Medborgarlöfte Linköpings kommun och Polismyndigheten 2018-2019
Linköpings kommun och Polismyndigheten samverkar i syfte att långsiktigt arbeta
brottsförebyggande och trygghetsskapande. Medborgarlöftet är en del i detta arbete,
medborgarlöftet har sin grund i en lokal lägesbild som tagits fram genom medborgardialog,
polisens medarbetardialog och egen kunskap från kommun och polis. Brottsförebyggande arbete
sker i hela kommunen men löftet är inriktat på områdena Skäggetorp, som av polisen är utpekat
som ett av 23 särskilt utsatta områden i landet, och på Linköping city där många medborgare rör
sig och där det enligt statistiken begås flest brott i kommunen. City definieras utifrån det område
i innerstaden där det enligt lokala föreskrifter råder alkoholförtäringsförbud.
Problembild Skäggetorp
En stor del av invånarna upplever trygghet och trivs i sitt område. Dock upplevs det största
problemet vara otrygghet på kvällen främst orsakad av individer och ungdomar som samlas i
grupper. Narkotika uppfattas förekomma bland delar av dessa grupper. Vidare störs invånarna
av hänsynslös och delvis otillåten fordonstrafik inne i området.
Löften gällande Skäggetorp under 2018-2019:
 Kommunen ska verka för att alla ungdomar erbjuds organiserade aktiviteter i
fritids- och föreningsverksamhet och för att ledare ska erbjudas lämplig
utbildning.
 Kommunen ska erbjuda föräldraskapsstödjande insatser till föräldrar i området.
 Polisen ska arbeta för nolltolerans mot droger och våld samt rikta regelbundna
insatser för att upptäcka narkotika bland unga.
 Polisen ska genom synlighet och återkommande trafikkontroller förebygga
otillåten fordonstrafik och hänsynslös körning.
Problembild Linköping city
Majoriteten upplever att de är trygga under dagtid. Det största problemet med otrygghet gäller
fylleri/droger och oro för våldsbrott på kvällar/helger, särskilt i området kring Ågatan. Vidare
upplevs problem med bristande respekt för trafikregler, särskilt gäller detta cyklister. Stölder i
butiker finns också med i problembilden.
Löften gällande Linköping city under 2018-2019:
 Kommunen och polisen ska arbeta brottsförebyggande i krog- och stadsmiljö,
inklusive insatser mot sexualbrott och skadegörelse genom klotter.
 Kommunen ska arbeta aktivt med belysningsfrågor för att öka upplevd trygghet.
 Polisen ska öka synligheten i city och ha trafikkontroller inklusive övervakning
med särskilt fokus på cyklister.
 Polisen ska arbeta för att förebygga butiksstölder.
Uppföljning
Arbetet ska följas upp tertialvis och kunna ses på Polismyndighetens och Linköpings kommuns
hemsida.
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