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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Anders Netin

2018-01-30

Dnr KS 2018-98

Kommunstyrelsen

Medborgarlöfte 2018-2019 - Polismyndigheten och
Linköpings kommun
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till tvåårigt medborgarlöfte i
de fall kommunen står som ansvarig och för kommunens bidrag i den del
av medborgarlöftet som utfästs i samverkan med polisen.
2. Kommunstyrelsens ordförande, Kristina Edlund (S), får i uppdrag att
underteckna Medborgarlöfte för Linköpings kommun och
Polismyndigheten.
3. Det tvååriga medborgarlöftet ska utvärderas efter ett år och resultatet ska
återrapporteras till kommunstyrelsen.
4. Detta medborgarlöfte ersätter det löfte som utfärdats för Skäggetorpsborna
2017.
Ärende
Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-20, § 370, att underteckna en
övergripande samverkansöverenskommelse med Polismyndigheten. En
handlingsplan har också tagits fram i samverkan mellan kommunen och polisen
för perioden 2017-2018.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens styrmodell och ett sätt för
polisen i lokalpolisområdet att komma närmare kommuninvånarna. Metoden
bygger främst på momenten medarbetardialog, medborgardialog (enligt
polisens definition av begreppet) och kommunikation av medborgarlöften.
Medborgarlöften innehåller löften, eller åtaganden, för respektive part, det vill
säga kommunen och polisen i enlighet med en lägesbild för det aktuella
området.
Ett medborgarlöfte för 2017 tecknades som enbart gällde Skäggetorp. För
perioden 2018-2019 utökas det till att också omfatta delar av stadens centrum,
där krogmiljöerna utgör ett viktigt samverkansområde för kommunen och
polisen tillsammans.
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Medborgarlöftet ska utvärderas efter ett år och resultatet ska återrapporteras till
kommunstyrelsen. Arbetet ska följas upp tertialvis och kunna ses på
Linköpings kommuns hemsida.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Medborgarlöfte 2018-2019 – Linköpings kommun och Polismyndigheten
Bilaga Medborgarlöfte 2018-2019 Linköpings kommun och Polismyndigheten
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Bakgrund
Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens nationella 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 2015-10-20 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 2017 ställdes till
Skäggetorpsborna och var ettårigt. Det nya medborgarlöftet omfattar två år
efter förslag från Polismyndigheten och innehåller ett urval av insatser från
kommunen och polisen gemensamt men också sådana som ska utföras av
respektive part. Medborgarlöftet 2018-2019 omfattar förutom stadsdelen
Skäggetorp också delar av stadens centrum, ungefär motsvarande det område
som omfattas av den vardagsbrottsstatistik som Polismyndigheten levererar till
trygghets- och demokratiutskottet samt de lokala trygghetsråden regelbundet.
Förslaget till medborgarlöfte 2018-2019 gällande Skäggetorp innehåller
följande punkter:
1. Kommunen ska verka för att alla ungdomar erbjuds organiserade
aktiviteter i fritids- och föreningsverksamhet och för att ledare ska
erbjudas lämplig utbildning.
Denna punkt överförs från medborgarlöftet 2017 men förstärks med att
kommunen ska verka för att ledare i fritids- och föreningsverksamhet
erbjuds lämplig utbildning.
2. Kommunens ska erbjuda föräldraskapsstödjande insatser till
föräldrar i området.
Denna punkt är i linje med kommunens fokus på
föräldraskapsstödjande insatser.
3. Polisen ska arbeta för nolltolerans mot droger och våld samt rikta
regelbundna insatser för att upptäcka narkotika bland unga.
Denna punkt överförs från medborgarlöftet 2017 men förstärks med
nolltolerans mot våld. Alkohol, narkotika och våld är starkt förknippade
med varandra.
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4. Polisen ska genom synlighet och återkommande trafikkontroller
förebygga otillåten fordonstrafik och hänsynslös körning.
Denna punkt överförs från medborgarlöftet 2017.
Utöver dessa punkter föreslås följande löftespunkter gällande stadens centrum
under 2019-2019:
5. Kommunen och polisen ska arbeta brottsförebyggande i krog- och
stadsmiljö, inklusive insatser mot sexualbrott och skadegörelse
genom klotter.
6. Kommunen ska arbeta aktivt med belysningsfrågor för att öka
upplevd trygghet.
7. Polisen ska genom synlighet och återkommande trafikkontroller
förebygga otillåten fordonstrafik och hänsynslös körning.
8. Polisen ska arbeta för att förebygga butiksstölder.
Dessa punkter föreslås efter vad som framkommit i de dialoger med
kommuninvånare, näringsidkare och samverkansparter som genomförts. I
medborgardialoger som har genomförts i stadens centrum har det framkommit
att majoriteten av de tillfrågade upplever att de känner sig trygga under dagtid.
Dock uttrycks oro för våld eller sexuella trakasserier, oftast i kombination med
påverkan av alkohol och droger, särskilt i och i närheten av krogmiljön eller på
väg hem. I kommande trygghetsvandringar kommer ungdomsperspektivet att
kunna tillgodoses genom att bjuda in representanter från föreningar, ungdoms
och studentkårer att delta i planering och genomförande.
En annan viktig källa till oro är bristande trafikvett i centrum. Därför kommer
polisen med fler trafikkontroller i centrum öka synligheten. En ytterligare del i
problembilden är butiksstölder, där polisen i samverkan med butiksägare inlett
en verksamhet med synliga butikskontrollanter.
Ekonomiska konsekvenser
De åtgärder som beskrivs i medborgarlöftet och som avser kommunens
åtagande bedöms ingå i redan fattade beslut och medför inte kostnader utöver
gällande budgetram.
Kommunala mål
Medborgarlöftet förväntas bidra 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
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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
Medborgarlöftet har arbetats fram i samverkan mellan Linköpings kommun
och Polismyndigheten i LOP-gruppen (LiBrås operativa grupp).
Trygghets- och demokratiutskottet har ställt sig bakom förslaget att
medborgarlöftet för 2018 ska hantera två geografiska områden samt pågå under
två år. (KS 2016-1033 § 64).
Lokalpolisledningen har godkänt förslaget.
Förslaget tas upp i trygghets- och demokratiutskottet den 15 februari 2018.
Uppföljning och utvärdering
Arbetet ska följas upp tertialvis och kunna ses på Polismyndighetens och
Linköpings kommuns hemsidor. En delåterrapport ska lämnas till
kommunstyrelsen i januari 2019. En slutrapport ska lämnas i januari 2020.
Polisen och kommunen ska utverka metoder att i högre grad än tidigare
kommunicera medborgarlöftet med de personer som bor, vistas och verkar i
Skäggetorp och stadens centrum.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:
Hållbarhetschefen
Polismyndigheten LPO Linköping

