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§ 136 Förebygg otrygghet och kriminalitet med CTCmodellen, svar på motion (S)
Dnr KS 2019-676
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-26.
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.

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.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår social- och omsorgsnämnden
tillstyrka förslaget inför kommunstyrelsens beredning till kommunfullmäktiges
beslut.
Social- och omsorgsnämndens beslut 2022-02-16, § 4
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
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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.
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-08, § 65
1. Social- och omsorgsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2022-03-29
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.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2022-04-26.
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 2022-03-08, § 65
Protokollsutdrag social- och omsorgsnämnden 2022-02-16, § 4
Tjänsteskrivelse - Förebygg otrygghet och kriminalitet med CTC-modellen,
svar på motion (S), 2022-01-21
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Social- och omsorgsnämnden
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