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Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner återrapporten för 2017 avseende
Handlingsplan för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande åtgärder i
samverkan mellan Linköpings kommun och Polismyndigheten 2017-2018.
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Ärende
Linköpings kommun och Polismyndigheten undertecknade 2015-11-24 en
samverkansöverenskommelse för trygghetsskapande och brottsförebyggande
arbete i Östergötland 2015-2018.
Den handlingsplan som nu återrapporteras är en följd av denna
samverkansöverenskommelse. Handlingsplanen ersatte det tidigare
Åttapunktsprogrammet (Överenskommelse om samverkan för att förhindra
brott bland unga i Linköping, 2009), dock med en bredare ansats vad beträffar
samverkansområdena. Till handlingsplanen hör en bilaga med beskrivning av
aktiviteter som ska genomföras under tvåårsperioden.
Till handlingsplanen är också ett medborgarlöfte för 2017 kopplat.
Medborgarlöftet utfärdades av kommunen och polisen gemensamt och det har
följts upp och ska ersättas av ett tvåårigt medborgarlöfte.
De åtta samverkansområdena är:
1. Sociala risker
2. Segregation och utanförskap
3. Våld i nära relation
4. Barns och ungdomars utsatthet
5. Brottsaktiva ungdomar
6. Organiserad brottslighet
7. Otrygghet i det offentliga rummet
8. Alkohol och narkotika (ANDT)
Efter halva tiden har en rad åtgärder vidtagits vilka beskrivs i tjänsteskrivelsen.
Kommunstyrelsen föreslås godkänna rapporten.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Handlingsplan för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande åtgärder 20172018, återrapport
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Bakgrund
Handlingsplan för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande åtgärder i
samverkan mellan Linköpings kommun och Polismyndigheten 2017-2018,
(även kallad Åttapunktsprogram 2.0) som utfärdats av Polismyndigheten och
Linköpings kommun är en följd av den samverkansöverenskommelse mellan
Polismyndigheten och Linköpings kommun som träffades i november 2015.
Dokumentet ersatte och kompletterade det tidigare Åttapunktsprogrammet från
2009.
De åtta punkterna eller prioriterade samverkansområden/problemområden i
handlingsplanen följs av en bilaga med beskrivning av aktiviteter som ska
genomföras under tvåårsperioden.
De åtta punkterna utgörs av:
1. Sociala risker
2. Segregation och utanförskap
3. Våld i nära relation
4. Barns och ungdomars utsatthet
5. Brottsaktiva ungdomar
6. Organiserad brottslighet
7. Otrygghet i det offentliga rummet
8. Alkohol och narkotika (ANDT)
Efter det första året har en rad åtgärder vidtagits vilka beskrivs nedan under
respektive prioriterat samverkansområde.
Prioriterade samverkansområden (problemområden) och
genomförda aktiviteter
1. Sociala risker
– Förebygga/förhindra och följa upp våldsbejakande extremism, två
projektanställningar tillsattes i början av året, varav en centralt på
utbildningskontoret och en koordinator i Social insatsgrupp på
socialförvaltningen. De har även uppdrag att utveckla och
implementera anhörigstöd.
– En halvtidstjänst som stadsdelssamordnare i Ryd tillsattes i januari
2017.
– Broken Windows, en metod med snabba insatser mot skadegörelse i
form av klotter är implementerad.
– Veckovisa samverkansmöten genomförs och har utvecklats. Dessa
möten utgår ifrån ett behov av lägesbilder utifrån sociala risker, behov
av operativa insatser av polis, räddningstjänst, trygghetsväktare med
flera under de kommande dagarna. Mötena samordnas av
Säkerhetsenheten/tjänsteman i beredskap (TiB). Ett nytt avtal med
trygghetsväktare innebär att TiB kan rikta väktarinsatsen där den
behövs bäst.
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– Fokuserade och delvis samordnade insatser av områdespolis,
kommunens trygghetsväktare, brottsförebyggande brobyggare,
fältsekreterare och nattvandrare ökar tryggheten.
