Uppföljning av medborgarlöften Linköpings kommun år 2018-2019
Polisens och kommunens arbete med medborgarlöften följs upp tertialsvis
Löfte Skäggetorp
1. Kommunen ska verka för
att alla ungdomar erbjuds
ordnade aktiviteter i fritidsoch föreningsaktivitet och
för att ledare ska erbjudas
lämplig utbildning.

Aktivitet Tertial 1 2018
Idéburen sektor genomför
detta, bland andra FC Orten
som har en bred verksamhet
med exempelvis ett A-lag i
fotboll i division V, driver
nattfotboll och har ett
samarbetsavtal med
fastighetsägarna i området,
bland annat det kommunalt
ägda bolaget AB Stångåstaden.

Aktivitet Tertial 2 2018
Föreningen HBK erbjuder mer
barn- och ungdomsverksamhet
med hjälp Kultur och fritid,
Östergötlands fotbollsförbund och
SISU, där bland annat
fotbollsskola under sommaren
bedrivits.
Fastighetsföreningen i Skäggetorp
har kallat till möte angående
fotbollsplanerna i området vilka
behöver rustas upp.

Ledarskapsutbildning genom
UngPuls, Shanazi hjältar och
hjältinnor, Diva, Idrottsrörelsen Ung Puls har tillsammans med
Valla folkhögskola och bl a
(SISU) och studieförbund ska
Champion taekwandoklubb
erbjudas i Skäggetorp.
utbildat ca 12 st. ledare varav 6 st.
från Skäggetorp. Ung Puls har
också tillsett att ungdomar får

Aktivitet Tertial 3 2018
FC Orten har inget seriespel men
har spontanidrott i form av fotboll
där nattfotboll startas upp lördagar
fr.o.m. 16 februari. Föreningen
har avtal med Fastighetsägarföreningen i Skäggetorp.
Dulqad har två ungdomslag i
seriespel samt har fotboll
fredagskvällar mellan ca 21.00–
23.00.
Föreningen HBK har seriespel
och erbjuder mer barn- och
ungdomsverksamhet med hjälp av
Kultur och fritid, Östergötlands
fotbollsförbund och SISU, där
bland annat fotbollsskola under

publikvärdsutbildning till olika
event, bl a Keep it Loud och
Stadsfesten och andra aktiviteter
inriktat mot trygghet t ex
självförsvar för kvinnor.

sommaren bedrivits med
sponsring från Victoria Park.
Bollihop har startat fotboll för
tjejer på raster under skoltid på
Rosendalsskolan. Har ett
samarbete med HBK och planerar
för fotboll för tjejer även på
fritiden.
Ungdoms- och fritidsverksamheten har bedrivit fritidsverksamhet och har haft gården
öppen kvällar och helger under
hösten 2018. På höstlovet och
vinterlovet har det varit utökad
aktivitet. Diva har haft
verksamhet en kväll per vecka
(riktad verksamhet för flickor).

2. Kommunen ska erbjuda
föräldraskapsstödjande
insatser till föräldrar i
området.

Inom Linköpings
familjeprogram håller en
familjestödjare på halvtid
föräldrastödskurser på arabiska
och svenska i samverkan med
Vårt Nygård och föreningar i
området.
En personal på Nygårdsskolan
arbetar 10 % med familjestöd.

Polis och Kultur och fritid
tillsammans med
stadsdelssamordnare med flera
medverkar vid föräldrautbildning
för föräldrar i åk 6 på
Skäggetorpsskolan.

Inom Linköpings familjeprogram
håller en familjestödjare på
halvtid föräldrastödskurser på
arabiska och svenska i samverkan
med Vårt Nygård och föreningar i
området.

Ett flertal olika kurser för
utrikesfödda föräldrar har
genomförts under perioden. Det
har varit kurser som informerat

En personal på Nygårdsskolan
arbetar 10 % med familjestöd.

Vårt Nygård erbjuder kurser
och öppen verksamhet för
familjer/vuxna.
Två brobyggare på
Familjecentralen, en
somalisktalande och en
arabisktalande erbjuder
verksamhet för familjer med
barn upp till fem år. Under
2018 utökad tid med stöd från
Linköpings familjeprogram.
Informationsträffar genomförs
i förskolan på arabiska och
somaliska med medel från
Linköpings familjeprogram.
Inom skolorna i Skäggetorp
finns olika former av
föräldraskapsstödjande arbete

om förhållandena i samhället/
förskolorna/skolorna och sådana
som tar upp samvaron mellan
föräldrar och barn.

Vårt Nygård erbjuder öppen
verksamhet för familjer/vuxna
och har olika gruppaktiviteter, t ex
tjejgrupper

Sommarverksamhet har
genomförts i samverkan mellan
Vårt Nygård och Familjeprogrammen, bland annat genom
bussutflykter till sommarresemål i
Östergötland.

Två brobyggare på
Familjecentralen, en
somalisktalande och en
arabisktalande erbjuder
verksamhet för familjer med barn
upp till fem år. Under 2018
utökad tid med stöd från
Linköpings familjeprogram.

