Svar på interpellation ställd av Socialdemokraterna - Anser
kommunstyrelsens ordförande fortfarande att Linköpings
kommun inte ska inleda projektet Sluta Skjut?
Anser kommunstyrelsens ordförande fortfarande att Linköpings kommun inte ska
inleda projektet Sluta Skjut?
Jag vill vara tydlig med att jag och Allians för Linköping kommer att göra allt som står i vår
makt för att få bort gängkriminaliteten från våra gator och vi är beredda att ställa alla
kommunens resurser till förfogande, men vi kan inte lösa det här själva. Det är endast
genom ett samarbete med polisen och andra myndigheter som vi kan nå framgångar.
Strategin Sluta skjut är just ett sådant arbete som vi från kommunens sida inte kan
genomföra själv. Metoden kräver ett helhjärtat åtagande från andra myndigheter, framförallt
från polisen.
Än så länge har Polisen i Linköping inte lämnat något besked om att de är villiga att börja
arbeta med strategin. De har snarare varit tydliga med att de i dagsläget inte är beredda att
gå in i strategin, ett sådant arbete skulle kräva mycket stora resurser och de menar att det
saknas utvärderingar som faktiskt visar att Sluta skjut ger positiva långsiktiga effekter. Alla
som deltog på kommunstyrelsens sammanträde 1/2 kunde tydligt höra chefen för
polisområde Östergötland uttrycka just det som svar på en konkret fråga om hur polisen såg
på Sluta skjut i Linköping. Eftersom kommunen inte på egen hand kan införa Sluta skjut
finns därmed inga förutsättningar i dagsläget, men om Polisen skulle vara villiga att jobba
med hela eller delar av strategin är vi givetvis villiga till att diskutera det vidare.
Vi får dock inte stirra oss blinda på just Sluta skjut. Den alltmer utbredda kriminaliteten i
Linköping är ytterst allvarlig och därför har Allians för Linköping infört en rad
trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder och insatser. Bland annat har vi
prioriterat ett fördjupat samarbete med polisen eftersom det är en förutsättning för att lyckas
med både det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Linköping. Vi har infört
kommunala ordningsvakter, som har gjort att tryggheten för såväl Linköpingsbor som för
företagare har ökat, och vi har även satsat på att kraftigt förstärka den kommunala närvaron
ute i våra bostadsområden med bland annat. våra områdesteam, frivilliga resursgruppen och
väktare. Dessutom har vi startat upp ett arbete med kommunala trygghetskameror på allmän
plats.
Kommunen kan göra mycket och Allians för Linköping gör rekordsatsningar för att öka
tryggheten, men det är omöjligt att lyckas fullt ut om inte Polis och rättsväsendet får de
resurser och verktyg som krävs för att komma till bukt med den grova brottslighet som finns
här och nu. Utvecklingen med allvarliga våldsbrott och ungdomar som fastnar i
gängkriminalitet måste brytas till varje pris och vi kommer inte ge oss förrän gängen är borta
från Linköpings gator.
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