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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Anders Petersson

2021-09-14

Dnr SON 2021-668

Social- och omsorgsnämnden

Dags att agera, svar på nämndinitiativ (S)
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Nämndinitiativet om förslag till myndighetssamverkan mellan socialtjänsten och polisen på plats i polisstationen för att förhindra kriminalitet
bland barn och unga, samt förslaget att Linköpings kommun ska bli en del i
satsningen Sluta Skjut, besvaras med hänvisning till social- och omsorgsförvaltningens beredning av motionssvar med liknande förslag.
2. Nämndinitiativet med förslag att anställa fler fältassistenter för uppsökande
verksamhet på kvällar och helger mot rekrytering av unga till gängkriminalitet, besvaras med hänvisning till kommunstyrelsens planerade
satsning på utökat trygghetsarbete.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Ärende
Social- och omsorgsnämnden beslutade den 26 maj 2021, § 99, att överlämna
ett nämndinitiativ från Lotta Bäckman (S) till social- och omsorgsförvaltningen
för beredning. I nämndinitiativet föreslås social- och omsorgsnämnden:
-

att ta initiativ till att socialsekreterare genom myndighetssamverkan börjar
arbeta tillsammans med Polismyndigheten på plats i polisstationen för att
förhindra kriminalitet bland barn och unga.

-

att prioritera socialtjänsten till att ägna sig åt mer uppsökande verksamhet
på kvällstid. Bemanning med fältassistenter på kvällar och helger är en
effektiv åtgärd mot gängkriminalitet och rekrytering av unga till
kriminalitet. Kommunen ska anställa fler fältassistenter.

-

att Linköpings kommun ska bli en del av satsningen Sluta Skjut, där grovt
kriminella får stöd att lämna kriminaliteten.

För närvarande bereds motioner med anknytning till det första och sista
förslaget i nämndinitiativet. Det gäller ”Skapa en gemensam arbetsplats för
kommun- och polisanställda i syfte att motverka ungdomsbrottslighet, (S),
”Förebygg otrygghet och kriminalitet med CTC-modellen”, (S), ”Utöka den
områdesbaserade socialtjänsten, (MP), samt ”Områdesbaserat socialt arbete i
hela kommunen”(S).
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Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att nämnden besvarar
nämndinitiativets förslag om myndighetssamverkan och satsningen Sluta Skjut
med hänvisning till beredningen av dessa motioner.
Kommunstyrelsen kommer den 21 september behandla förslag om utökade
resurser till socialtjänstens fältorganisation för insatser till de som vill bryta sitt
kriminella agerande. Social och omsorgsnämnden föreslås erhålla 1 mnkr 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. 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 20232027.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att nämndinitiativets förslag att
prioritera socialtjänsten med mer uppsökande verksamhet på kvällar och helger
besvaras med hänvisning till kommunstyrelsens plan för utökat
trygghetsarbete.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Dags att agera, svar på nämndinitiativ, 2021-09-14
Bilaga: Nämndinitiativet
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Ej påkallat.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Lotta Bäckman (S)

