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§ 377 Satsa på lokala poliser i Linköping, svar på motion
(S)
Dnr KS 2020-911
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-10-26.
Ärende
I motionen från (S) per 2020-12-09 föreslår motionärerna att Linköpings
kommun ska ta initiativ till att tillsammans med Polismyndigheten upprätta fler
fasta polisstationer i stadsdelar och på mindre orter i kommunen samt att
Linköpings kommun tar initiativet att tillsammans med Polismyndigheten ge
kommunpoliserna och områdespoliserna förutsättning att utföra sitt uppdrag.
Ett sådant initiativ har skett genom att säkerhetschefen 2021-06-15 har
tillskrivit Polismyndigheten med en förfrågan om möjligheterna att upprätta
flera polisstationer i Linköpings kommun. Ett skriftligt besked 2021-06-23 från
lokalpolisområdeschefen ger vid handen att Polismyndigheten har som ett av
sina övergripande mål att stärka den lokala närvaron. Detta ska ske genom
ett ökat antal poliser i yttre tjänst med särskilt fokus på fler områdespoliser,
medborgarmöten och förbättrad service utifrån medborgarnas behov genom att
utveckla digitala tjänster och receptionsverksamhet. Polisen ska vidare
kraftsamla mot gängrelaterat våld och annan kriminalitet genom bland annat
hög närvaro i utsatta områden.
I nuvarande lokalförsörjningsplan har inte Polismyndigheten för avsikt att
upprätta fler polisstationer eller lokala poliskontor i Linköpings kommun. Dock
finns samlokaliseringslösningar runt om i landet där Polismyndigheten delar
lokaler med andra samhällsaktörer. På nationell nivå pågår också en utredning
gällande Polismyndighetens förutsättningar för samverkan med Statens
servicecenter. Lokalpolisområdesledningen öppnar för en diskussion om en
lokalt anpassad samlokalisering i syfte att fördjupa och effektivisera polisens
samverkan med Linköpings kommun.
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-24, § 240
1. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-08-31
1. Motionen bedöms vara besvarad med hänvisning till vidtagna åtgärder.
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Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-10-26.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-08-24, § 240
Tjänsteskrivelse – Satsa på lokala poliser i Linköping, svar på motion (S),
2021-07-01
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Säkerhetsstrateg, Anders Netin
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