S), Fredrik Ahlstedt (M), Eva Christiernin (S) Caroline Hoffstedt (S), Ulrik
Wärnsberg (S), Loa Mothata (S), Linda Eskilsson (MP) Rickard Malmström (MP), Ilona Szatmari
Waldau (V), Therez Olsson (M),
Rikard Sparby (M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD) Simon Alm
(SD)
Uppsala 20 september 2017
Marlene Burwick/Ingela Persson

Ärendet
Simon Alm (SD) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni
2017 att:
-

Uppsala kommun verkar för att snarast få kommunala ordningsvakter på plats i
kommunens mest segregerade områden, såsom Gottsunda/Valsätra.

Motionen bilägges.
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Föredragning
Trygghet för de som bor, verkar och vistas i kommunen är viktigt för medborgaren och
en förutsättning för en positiv samhällsutveckling. Därför tar Uppsala kommun
trygghetsfrågorna på stort allvar.
Ett flertal åtgärder har vidtagits för att stärka säkerheten och tryggheten i kommunen.
Nattvandrare finns nu etablerade i tolv olika stadsdelar och orter utanför stadskärnan,
inklusive de mer socialt utsatta områdena. Dessa får stöd av de tio SSP-samordnarna (Skola –
Socialtjänst – Polis) som verkar i Gottsunda/Valsätra, Stenhagen, Gränby, Sävja och City.
Samarbetet mellan socialtjänst och polis har utvecklats och haft positiv effekt.
Kommunens samarbete med polisen har gradvis stärkts och utvecklats, med ett
samverkansavtal och medborgarlöfte som grund för samarbetet. Upprätthållande av allmän
ordning är Polismyndighetens uppdrag, men kommunen och polisen samarbetar i det
trygghetsskapande arbetet.
Efter beslut i kommunstyrelsen den 14 juni har kommunen sedan början av juli anlitat
ordningsvakter som patrullerar ett relativt omfattande område runt stadskärnan. Åtgärden har
vidtagits i nära samverkan och dialog med polisen. Det är första gången som kommunen
vidtar en sådan åtgärd och beslutet gäller en försöksperiod som ska utvärderas. De inledande
rapporterna visar på positiva effekter men det finns ännu ingen sammantagen bild av försöket,
som pågår till 15 november 2017 i enlighet med kommunstyrelsens beslut.
Polisen har i den dialog som förts rörande ordningsvakterna i city uttryckt att de inte ser något
behov av liknande åtgärder från kommunens sida i andra områden. Situationen i city med
tiotusentals människor som passerar dagligen är väsensskild från den i bostadsområden i
ytterområdena.
Gottsunda/Valsätra utsågs nyligen av polisen till ett ”särskilt utsatt område”. Konsekvenserna
är att polisen kan sätta större fokus på insatser och åtgärder i området och får lättare att
omfördela resurser till stadsdelen. Även om Gottsundaområdet sedan lång tid haft problem
med social oro, kriminalitet och otrygghet är det andra åtgärder än ordningsvakter som krävs
från kommunen för att komplettera polisens arbete i området och bidra till en positiv
utveckling.
Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna. Segregationen utgör en
social integrationsutmaning som inte enbart begränsas till kommunens utsatta områden.
Segregationen omfattar även hur resursstarka invånare koncentreras till vissa bostadsområden.
Stadsbyggnadsförvaltningen har sedan 2015 ett uppdrag att ta fram Planprogram för
Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet. För att ytterligare sätta fokus på de sociala
aspekterna tas en Strategi för ett socialt hållbart Gottsundaområde fram parallellt med
planprogrammet. Där kommer frågor om trygghet att ges stort utrymme. I strategin kommer
ett långsiktigt arbete för att stärka tillit och förtroende i lokalsamhället att formas. Ett stärkt
lokalsamhälle och stärkt förmåga på individuell, kollektiv och institutionell nivå ska bidra till
ökad trygghet. Den fysiska utvecklingen av området ska samtidigt ge positiva sociala effekter.
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Sammantaget finns det inga skäl att i dagsläget gå vidare med ordningsvakter i andra områden
än det försök i city som nu pågår.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande föreslag till beslut.

CS-iieredemokraienta,
,9rmt Ifikka"

Motion om kommunala ordningsvakter
Tryggheten i Uppsala kommun har inte varit tillfredställande. Det har lett till att många förslag på
trygghetsbefrämjande åtgärder har lagts fram, och blivit avslagna från den rödgröna majoriteten. En del
förslag har dock sjunkit in och tagits in i den rödgröna politiken i efterhand, såsom begränsade satsningar
på kameraövervakning och kommunala ordningsvakter.
De åtgärder som har vidtagits har dock varit allt för avgränsade, i huvudsak bara i centrala Uppsala.
Behoven av trygghet är enorma i kommunen. Polismyndigheten har nu höjt upp Gottsunda till ett särskilt
utsatt område, och åtgärder behöver nu om någonsin vidtas för att vända trenden.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna
•

att Uppsala kommun verkar för att snarast få kommunala ordningsvakter på plats i kommunens
mest segregerade områden, såsom Gottsunda/Valsätra.

Uppsal en 21 juni 2017
///
on'Ålm
Gruppledare (SD)