– Samverkan med trossamfund, exempelvis inom ramen för Dialog
Linköping.
– Social insatsgrupp (SIG) har ett utökat uppdrag att arbeta även med
avhoppare från kriminella grupper.
– Brottsförebyggande gruppen inom Råd & Stöd har förstärkts med en
ytterligare brottsförebyggande brobyggare, i syfte att i högre grad nå
tjejer i målgruppen.
– Under 2017 har en medarbetare på säkerhetsenheten deltagit i en
forskningscirkel som drivs av Polisens nationella operativa avdelning
(NOA) och Malmö högskola omkring särskilt utsatta områden.
– ”Polisens volontärer” har startat i Linköping under 2017 och har
deltagit vid olika arrangemang.
2. Segregation och utanförskap
– Aktiviteter inom detta samverkansområde redovisas under övriga
punkter.
3. Våld i nära relation
– Ett uppdrag finns att ta fram en handlingsplan under 2018. Uppdraget
samordnas av Omsorgskontoret. En arbetsgrupp har bildats med
representanter från alla förvaltningar. Arbetet har påbörjats och
planeras ha genomförts i juni 2018.
– Måldokument finns för omsorgskontoret och socialförvaltningen, men
behöver utvecklas.
– Stöd till utsatta erbjuds via Råd & Stöd.
– Utbildningsförvaltningen samordnar DHK (Det handlar om kärlek) i
samverkan med Rädda barnen.
4. Barns och ungdomars utsatthet
– Ett enstaka utbildningstillfälle för personal och vårdnadshavare när
det gäller ungdomars nätanvändande genomfördes, men det har inte
blivit någon fortsättning. Ett utvecklingsområde. En arbetsgrupp inom
LOP-gruppen (LiBrå:s operativa grupp, en tjänstemannagrupp med
representation från kommunens förvaltningar, Polismyndigheten och
Räddningstjänsten Östra Götaland) identifierade behovet av en
stödresurs som skolor kan avropa men någon sådan finns inte. Ansvaret
ligger nu på respektive rektor.
– Det finns områdespoliser med koppling till skolor och fritidsgårdar
som kan delta i möten på skolorna.
– Det pågår ett arbete med samordning från Utbildningsförvaltningen
angående samverkan mellan skolan, polisen och socialtjänsten vid
inträffade händelser.
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– Samhällsinformation om bland annat socialtjänstens och polisens
uppdrag finns tillgänglig på flera språk.
– Utbildning till gode män genomfördes Q4 2016. Stöd finns hos Råd
& Stöd för gode män.
– Handlingsplanen som nämns under samverkansområde 3 omfattar
även hedersproblematik. Där ingår även DHK (Det handlar om kärlek –
ett samverkansprojekt med Rädda barnen i syfte att motverka
hedersrelaterat förtryck och våld). Även insatser från Shanazi hjältar
och hjältinnor bör nämnas inom detta område.
– Fältgruppen fick under 2017 ett nytt uppdrag som bland annat
omfattar Polarprojektet. Det nya uppdraget är implementerat.
– Försöksverksamhet har inletts i Berga och Lambohov med
områdesbaserad socialtjänst.
5. Brottsaktiva ungdomar
– Många av dessa insatser implementerades redan som en följd av
Åttapunktsprogrammet 2009 och är väl integrerat i kommunens
ordinarie verksamhet. De som nämns i handlingsplanen är Medling vid
brott, Ungdomstjänst, Särskilt kvalificerad kontaktperson (SKKP) och
Aslan – mot ung brottslighet. En verksamhet som passar in här är även
Brottsförebyggande gruppen inom Råd & Stöd, exempelvis de
brottsförebyggande brobyggarna.
6. Organiserad brottslighet
– Sedan 2011 finns en strategisk plan för samverkan mellan kommun
och polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län. Planen
kommer med stor sannolikhet att genomgå en översyn under 2018.
– Social insatsgrupp har ett utökat uppdrag och utökad personalresurs
att i samverkan med övriga parter stödja avhoppare utifrån ett
individuellt perspektiv.