Särskilda insatser har genomförts
inom förskolorna i syfte att
informera nyanlända föräldrar om
förskolornas arbete.
Familjecentralens öppettider har
utökats med två eftermiddagar i
veckan med riktad verksamhet
anpassad efter de behov som
identifierats bland föräldrar och
barn.
Polisen och fastighetsägare har ett
förbättrat samarbete.
Stipendier från AB Stångåstaden
har utdelats så att barn ska få
tillgång till teknik/dator.

Informationsträffar genomförs i
förskolan på arabiska och
somaliska med medel från
Linköpings familjeprogram.
Inom skolorna i Skäggetorp finns
olika former av föräldraskapsstödjande arbete.
Olika kurser för utrikesfödda
föräldrar har fortsatt att
genomföras under perioden. Det
har varit kurser som informerat
om förhållandena i samhället/
förskolorna/skolorna och sådana
som tar upp samvaron mellan
föräldrar och barn. Ytterligare en

personal har utbildats till
gruppledare i föräldrastödsprogram.
Personal i området har haft
utbildning om hur man bemöter
personer med trauma.
3. Polisen ska arbeta för
nolltolerans mot droger och
våld samt rikta regelbundna
insatser för att upptäcka
narkotika bland unga.

4. Polisen ska genom
synlighet och
återkommande
trafikkontroller förebygga
otillåten fordonstrafik och
hänsynslös körning.
Löfte Linköping City
5. Kommunen och polisen
ska arbeta
brottsförebyggande i krogoch stadsmiljö, inklusive
insatser mot sexualbrott och
skadegörelse genom klotter.

Rapporterade narkotikabrott
63st

Rapporterade narkotikabrott
44 st.

Rapporterade narkotikabrott
43st

Trafikkontroller 27 st

Trafikkontroller 26 st

Trafikkontroller 19 st

Antalet misstänkta för
drograttfylleri 11st

Antalet misstänkta för
drograttfylleri 33 st

Antalet misstänkta för
drograttfylleri 11 st

Polisen och kommunen har inlett
ett samarbete med Novahuset (en
ideell förening som erbjuder stöd
och rådgivning till personer som
har blivit utsatta för någon form
av sexuellt övergrepp).

Novahuset bjuds in till trygghetsrådet Innerstadsgruppens möten
samt till trygghetsvandringar i
Cityområdet.

Kommunen och polisen har gjort
17 gemensamma krogtillsyner.
Kommunens alkoholhandläggare
har genomfört 47 antal tillsyner.
Två indragna serveringstillstånd
i Linköping City.
Ett serveringsställe har fått en
varning och fem serverings-ställen
har fått en erinran.

Kommunen och polisen har gjort
8 gemensamma krogtillsyner.
Ett återkallat serveringstillstånd,
en varning och en erinran. En
ansökan om serveringstillstånd i
Linköping City har lett till avslag.
Alla innehavare av serveringstillstånd har kontrollerats mot
Polisen under perioden.

Polisen har gjort 4 krogtillsyner.
Flera anmälningar om misstänkt
köp av sexuella tjänster under
perioden.

Polisen har gjort 8 krogtillsyner

Polisen har haft kontakt med och
informerat hotell om trafficking
och köp av sexuella tjänster.
Utifrån genomförd
trygghetsundersökning har
kommunen tillsatt
trygghetsväktare i tre geografiska
fokusområden, City, Ryd och
Skäggetorp. De har tjänstgjort
sedan juni månad.

11 anmälningar om misstänkt köp
av sexuell tjänst i Linköping city
+ närområdet, 3st kopplade till
olika hotell i city.
Polisen har fortsatt haft kontakt
med hotell om trafficking och köp
av sexuella tjänster.

6. Kommunen ska arbeta
aktivt med belysningsfrågor
för att öka upplevd
trygghet.

Belysning vid cykelparkeringen
”Pusslunden” och
Hunnebergsgatan har förbättrats.
Vid trygghetsvandring i City har
flera platser där belysningen
behöver förbättras identifierats
och vissa har åtgärdats, bland
annat utanför Stadsbiblioteket.

En övergripande belysningsplan
är under arbete inom Miljö- och
samhällsbyggnad.

Trafikkontroller 23 st.

Trafikkontroller 15st

En trygghetsvandring genomförs i
Linköping City 29 februari
kvällstid bl.a. med syfte att följa
upp belysningsåtgärder.

7. Polisen ska öka
synligheten i city och ha
trafikkontroller inklusive
övervakning med särskilt
fokus på cyklister.

Trafikkontroller 35st

Riktade kontroller cyklister 9st. Riktade kontroller cyklister 7 st.

Riktade kontroller cyklister 8st

8. Polisen ska arbeta för att
förebygga butiksstölder.

Pågår. Ökad närvaro av
uniformerad polis från januari.
Från 1 april, extra väktare på
Lilla Torget torsdag och fredag
kl16-18.

Fortsatt fotpatrull återkommande
under perioden, hög synlighet och
närvaro av uniformerad polis.

Fortsatt fotpatrull återkommande
under perioden, hög synlighet och
närvaro av uniformerad polis.

Fortsatt arbete utifrån konceptet
”Trygg i butik” för att förhindra
ringa stöld (snatterier) i butik.

Fortsatt arbete utifrån konceptet
”Trygg i butik” för att förhindra
ringa stöld (snatterier) i butiker.

