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Skapa en gemensam arbetsplats för kommun- och
polisanställda i syfte att motverka
ungdomsbrottslighet, svar på motion (S)

Dnr SON 2021-458
Social- och omsorgsnämndens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningen förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningen förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till att i samband med att
socialtjänsten flyttar ut verksamhet till Skäggetorp finns
möjlighet för polisen att i gemensamma lokaler och tillsammans
med socialtjänsten komma närmare medborgarna.
Reservationer
Ledamöter för socialdemokraterna och miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.
Ärende
Lotta Bäckman (S) och Mikael Sanfridson (S) föreslår i en motion daterad
2021-03-02 att:


Linköpings kommun tar initiativet till ett gemensamt arbete och
en gemensam arbetsplats för kommun- och polisanställda, där
de olika myndigheterna samarbetar för att förhindra
ungdomskriminalitet.

I motionen framhålls betydelsen av att snabbt erbjuda stöd för att ungdomar
inte ska återfalla i brott eller fastna i en kriminell bana. Motionärerna hänvisar
till Södertälje där de menar att det finns goda erfarenheter av att
kommunanställda och polisen arbetar nära varandra.
Utredningen visar att det idag finns olika samverkansmodeller mellan
socialtjänst och Polis som innebär informationsutbyte, insatser i förhållande till
enskilda och förebyggande arbete. Representanter från Polisen och
socialtjänsten uttrycker att olika situationer kräver olika former av samverkan
och att en god samverkan inte är avhängt gemensam lokalisering. Det finns
förhållanden och arbetsformer som idag uppfattas fungera mycket väl och
situationer som kan förbättras. Uppfattningen hos tjänstemännen hos Polis och
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Social- och omsorgsförvaltningen är att arbetsformer och metoder kan
förändras och ett närmare samarbete går att utveckla. Områdesteamen, som
finns riktade mot tre områden har även medfört samtal och diskussioner och
nya möjliga samverkansformer.
Det pågår även en planering för att flytta ut socialtjänsten till Skäggetorp. I
samband med att verksamhet flyttar finns möjlighet för polisen att i
gemensamma lokaler och tillsammans med socialtjänsten komma närmare
medborgarna. Social- och omsorgsförvaltningen tar initiativ till att bjuda in
polismyndigheten till lokalerna när socialtjänsten är på plats i Skäggetorp.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår social- och omsorgsnämnden
tillstyrka förslaget inför kommunstyrelsens beredning till kommunfullmäktiges
beslut.
Yrkanden
Ann-Charlotte Bäckman (S) yrkar med stöd av Joakim Hörsing (MP) bifall till
motionen.
Omröstning
Proposition ställs på förvaltningens förslag respektive socialdemokraterna och
miljöpartiets yrkande om att bifalla motionen. Ordförande finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Votering begärs och verkställs med JA för förvaltningens förslag och NEJ för
S+MP yrkande om att bifalla motionen. Utfallet blev 7 mot 4 till förmån för
förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Skapa en gemensam arbetsplats för kommun- och
polisanställda i syfte att motverka ungdomsbrottslighet, svar på motion (S),
2022-03-31
Bilaga - Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Motionärerna
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