7. Otrygghet i det offentliga rummet
– Satsning på gång- och cykelstråk i stadens centrum. Liknande
satsningar pågår i Ryd och Skäggetorp.
– En mötesplatsplan och en lekplatsplan är under framtagande.
– Någon gemensam trygghetsplan med Östgötatrafiken och
taxibranschen har ännu inte tagits fram.
– Stöd till ideella krafter till exempel i trygghets- och nattvandringar
pågår och en kommunal samordnare finns utsedd för att stödja lokala
trygghetsråd och nattvandrargrupper.
– Trygghetsundersökningar har genomförts, bland annat i samband med
polisens och kommunens gemensamma medborgardialoger i
Skäggetorp och stadens centrum varvid kommunpolitiker och
tjänstemän har deltagit.
– Avtal om trygghetsväktare finns som kan dirigeras av tjänsteman i
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beredskap efter behov.
– Polisen arbetar mot ordningsstörningar i otrygga miljöer bland annat
genom synlighet (hot spot-metoden).
– Kommunen och polisen deltar i Purple Flag-samarbetet med
Citysamverkan.
8. Alkohol och narkotika (ANDT)
– En effektiv och samordnad alkohol- och tobaktillsyn med polis och
kommun finns. Under 2018-2019 finns fokus på brottsförebyggande
arbete i krogmiljö.
– Dialogträffar genomförs årligen med krögare, polis och
alkoholhandläggare.
– Don’t Drink & Drive genomförs årligen med år 2 i gymnasieskolorna
och samordnas av Miljö- och samhällsbyggnad.
– Flera utbildningssatsningar har genomförts under året, bland annat
riktat till skol- och fritidsgårdspersonal.
– Insatser vid skolavslutning och skolstart har genomförts
förvaltningsövergripande och i samverkan med polis och polisens
volontärer.
– Linköpings kommun har beslutat att ställa sig bakom Tobacco
Endgame – ett rökfritt Sverige 2025 genom beslut i kommunstyrelsen.
– Rökavvänjning erbjuds ungdomar inom Elevhälsan.
– Linköpings kommun samverkar med Region Östergötland om kring
metoden Tobaksfri Duo.
– Linköpings kommun har under 2017 deltagit i narkotikakartläggning
(Region Östergötland).
– Linköpings kommun och Tekniska verkan har i regional samverkan
med Länsstyrelsen Östergötland som samordnande myndighet
genomfört tre mätningar av narkotikarester i avloppsvattnet.
– Ungdomsenkäten Om mig har genomförts hösten 2017.
– Inom ramen för antidopningssatsningen ”100 % ren hårdträning” har
regional samverkan omfattande utbildning och nätverksträff genomförts
samt certifiering och lokal nätverksträff genomförts.
Bedömning
I återrapporten för 2017 beskrivs en rad åtgärder inom de olika samverkansområdena där insatser som genomförs eller har genomförts av kommunen, av
polisen eller i samverkan mellan de båda parterna. Kopplat till innehållet i
handlingsplanen finns också ett av kommunen och polisen gemensamt utfärdat
medborgarlöfte för 2017 som ersätts av ett tvåårigt medborgarlöfte 2018-2019.
Alla åtgärder är inte genomförda och behöver inte heller vara det efter halva
tiden. Vissa av problemen bakom samverkansområdena är så komplexa att man
inte kan förvänta sig att de under handlingsplanens giltighetstid försvinner
enbart med de beskrivna åtgärderna. Utvecklingsområden finns, bland annat
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vad beträffar barns och ungas utsatthet. Det uppdrag nu finns att ta fram en
handlingsplan mot våld i nära relation som kommer att färdigställas under 2018
är viktigt i detta sammanhang.
Sammanhållet innehåller handlingsplanen med aktivitetslistan en rad åtgärder
för att skapa trygghet, öka säkerheten och verka brottsförebyggande. Det
viktigaste är att samverkansparterna visat både en vilja och beslutsamhet att
arbeta tillsammans och enskilt för att nå framåt inom de åtta
samverkansområdena.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin
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