1 (5)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Anders Netin

2018-01-30

Dnr KS 2016-1033

Kommunstyrelsen

Återrapportering av resultat från medborgarlöfte 2017
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag återrapportering av
resultat från medborgarlöftet 2017 till Skäggetorpsborna.
Ärende
Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens nya styrmodell och ett sätt för
polisen i lokalpolisområdet att komma närmare kommuninvånarna. Metoden
bygger främst på momenten medarbetardialog, medborgardialog (utifrån
polisens definition av ordet) och kommunikation av medborgarlöften.
Medborgarlöftet för 2017 omfattade stadsdelen Skäggetorp, som valdes
eftersom stadsdelen av Polismyndigheten på nationell nivå inför 2017
bedömdes utgöra ett av femton extra utsatta områden i landet. Löftet till
Skäggetorpsborna omfattade tre punkter för kommunens och polisens
gemensamma åtgärder, tre punkter för kommunens åtaganden och två punkter
för polisens åtaganden.
Kommunstyrelsen föreslås godkänna rapporten av medborgarlöfte för 2017.
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Bakgrund
Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens nya styrmodell och ett sätt för
polisen att komma närmare kommuninvånarna. Arbetsmetoden bygger främst
på momenten medarbetardialog, medborgardialog (utifrån polisens definition
av ordet) och kommunikation av medborgarlöften.
Kommunstyrelsen har i den övergripande samverkansöverenskommelsen för
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete från 2015-11-24 gjort en
utfästelse att samverka med Polismyndigheten för att effektivisera det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen. Genom att
kommunen medverkar till medborgarlöftet bidrar detta till att stärka samverkan
med polisen i detta avseende. Medborgarlöftet innehåller ett urval av insatser
som ska följas upp om ett år, men täcker givetvis inte alla insatser vare sig från
polisens eller kommunens sida. En annan begränsning är att medborgarlöftet
för det kommande året endast omfattar stadsdelen Skäggetorp. Stadsdelen är
bedömd som prioriterad i den bedömning av extra utsatta områden som har
gjorts av Polismyndigheten på nationell nivå. Det finns inte någon annan
stadsdel i Linköping som idag har lika hög polisiär närvaro. Dessutom är
stadsdelen en av de tre som är prioriterade inom kommunens verksamhet.
Underlaget för medborgarlöftet har tagits fram enligt ovan beskrivna moment
samt med underlag från arbetet med att ta fram en handlingsplan för trygghet,
säkerhet och brottsförebyggande åtgärder som beslutades av kommunstyrelsen
i början av 2017. Dock fattades beslutet om medborgarlöftet 2017 redan före
årsskiftet, med hänsyn till Polismyndighetens planering.
Medborgarlöftet har följts upp och avrapporterats till trygghets- och
demokratiutskottet under året. Dessutom har uppföljningen lagts ut på
Linköpings kommuns externa webb (tertial 2). Medborgarlöftet för 2017 har
omfattat följande åtta punkter:
• Kommunen och polisen ska utveckla samverkan med civilsamhället och
övriga aktörer.
Lokal samordnare håller kontakt via det nystartade lokala trygghetsrådet.
Återkoppling i form av polisens medborgardialog genomförd. Veckovisa
operativa samverkansmöten genomförs och rapportering sker via tjänsteman i
beredskap.
• Kommunen och polisen ska utveckla arbetet med trygghetsvandringar,
bland annat ur ett ungdomsperspektiv.
En trygghetsvandring genomförd. Det nystartade lokala trygghetsrådet i
Skäggetorp arbetar med att ordna trygghetsvandringar under 2018 i samverkan
med fastighetsägare med flera aktörer.
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• Kommunen och polisen ska se över den fysiska trafikmiljön för att få
bort eller försvåra för otillåten fordonstrafik.
En arbetsgrupp med kommunpolisen som samordnare har gått igenom och
