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”Alliansen satsar 20 miljoner för att öka tryggheten i Uppsala” 
De senaste månaderna har Uppsalaborna kunnat läsa i tidningarna om kraftiga ökningar av 

sexualbrott vid Resecentrum, inbrott och om Gottsunda som nu pekas ut som ett av Sveriges 

extra utsatta områden av Polisens nationella operativa avdelning (NOA). Alliansen har fått nog 

av att det rödgröna styret inte tar Uppsalabornas oro på allvar och presenterade idag ett 

gemensamt paket för ett tryggare Uppsala. 

Enligt den nationella trygghetsundersökningen 2016 från BRÅ ökar otryggheten bland Uppsalaborna. 

Andelen som anser att otryggheten påverkar deras livskvalitet negativt ökade under 2016 med 100%. 

Alliansens trygghetspaket som idag presenterats säger bland annat att det ska tas fram en 

trygghetsplan.  

– Uppsala har den senaste tiden haft en oroande utveckling med otrygghet som breder ut sig. Alla 

Uppsalabor har rätt till att både vara och känna sig trygga. Uppsala kommun behöver en trygghetsplan 

med tydliga, uppföljningsbara mål. Samtidigt bör de kommunala ordningsstadgarna ses över för att 

säkerställa att de regler som finns anpassas i takt med att samhället utvecklas. Jag är glad över att vi nu 

gemensamt kan presentera ett kraftfullt paket för ett tryggare Uppsala, säger Fredrik Ahlstedt (M), 

kommunalråd. 

Alliansen vill, av den totala satsningen på 20 miljoner kronor, satsa hela 7 miljoner på förebyggande 

arbete genom förstärkning av socialtjänsten och utökad SSP-samverkan.  

- För att skapa vägar in i samhället för de som står utanför behöver alla goda krafter samverka, 

samtidigt som samhället tydligt och tidigt markerar mot all form av kriminalitet. Vi vill därför införa 

en 24-timmarsgaranti för samtal med vårdnadshavare när en ungdom begått brott samt utveckla och 

stärka SSP-samverkan för att säkerställa att ingen ungdom ska begå brott utan att lämplig åtgärd följer, 

säger Mohamad Hassan (L), kommunalråd. 

Partierna i Alliansen har sedan länge uttalat oro för läget i Uppsala och lagt fram olika 

trygghetsförslag, däribland att föreslå trygghetsvakter på stan. Trygghetsvakter är en fråga som de 

rödgröna på senaste kommunstyrelsesammanträdet helomvände i och nu går med på att införa i 

centrala Uppsala.  

- Vi välkomnar den rödgröna helomvändningen i frågan. För att ytterligare stärka den upplevda 

tryggheten i staden vill vi införa en Trygghetscentral med ett särskilt trygghetsnummer dit man kan 

ringa när man känner sig osäker. De ska hjälpa till att samordna nattvandring och kunna förmedla 

kontakt till UL, färdtjänst och taxibolag, säger Stefan Hanna (C), kommunalråd. 

 



- Vi i Alliansen önskar dock utöka området för var trygghetsvakterna ska befinna sig och har föreslagit 

att även Gottsunda ska omfattas av den här satsningen. En annan viktig del i arbeten med att säkra 

tryggheten i Uppsala är stödet till de familjehem som finns i kommunen. En annan viktig del i arbetet 

med att säkra tryggheten i Uppsala är stödet till de familjehem som finns i kommunen. Vi vill se fler 

familjehem i både offentlig och enskild regi, säger Jonas Segersam (KD), kommunalråd. 

Alliansen vill se fler trygghetskameror på särskilt brottsutsatta platser och pekar även ut 

stadsplaneringen som en viktig punkt för att Uppsalaborna ska känna sig tryggare.  

– Det kan handla om att röja buskage vid gång- och cykelvägar eller om bättre gatubelysning. Genom 

medveten stadsplanering kan man undvika att skapa brottsunderlättande platser. Även renhållning av 

gemensamma ytor sänder viktiga signaler till invånarna - det visar att vi bryr oss om vår stad och att 

det är viktigt för oss att vårt gemensamma hem är helt och rent, säger Therez Olsson (M), 

kommunalråd. 

Läs Alliansens trygghetssatsning för Uppsala i sin helhet i bifogat dokument. 

Kontakt: 
Sara Persson (M), sara.persson2@uppsala.se och 072-547 43 48 
Helena Hedman Skoglund (L), helena.hedman-skoglund@uppsala.se och 072-518 92 94 
Joakim Holmertz (C), joakim.holmertz@uppsala.se och 072-580 62 33 
Mimmi Westerlund (KD), mimmi.westerlund@uppsala.se och 076-100 74 93 

 

 


