
INTERPELLATION TILL KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 2021-09-28 

 

Interpellation om företagens ökade utsatthet för brott 
Otryggheten växer på många platser i Sverige och den organiserade kriminaliteten orsakar 
allt fler problem för det omgivande samhället. I Uppsala påverkas både privatpersoner och 
hela bostadsområden, men även många företag. De enskilda näringsidkarna drabbas 
ekonomiskt, men de även genom att deras medarbetare och kunder känner ökad oro och 
rädsla.  

I Svenskt Näringslivs rapport Brottslighetens kostnader framkommer att svenska företag 
varje år har direkta kostnader på över 40 miljarder kronor till följd av brottslighet. De totala 
kostnaderna bedöms överstiga hisnande 100 miljarder. Så många som 6 av 10 företag 
uppger att de utsatts för brott under de senaste två åren. 

Den undersökning av det lokala företagsklimatet som Svenskt Näringsliv också genomför 
visar att mer än var femte företag uppger att de i hög utsträckning påverkas negativt av den 
ökade otryggheten. I vårt län sticker Uppsala kommun ut, med tydligt högst andel företag av 
alla kommuner som utsätts för brott. Vanligast är att företag i de gröna näringarna drabbas, 
exempelvis genom fordons- och drivmedelsstölder, följt av företag inom handeln och 
transportsektorn. Olika inbrott förekommer ständigt, liksom att ”beskyddarverksamhet” 
uppges vara tämligen utbredd. 

Detta är oacceptabelt. Kriminaliteten som drabbar näringslivet – och därmed den lokala 
arbetsmarknaden – behöver mötas med att alla relevanta delar av samhället bidrar med 
insatser. Polis och andra rättsvårdande myndigheter har ett stort ansvar, men fler aktörer 
behöver agera tydligare för att minska brottsligheten mot företag.  

Nyligen presenterades utredningen Kommuner mot brott (SOU 2021:49) till regeringen, som 
bland annat identifierar områden där kommunerna kan agera i brottsförebyggande åtgärder. 
Men samarbete med det lokala näringslivet nämns tyvärr inte alls bland förslagen. 

Centerpartiet anser att Uppsala kommuns trygghetsarbete måste kompletteras med tätare 
samarbeten med företagen. Givet deras utsatthet finns här mycket kunskap om var och hur 
brott begås samt många kloka tankar om hur det kan förebyggas. 

Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S): 

• Genomför Uppsala kommun att regelbundna analyser av hur våra lokala företag 
påverkas av brottslighet resp. hur det skiljer sig mellan stad och landsbygd? 

• I vilka delar kan Uppsala kommuns handlingsplan för trygghet och säkerhet förbättras 
avseende det lokala näringslivets roll i det brottsförebyggande arbetet? 

• Planeras det några nya beslut för att exempelvis införa fler §3-områden, anställa 
ordningsvakter eller installera övervakningskameror, för att tillmötesgå det lokala 
näringslivets behov av ökad trygghet? 

 

Mattias Johansson (C) 

 

 

 


