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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Malin Ljung

2019-05-16

Dnr KS 2018-147

Kommunstyrelsen

Trygghetskartläggning bland företagare, svar på motion
(M)
Förslag till 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
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.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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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
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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.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Trygghetskartläggning bland företagare, svar på motion (M), 2019-05-16
Motionen
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Bakgrund
Moderaterna i Linköping har lämnat in en motion ”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. Motionärerna lyfter att otryggheten ökar i
samhället och att företagare är en utsatt grupp. Otryggheten, skriver
motionärerna, leder till stora kostnader för den som känner sig utsatt och för
samhället. Att Linköping har ett gott klimat för företagande och
entreprenörskap är nära förknippat med trygghetsfrågorna menar motionärerna.
Systematiskt trygghetsarbete
Stiftelsen Tryggare Sverige har anlitats av Säkerhetschefen för att utföra en
trygghetsenkät i Linköpings kommun under våren 2018. Som en fortsättning av
enkäten har även en fördjupande analys innefattande intervjuer med
nyckelpersoner i ett antal stadsdelar som valdes ut beroende på resultatet i
enkäten genomförts. Säkerhetsenheten arbetar nu med att ta fram
”trygghetspaket” med Tryggare Sveriges arbete som grund. Säkerhet definieras
som den faktiska risken att utsättas för brott och ordningsstörning, medan
trygghet är individens upplevelse av säkerhet/risken. De nio aspekterna nedan
beskriver hur kommunens systematiska trygghetsarbete kommer att angripas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gestaltning
Mix av funktioner
Mix av människor
Tydlighet
Social kontroll
Belysning
Skalskydd
Förvaltning
Information

Tryggare Sverige
Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO (non
governmental organization) som drivs utan bakomliggande vinstintresse. Syftet
är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det
brottsförebyggande området. Under de senaste åren har den oberoende
tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige arbetat med att ta fram riktlinjer för
utformning av nya städer, stadsdelar offentliga rum ect. inom ramen för
konceptet BoTryggt2030.

Trygghetsråd
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Som en del i det systematiska trygghetsarbetet i kommunen finns även i våra
olika stadsdelar ett eller flera lokala brottsförebyggande råd. Med i de lokala
råden är personer från geografiska utskotten, myndigheter, organisationer,
föreningar, företag och boende. De Lokala trygghetsrådens uppgift är att
tillsammans skapa trygghet och förebygga brott i stadsdelen. Invånarnas
upplevelser, händelser och polisens brottsstatistik utgör grunden i arbetet.
Attitydundersökning
Näringsliv och tillväxtstaben kommer med start våren 2019 genomföra en
attitydundersökning riktad till näringslivet. Undersökningen planeras att
genomföras vartannat år och kommer att innehålla frågor som bedömer
Linköpings kommun som funktion och Linköping som plats.
Attitydundersökning kommer att komplettera de andra mätningar, rankingar
och rapporter som följs av Näringsliv och tillväxtstaben och vara en viktig del i
bedömningen av kommunens företagsklimat. Frågor rörande företagens
upplevda trygghet kommer att inkluderas i attitydundersökningen. Frågornas
utformning kommer att ske i samarbete med Säkerhetsenheten. Resultatet från
enkäten ska inkluderas i Linköpings kommuns systematiska trygghetsarbete.
Ekonomiska konsekvenser
Kommunledningsförvaltningen genom Näringsliv och tillväxtstaben tillskjuter
de ekonomiska resurser som krävs för att komplettera attitydundersökningen
med frågor rörande företagens upplevda trygghet. Resultatet från
undersökningen inkluderas inom ramen för Säkerhetsenhetens ordinarie
uppdrag för det systematiska trygghetsarbetet.
Kommunala mål
1. Trygg och attraktiv kommun
4. Starkt och mångfasetterat näringsliv
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
En jämställdhetsanalys bedöms inte vara relevant i detta ärende.
Samråd
Samråd har genomförts med Säkerhetsenheten som tillstyrker förslag till
beslut.
Uppföljning och utvärdering
Ärendet kommer att ingå i den attitydundersökning som genomförs av
Näringsliv och tillväxtstaben vartannat år och inkluderas i kommunens
systematiska trygghetsarbete och uppföljning och utvärdering sker inom ramen
för detta arbete.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
Kommunledningsförvaltningen
Paul Håkansson

Pia Carlgren
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Motionären
Säkerhetschef, Johan Edvardsson

