Svar på interpellation ställd av Sverigedemokraterna Varför sviker kommunen våra ungdomar?
Anser Alliansen att de har gjort tillräckligt för att förhindra utvecklingen gällande
ungdomsrån?
Anser Alliansen att utvecklingen kan härledas till massinvandringen som drabbat
Sverige?
Vilken dialog förs med polisen gällande förebyggandet av denna typ av brottslighet
och kommunens möjligheter att bidra till polisens förutsättningar att klara upp dessa
brott?
Vilka konkreta åtgärder ämnar Alliansen att vidta för att stoppa utvecklingen?
Så länge det förekommer ett enda ungdomsrån i Linköping har vi och samhället inte gjort
nog för att få ett stopp på dessa brott. I Linköping ska ungdomar kunna röra sig fritt var och
när de vill utan att riskera att bli rånade och misshandlade. Dessvärre har det förekommit
flera fall av rån mot ungdomar, där Ryd var särskilt drabbat under hösten 2020.
Från kommunens sida vidtar vi givetvis en mängd åtgärder för att förhindra ungdomsrån
utifrån våra mandat och verktyg, men ansvaret att upprätthålla lag och ordning i vår stad är
Polismyndighetens. Därför har Allians för Linköping prioriterat att stärka samverkan med
Polisen för att öka tryggheten i Linköping. Varje vecka träffar exempelvis kommunens
säkerhetsenhet bland annat kommunpolisen, inom ramen för EST (Effektiv Samverkan för
Trygghet), då det tas fram en bedömning av trygghetsläget i Linköping för att kunna
prioritera fördelning av resurser.
Tillsammans med Polisen kan kommunen göra skillnad och ett bra exempel är att vi
tillsammans gjorde en riktad insats mot ungdomsrånen i Ryd under hösten/vintern 2021/21,
som gav mycket god effekt.
Bland annat genomfördes följande insatser:
●

●
●
●
●

Belysningskartläggning och åtgärder togs fram i samverkan mellan fastighetsägare
och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen längs med cykelvägen mellan Ryds
centrum och Rydsskogen.
Informationsinsatser från hyresvärdar om att hålla ytterdörrar, lägenhetsdörrar och
fönster låsta.
Väktarinsatser, kommunväktare ronderar i området och införande av
LOV-3§-områden vilket innebär att ordningsvakter kan tjänstgöra i en stor del av Ryd.
Upprättande av trygghetspunkt i närheten av Ryds centrum som bemannades av
Frivillig Resursgrupp (FRG). FRG patrullerade också till fots i stor del av Ryd.
Fältverksamheten/Områdesteamet har haft hög närvaro i området.
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●
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●
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Bankomaten har stängts av nattetid i anslutning till Ryds centrum för att minska
risken för rån. Efter påtryckning har polisen också satt upp en övervakningskamera
utanför Ryds centrum
Fastighetsägare har genomfört kontroller tillsammans med Polisen av källare och
andra biutrymmen och har säkrat skalskydd i sådana utrymmen.
Samordnare för områdesteam håller regelbunden kontakt med företrädare för
studentkårerna, Studentbostäder och Kårservice.
AB Stångåstaden som är fastighetsägare i Ryds centrum har ordnat
byggnadstekniska säkerhetsåtgärder för att begränsa tillgänglighet till delar av Ryds
centrum efter kl 20 och ordningsvakter har biträtt vid stängning av centrum. De har
också anställt trygghetsvärdar som samverkat med ordningsvakter och fältgruppen.
Platsanalys/orsaksanalys har genomförts

Vi har därutöver vidtagit flera andra trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder i
övriga delar av Linköping. Här kan exempelvis den nya handlingsplanen som möjliggör att vi
som kommun kan sätta upp egen kamerabevakning nämnas och att vi tillfört utökade
resurser för att kraftigt öka den kommunala närvaron, genom exempelvis ordningsvakter
fältare under kvällar och helger.
I Allians för Linköpings budget 2022 som är fastställd av kommunfullmäktige görs
rekordstora trygghetssatsningar. Vi avsätter stora resurser till kompensatoriska åtgärder som
är nödvändiga när polisens resurser inte räcker till och för ständigt en dialog med polisen om
hur vi tillsammans bäst prioriterar våra resurser för att få störst effekt.
Men som kommun behöver vi kunna prioritera vårt huvuduppdrag, att arbeta långsiktigt
brottsförebyggande och trygghetsskapande, och för att det ska vara möjligt måste Polisen få
utökade resurser, rätt verktyg, men också använda dem på rätt sätt.
För Allians för Linköping finns ingen viktigare fråga just nu än tryggheten för
Linköpingsborna och oavsett om regeringen och polisen tar sitt ansvar eller inte kommer vi
göra allt som står i vår makt för att öka tryggheten i Linköping.
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