identifierat möjliga fysiska åtgärder som inte hindrar polisens,
räddningstjänstens eller ambulansers möjlighet till tillgänglighet.
• Kommunens verksamheter riktade till ungdomar och föräldrar ska
tillsammans med hög polisnärvaro förebygga att ungdomar riskerar att
hamna i utanförskap och kriminalitet.
Ett förbättrat samarbete mellan fältverksamhet, skolor och fritidsgård, Ung
Puls, Vårt Nygård, Brottsförebyggande brobyggare och polis med flera i
Skäggetorp för att nå ungdomar i riskzonen. Projektledare med placering på
utbildningskontoret arbetar för att värna demokrati och förebygga
våldsbejakande extremism. Rektor på Skäggetorpsskolan, stadsdelssamordnare
deltar i LOP-gruppen och det lokala trygghetsrådet. Polisen genomför frekvent
patrullering på så kallade Hot spots, i Skäggetorp centrum, aktivitetsparken och
vissa andra adresser. Polisen har högre närvaro i Skäggetorp än in någon annan
stadsdel.
• Kommunen ska stödja föreningar i att erbjuda alla ungdomar
organiserade aktiviteter i fritids- och föreningsverksamhet.
Föreningsbidrag från Omsorgskontoret och Kultur och fritid. Fritidsuppdraget
13-16 genomför aktiviteter med målgruppen. Fritidsgården håller öppet 5 dagar
i veckan. På lov är det aktiviteter dagtid och öppet kvällstid. Ung puls erbjuder
en rad aktivitetsbaserade verksamheter. Östergötlands idrottsförbund har fått
projektpengar för att stödja idrottsföreningar i området. Ny
idrottsutvecklingschef tillsatt på Kultur och fritid.
• Kommunen ska stödja personer och verksamheter som kan öka antalet
positiva aktiviteter och antalet aktivitetsdeltagare, t.ex. sysselsättning,
fritidsaktiviteter, föreningsaktiviteter och trygghetsarbetet.
En kartläggning av områdets aktörer har genomförts. Miljö- och
samhällsbyggnad har genomfört Lonaprojektet, med en informationsslinga om
eklandskapet i ekdungen vid Skäggetorpsgatan-Nygårdsvägen. Utveckling av
odlingsverksamhet som social mötesplats i Skäggetorp är ett projekt som fått
statliga medel för att genomföras.
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• Polisen ska arbeta för nolltolerans mot narkotika, och än mer rikta
regelbundna insatser för att upptäcka narkotika bland unga.
Polisen har genomfört ett antal insatser och mer än dubbelt så många
narkotikabrott har rapporterats jämfört med året innan. Flera personer med
koppling till organiserad brottslighet har lagförts. Denna punkt kommer att tas
med till kommande medborgarlöfte.
• Polisen ska genom synlighet och återkommande trafikkontroller
förebygga otillåten fordonstrafik och hänsynslös körning.
Polisen har ökat antalet trafikkontroller under 2017. Denna punkt tas med till
kommande medborgarlöfte.
Kommunala mål
Insatserna bidrar till att uppfylla följande av kommunfullmäktiges
övergripande mål för 2015-2018.
3. En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor
7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet
Jämställdhet
Trygghet, säkerhet och brottsförebyggande är ett angeläget område för såväl
kvinnor och män, flickor och pojkar. En särskilt utsatt grupp utgörs av personer
inom HBTQ-spektret. Flickor och kvinnor, pojkar och män, kan ha olika
upplevelser av eller behov när det gäller otrygghet och utsatthet. Detta behöver
uppmärksammas både i dialogen med kommuninvånare och i de åtgärder som
vidtas för att öka tryggheten.
Samråd
I ärendet har samverkan skett med kommunpolis och säkerhetsenheten.
Medborgarlöftet har också beretts i LiBrås operativa grupp (LOP-gruppen).
Samtliga tillstyrker avrapporteringen.
Tertialuppföljning av medborgarlöftet finns tillgänglig på
http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/samarbete/polisen/ samt på
www.polisen.se.
Under året har avrapportering skett till trygghets- och demokratiutskottet.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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