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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
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Dnr SON 2019-900
Dnr KS 2019-676

Social- och omsorgsnämnden

Förebygg otrygghet och kriminalitet med CTC-modellen,
svar på motion (S)
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till att Social- och omsorgsförvaltningen
avser att överväga om CTC-modellen ska utgöra en metod inom ramen för
den modell för ledning och samordning av insatser mot segregation,
trygghetsskapande- och brottsförebyggande åtgärder som
kommundirektören beslutat.
Ärende
Kristina Edlund (S) och Lotta Bäckman (S) föreslår i en motion daterad 201909-17 att:


Testa CTC-modellen på lämpligt område/områden i Linköpings
kommun



Arbetet med CTC-modellen sedan ska utvärderas för att avgöra om det
bör implementeras brett i kommunen.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Motionen hänvisar till att CTC (Community That Care) är en vetenskaplig
modell avseende styrsystem och systematiskt socialt preventionsarbete. Målet
är att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga i hela kommunen.
I januari 2020 beslutade kommundirektören om en ny modell för ledning och
samordning av insatser mot segregation samt trygghetsskapande och
brottsförebyggande åtgärder. Syftet är att samordna, strukturera och
effektivisera kommunens insatser mot segregation samt trygghetsskapande och
brottsförebyggande åtgärder. En åtgärd är etablering av områdesteam.
Med utgångspunkt i gemensamma nuläges- och målbilder ska områdesteamen
förbättra ledning och samordning av kommunens insatser och samverka med
övriga aktörer. Leanlink och Social- och omsorgsförvaltningen ser potential i
CTC modellen och avser att gemensamt framställa en konsekvensbeskrivning
gällande eventuellt införande av CTC modellen som en metod inom beslutad
modell för ledning och samordning av insatser mot segregation. Motionen
föreslås besvaras med hänvisning till detta.
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Social- och omsorgsförvaltningen föreslår social- och omsorgsnämnden
tillstyrka förslaget inför kommunstyrelsens beredning till kommunfullmäktiges
beslut.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Förebygg otrygghet och kriminalitet med CTC-modellen, svar på motion (S),
2022-01-21
Motionen
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Bakgrund
Tanken med CTC är ett brottspreventivt arbete genom att identifiera och arbeta
med de bakomliggande faktorerna i ett geografiskt begränsat område, som
orsakar ett problembeteende. Detta gör genom en process i fem faser och det
går huvudsakligen ut på att samla många aktörer som verkar i området,
analysera de risk- och skyddsfaktorerna som finns och arbeta med dessa genom
att implementera evidensbaserade program. Källa: Lunds universitet,
Rättssociologiska institutionen.
Under de senaste två mandatperioderna har flera beslut tagits för att motverka
utanförskap och att ungdomar riskerar att hamna i kriminalitet, samt att öka
tryggheten i Linköping. Svaret på motionerna tar sin utgångspunkt i följande
beslut, Handlingsplan mot segregation (KS 2020-754), Handlingsplan för
trygghet, säkerhet och brottsförebyggande åtgärder (KS 2020-486),
Områdesteam - övergripande uppdrag (KS 2021-125) samt social- och
omsorgsnämndens utvecklingsuppdrag till Leanlink avseende etablering av
Områdesteam (SON 2021-464).
Ekonomiska konsekvenser
Beskrivna åtgärder sker inom ram.
Kommunala mål
 Trygg och attraktiv kommun
 Attraktiv kommun
 Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
 Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet
 Hög egenförsörjningsgrad
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Den nya organisering som områdesteam innebär förväntas medföra positiva
effekter ur ett jämställdhetsperspektiv som följd av den ökade representationen,
tillgängligheten och synligheten i områdena.
Samråd
Dialog och samskapande har skett med Leanlink avseende handlingens
innehåll och förslag till svar.
Uppföljning och utvärdering
För framtagandet av uppföljningsmodell sker samarbete med enheten för
forskning och utveckling (FoU) där Social- och omsorgsförvaltningen samt
Leanlink, Råd och stöd deltar. Det förväntas ske kvartal fyra (4) 2021.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Social- och omsorgsförvaltningen
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Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Motionärerna

