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Social- och omsorgsnämnden

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

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

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.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Skapa en gemensam arbetsplats för kommun- och polisanställda i syfte att
motverka ungdomsbrottslighet, svar på motion (S), 2022-03-31
Bilaga - Motionen
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Bakgrund
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. Lotta och Mikael
hänvisar till Södertälje där de menar att det finns goda erfarenheter av att
kommunanställda och polisen arbetar nära varandra. I Södertälje finns en social
insatsgrupp som är placerad vid Polisen. Den nära kontakten mellan Polis och
socialtjänst innebär att socialtjänsten får snabb och direkt information och
därmed bättre förutsättningar att välja rätt insatser.
Socialtjänsten i Linköpings kommun har utifrån olika verksamheter och
uppdrag byggt upp ett nära samarbete och samverkan med polisen.
Verksamheter och enheter som möter aktuell målgrupp, barn och unga som
misstänks för brott, unga i kriminella miljöer eller unga personer som har
begått brott. De som främst möter denna målgrupp och som lämnat sina
reflektioner och synpunkter till svaret på denna motion är Social- och
omsorgsförvaltningens mottagning barn och unga, sociala insatsgruppen och
brottsförebyggande gruppen.
Social- och omsorgsförvaltningens mottagning barn och unga samt
socialjouren träffar de unga i en akut situation. Det innebär att polisen då en
minderårig, under 20 år, anhållits för att det finns misstanke om brott,
kontaktar Social- och omsorgsförvaltningen. Vid dessa situationer, med vissa
undantag beroende på brottets art, prioriterar socialförvaltningen denna
händelse och personal deltar vid polisförhöret. Enhetschefen för mottagningen
beskriver samarbetet och kontakten med polisen som mycket bra men att det
finns arbetssätt som kan utvecklas. Det finns utvecklingsmöjligheter att
förbättra och förstärka det gemensamma agerandet då unga misstänks för brott.
Det arbetssätt som upplevts ge goda resultat är “anmälningsmöten”. Ett
anmälningsmöte innebär att de som lämnar orosanmälan i detta fall polisen gör
det i möte med de som berörs av oron. Detta betyder att polis, socialtjänst
träffas tillsammans med den unge och dennes vårdnadshavare. Idag erbjuds
inte denna mötesform rutinmässigt vilken skulle kunna förändras.
Arbetsformen beskrivs som ett effektivt verktyg för att skapa en samsyn av
situationen och behov av framtida insatser.
Social insatsgrupp (SIG) finns i Linköpings kommun sedan 2011. SIG är en
verksamhet som inrymmer en strukturerad samverkan mellan olika
verksamhetsgrenar inom kommunen, Polisen, frivården, kronofogden och
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försäkringskassan. En samverkan som möjliggör en gemensam styrning med
syftet att skapa förutsättningar för den operativa verksamheten. Målgruppen
för SIG har en ålder på 13-25 år. Syftet är att verka förebyggande, förhindra
nyrekrytering till kriminella gäng samt ge stöd till så kallade avhoppare som
vill lämna kriminalitet och kriminella gäng. Sedan 2015 samordnar SIG även
frågor som gäller våldsbejakande extremism och har i uppdrag att stödja tjejer
som fastnat i prostitution. Ansvarig enhetschef för SIG framhåller betydelsen
av att vara nära socialtjänstens utredande socialsekreterare för att få till snabba
beslut och viktiga metoddiskussioner beträffande genomförande av insatser.
Inom Råd och stöd finns Brottsförebyggande gruppen, en verksamhet som
finns lokaliserad i närheten av Polisen på Garnisonsområdet. Uppdraget för
Brottsförebyggande gruppen inrymmer olika insatser som, brottsförebyggande
brobyggare - de arbetar för att förebygga att unga personer mellan 10 och 20 år
hamnar i kriminella kretsar eller begår brott. Brobyggarna kommer att vara en
del av de framtida områdesteam som är under uppstart. Aslan - för barn eller
ungdom mellan 10 och 15 år, som är misstänkta för brott. Medling – möten
mellan gärningsman och brottsoffer. Stödcentrum för unga brottsutsatta och
ungdomstjänst – straffpåföljd för unga lagöverträdare.
Olika samverkansmodeller mellan socialtjänsten och Polismyndigheten finns i
samtliga insatser. Polis och socialtjänst beskriver samverkan som god. I de
situationer som Polisen uppfattar att det brister och där socialtjänstens närvaro
saknas är vid polisförhör som inte är av akut situation. Detta kan enligt
Brottsförebyggande gruppen åtgärdas genom att polisen kontaktar dem inför
förhör så kan socialarbetare delta för att lämna information om möjligt stöd och
hjälp.
I kommunen finns ett nät av samverkansforum där bland annat socialtjänst,
Polis, skola och fritid finns representerade och samverkar med lokalsamhället.
Exempel på forum är lokala brottsförebyggande grupper (BFG),
områdesgrupper och permanenta samverkansgrupper. Sedan januari 2020 finns
en ny modell för ledning och samordning av insatser mot segregation,
trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Modellen, av en styrgrupp
bestående av förvaltningschefer från flera förvaltningar, samt en ledning- och
samordningsgrupp bestående av avdelningschefer från motsvarande
förvaltningar finns på flera håll i landet. Detta för att underlätta samarbete och
snabba insatser operativt.
Representanter från polis och socialtjänst uttrycker att olika situationer kräver
olika former av samverkan. En god samverkan är inte avhängigt gemensam
lokalisering. Det är angeläget att genomföra gemensamma insatser,
förebyggande såväl som åtgärdande, lokalt och i närsamhället där målgruppen
bor och vistas. Här finns bland annat en förväntan på kommande områdesteam.
Därutöver finns önskemålet från polisen att socialtjänsten finns närvarande för
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att informera och skapa relation vid polisförhör, i akuta såväl som vid
planerade situationer.
Modeller för samverkan
Nationellt finns en mängd beskrivningar av hur kommuner och stadsdelar på
olika sätt arbetar med att förhindra och bryta en kriminell livsstil. I den
utvärdering Socialstyrelsen gjorde 2017 bland landets kommuner och som
syftar till att följa upp sociala insatsgrupper återges även samverkansformer
som angränsar till denna modell. I utvärderingen deltog 316 kommunerna och
stadsdelarna varav 210 besvarat enkäten.
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepointdokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2017-9-29.pdf Enkätens svar visar att
hälften av de kommuner som deltagit erbjuder individanpassat stöd inom
ramen för någon typ av samverkansform. När det gäller ”ungdomar som
riskerar att hamna i en kriminell livsstil” är andra samverkansformer än sociala
insatsgrupper vanligast. Beträffande ”ungdomar som behöver stöd att lämna
en kriminell livsstil” är andra samverkansformer och sociala insatsgrupper
ungefär lika vanliga. Av de kommuner och stadsdelar som har svarat att de
erbjuder andra samverkansformer, uppger knappt hälften att de erbjuder SSPF.
SSPF är en samverkansmodell mellan skola, socialtjänst, polis och fritid riktad
mot kriminellt beteende och mot missbruk. Förutom SSPF nämns även Ung
och trygg en samverkansmodell som har sitt ursprung i Göteborg.
Vid beredningen av motionssvaret har synpunkter inhämtats från
Polismyndigheten i region Öst och Leanlink, Råd och stöd.
Jämställdhet
Jämställdhetsanalys har inte genomförts eller bedömts relevant i detta ärende.
En framtida gemensam lokal innebär ingen åtskillnad mellan könen.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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