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Dnr KS 2020-911

Kommunstyrelsen

Satsa på lokala poliser i Linköping, svar på motion (S)
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bedöms vara besvarad med hänvisning till vidtagna åtgärder.
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.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

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.
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Bakgrund
Socialdemokraterna i Linköping har i en motion daterad 2020-12-09 föreslagit
att Linköpings kommun ska ta initiativet att tillsammans med
Polismyndigheten upprätta fler fasta polisstationer i stadsdelar och på mindre
orter i kommunen. I motionen yrkas på att Linköpings kommun ska ta initiativ
till att tillsammans med Polismyndigheten ge kommunpoliserna och
områdespoliserna förutsättning att utföra sitt uppdrag.
I motionen beskrivs ett läge där Linköpings kommun blir alltmer segregerad
med ett parallellsamhälle och att utvecklingen går åt fel håll. Motionären pekar
på en rapport från Riksrevisionsverket från slutet av 2020 som visar att
minimibemanningen av områdespoliser i utsatta områden inte är tillräcklig.
Motionären skriver att när Polismyndigheten omorganiserades 2015 var syftet
att ingripa mot fler brott och förbättra kontakten med medborgarna, men att
polisens närvaro i lokalsamhället har minskat.
Initiativ har tagits från Linköpings kommun i frågan. Linköpings kommuns
säkerhetschef tillskrev Polismyndigheten 2021-06-15 med en förfrågan med
anledning av motionen. I brevet fanns en begäran om Polismyndighetens
bedömning när det gäller vilka förutsättningar Polismyndigheten bedömer finns
i Lokalpolisområde Linköping för att svara upp mot motionärens förslag. Även
en förfrågan om polisens inställning till en lösning som innebär någon form av
samlokalisering i lokala kontor på heltid eller deltid där både kommunen och
polisen finns representerad.
I ett brevsvar från lokalpolisområdesledningen skriver lokalpolisområdeschefen att det är ett övergripande mål för Polismyndigheten att stärka den
lokala närvaron och att myndigheten under perioden 2020-2024 inriktar
verksamheten mot följande tre delmål:


Ökad polisär närvaro i lokalsamhället – Antalet poliser i yttre tjänst ska
öka med särskilt fokus på fler områdespoliser.



Medborgarmöten och förbättrad service utifrån medborgarnas behov –
Polismyndigheten kommer att öka tillgängligheten genom att bland
annat utveckla digitala tjänster och receptionsverksamhet. Akuta
händelser hänvisas till 112. Övrig service ska finnas tillgänglig via
polisen.se, 114 14 och, i tredje hand, genom fysiska besök.



Inga nya utsatta områden och reducering av befintliga – Polisen ska
kraftsamla mot gängrelaterat våld och annan kriminalitet genom bland
annat hög närvaro i utsatta områden.

Polismyndigheten följer en nationell femårig lokalförsörjningsplan som
uppdateras varje år. I planen för perioden 2021-2025 avser Polismyndigheten
inte att upprätta fler polisstationer eller poliskontor i Linköpings kommun.
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När det gäller samlokalisering pekar lokalpolisområdeschefen på att det finns
exempel på sådana lösningar runt om i landet. Samtidigt pågår en nationell
utredning för att klargöra möjligheterna för samverkan mellan
Polismyndigheten och Statens servicecenter.
I Lokalpolisområde Linköping kommer det enligt lokalpolischefen att finnas
fler poliser i yttre tjänst men man ser inte något behov av etablering i fler
lokaler. Det är dock inte uteslutet att hitta en lösning för en lokalt anpassad
samlokalisering i syfte att fördjupa och effektivisera polisens samverkan med
Linköpings kommun.
Ekonomiska konsekvenser
Motionen handlar om initiativ från Linköpings kommun att förmå
Polismyndigheten att inrätta flera poliskontor, vilket ekonomiskt i första hand
skulle belasta nämnda myndighet innebär det inte några ekonomiska
konsekvenser för Linköpings kommun primärt.
Kommunala mål
Ett attraktivt och tryggt Linköping
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Samråd
Skriftligt samråd har skett med lokalpolisområdeschefen.
Kommunledningsförvaltningens helhetsbedömning
[Klicka och skriv]
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson
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