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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Ellen Henriksen, Mikael Borin

2021-09-13

Dnr KS 2021-582

Kommunstyrelsen

Utökat trygghetsarbete, fördelning av kommunstyrelsens
utökade ram år 2021
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen utökade budgetram för utökat trygghetsarbete på 3 mkr
år 2021 fördelas till social- och omsorgsnämnden med 1 mkr och kulturoch fritidsnämnden med 0,5 mkr samt 1,5 mkr till kommunstyrelsen.
2. Insatserna som möjliggörs genom den tillfälligt utökade budgetramen ska
betraktas som långsiktiga och inarbetas i kommunens budget för 2022 med
plan för 2023-2027.
Ärende
Utifrån de vägledande principer som anges i ”Utökat trygghetsarbete,
uppdrag”, KS 2021-08-24, § 241, har ett förslag till fördelning av
kommunstyrelsens utökade ram år 2021 om 3 miljoner kronor för satsningarna
på trygghetsskapande åtgärder utarbetats.
De utökade ramen/satsningen föreslås fördelas till följande nämnder och
områden:


Utökade resurser till socialtjänstens fältorganisation med koppling till
de prioriterade områdena genom utökade resurser till insatser till de
som vill bryta sitt kriminella agerande
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o Till social och omsorgsnämnden fördelas 1 mkr för att förstärka
det nyupprättade områdesarbetet för trygghetsskapande
åtgärder. Insatserna inkluderar arbetet med att identifiera och
omhänderta barn och ungdomar som önskar bryta sitt kriminella
agerande.


Förstärka möjligheter till fritidsverksamhet som säkerställer skolgång
o Till kultur- och fritidsnämnden fördelas 0,5 mkr för att förstärka
arbetet med att möjliggöra fritidsverksamhet som säkerställer
skolgång. Detta genom att stärka kommunens verksamhet riktad
mot barn och ungdomar i områdena och vidare arbete med
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förstärkt koppling mellan fritidsverksamheten, socialtjänst och
skola. Funktioner som ska bygga fritidsverksamhet kring
skolbarn som är identifierade i riskmiljöer tillsätts. Medlen
möjliggör även utökad samverkan med civilsamhället genom
riktade resurser för IOP (idéburet offentligt partnerskap) mot
aktörer som är verksamma i områdena.


Förstärkt trygghetsarbete
o Till kommunstyrelsen fördelas 1,5 mkr för att förstärka resurser
inom kommunstyrelsens trygghetsarbete. Detta i form av bland
annat ordningsvakter som fortsatt verkar i nya och befintliga
områden. Medlen möjliggör även fortsatt och förstärkt arbete
med civilsamhällesaktörer samt arbetet mot organiserad
brottslighet.

Under hösten 2021 disponeras samtliga resurser av kommunstyrelsen för avrop
från social- och omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.
Utgångspunkten är att de beskrivna insatserna ska betraktas som långsiktiga
och att dess finansiering från och med 2022 ska inarbetas i kommunens budget
2022 med plan för 2023-2027.
Genom att de avsatta medlen möjliggör nivåhöjande insatser inom respektive
område förväntas effekterna av arbetet intensifieras.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen tillstyrka förslaget
till beslut.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Utökat trygghetsarbete, fördelning av kommunstyrelsens utökade ram år
2021, 2021-09-13
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Bakgrund
Med bakgrund i kommunstyrelsens beslut 2021-08-24, § 241 ”Utökat
trygghetsarbete, uppdrag” fick kommundirektören i uppdrag att med
utgångspunkt i Åtgärdsplan mot segregation utöka trygghetsskapande åtgärder.
Detta till följd av den ökade brottsligheten med flera mycket allvarliga brott i
kombination med vardagsbrottslighet som nu är på väg att bli samhällshotande
där medborgarnas trygghet riskerar sjunka och där tilltron till samhällets
förmåga att skydda medborgarna reduceras. Särskilt oroande är brottsligheten i
unga åldrar där både gärningspersoner och målsägare är mycket unga.
Kommunstyrelsens budgetram utökades med anledning av detta med 3
miljoner kronor år 2021. De insatser som med utökade medel möjliggör
resursförstärkning tar avstamp i Åtgärdsplan mot segregation där fem
utvecklingsområden identifierats. Inom dessa ser Linköpings kommun ett
behov av att kraftsamla för att åstadkomma en positiv utveckling.
Utvecklingsområdena har formats utifrån Linköpings kommunövergripande
mål, regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation
samt nulägesbilderna med fokus på utmaningarna som har identifierats i
områdena Berga, Ryd och Skäggetorp.
Ekonomiska konsekvenser
Kommunstyrelsens budgetram har hösten 2021 utökats med 3 miljoner kronor,
dessa medel fördelas till social- och omsorgsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden i enlighet med detta förslag. Medlen som disponeras av
kommunstyrelsen fördelas till nämnderna efter avrop.
Kommunala mål
Ett attraktivt och tryggt Linköping
Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Brå pekar i sin rapport Utvecklingen i socialt utsatta områden i urban miljö
2006-2017 (2018:9) på att andelen kvinnor som upplever oro och otrygghet i
utsatta urbana områden i landet generellt är markant högre än andelen män.
Jämställdhet är också ett av de fem perspektiv som ska tas i beaktning och
genomsyra arbetet med varje utvecklingsområde och åtgärd i åtgärdsplanen
mot segregation, således i det utökade trygghetsarbetet.
Samråd
Förslaget på fördelning om de utökade satsningarna på trygghetsskapande
medel har tagits fram i samråd med ingående funktioner i den
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förvaltningsövergripande samordningsgruppen mot segregation (SMSgruppen) som tillstyrker förslaget till beslut.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Social- och omsorgsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Säkerhetschef, Anders Fernemark
Kultur- och fritidsdirektör, Karin
Olanders
Social- och omsorgsdirektör, Linda
Ljungqvist
Utförardirektör, Sonja Erlandsson

