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§ 192 Trygghetskartläggning bland företagare, svar på
motion (M)
Dnr KS 2018-147
Ärende
Christian Gustafsson (M) och Fredrik Lundén (M) har inkommit med motionen
”Trygghetskartläggning bland företagare”. I motionen föreslås att
kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en trygghetsundersökning riktad
mot Linköpings företagare för att fördjupa kunskapen om deras situation samt
som underlag för eventuella åtgärder från kommunens sida.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen bifalls med hänvisning till
det omfattande systematiska trygghets- och säkerhetsarbete som görs i
Linköpings kommun. Under 2018 genomfördes i samarbete med stiftelsen
Tryggare i Sverige en omfattande trygghetenkät för första gången. Enkäten
planeras att genomföras vartannat år och är riktad till hushållen i Linköpings
kommun och ger en grundläggande evidensbärande källa rörande tryggheten i
Linköpings kommun och dess olika stadsdelar. Under 2018 genomfördes även
en fördjupad analys innefattande intervjuer med nyckelpersoner i ett antal
stadsdelar som valdes ut beroende på resultatet i enkäten, formulerat i
trygghetsindex. Säkerhetsenheten arbetar nu med att ta fram ”trygghetspaket”
med Tryggare Sveriges arbete som grund.
Under våren 2019 skall Linköpings kommun genom Näringsliv och
tillväxtstaben genomföra en attitydundersökning riktad till näringslivet. I
planen ligger att även denna undersökning ska genomföras vartannat år med
start 2019. Förslaget innebär att frågor rörande företagens upplevda trygghet
lyfts in i enkäten. Resultaten från enkätens trygghetsfrågor tas sedan vidare till
Säkerhetsenheten för att inkluderas i det systematiska trygghetsarbete som görs
inom ramen för Linköpings kommun.
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Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalls med hänvisning till den attitydundersökning riktad till
näringslivet i Linköping som ska genomföras för första gången under våren
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2019. Attitydundersökningen föreslås att omfatta frågor som belyser
trygghet ur en företagares perspektiv och resultatet från enkäten ska
inkluderas i det systematiska trygghetsarbete i Linköping som bedrivs av
Säkerhetsenheten på Kommunledningsförvaltningen i Linköpings kommun.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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