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Bakgrund
En samverkansöverenskommelse träffades mellan dåvarande Polismyndigheten i
Östergötlands län och Linköpings kommun 2009 om samverkan för att förhindra brott
bland unga i Linköping.
Under sommaren 2015 överlämnade polisen ett förslag till övergripande överenskommelse
som efter samråd och revidering i det regionala brottsförebyggande rådet, rEgbrå,
färdigställdes och undertecknades av lokalpolisområdeschefen och borgmästaren.
Denna handlingsplan, som ersätter den tidigare handlingsplanen, är en konkretisering av
samverkansöverenskommelsen. Den omfattar fler problem- eller samverkansområden än
den tidigare överenskommelsen från 2009. Handlingsplanen ska inte uppfattas så att den
redan fungerande samverkan som finns och fungerar väl ska avbrytas. En viktig del av
arbetet har varit att kartlägga och identifiera problemområden där åtgärder i samverkan kan
leda till bättre resultat.
Syfte
Det gemensamma målet med samverkansöverenskommelsen är att öka tryggheten och
minska brottsligheten.
Organisation
Kommunstyrelsens trygghets- och demokratiutskott utgör styrgrupp för arbetet inom
kommunen och är också sammankallande i Linköpings brottsförebyggande råd, LiBrå.
Arbetet att ta fram handlingsplanen har genomförts inom LOP-gruppen, Librås operativa
grupp. Samtliga berörda kommunala förvaltningar, Råd & Stöd, Polismyndigheten och
Räddningstjänsten Östra Götaland har representanter i gruppen.
Lokalpolisområdeschefen har högsta ansvaret för polisens del i arbetet med att ta fram och
verkställa handlingsplanen. Kommunpolisen utgör den primära kontaktytan mellan polisen
och kommunen i arbetet.
Uppföljning
Handlingsplanen ska gälla under 2017 och 2018. Kommunledningskontoret ska årligen
återrapportera aktiviteterna (se bilaga 1) till kommunstyrelsen.
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Prioriterade samverkansområden/problemområden

ALKOHOL
OCH

NARKOTIKA

SOCIALA
RISKER

(ANDT)

OTRYGGHET I DET
OFFENTLIGA
RUMMET

ORGANISERAD
BROTTSLIGHET

SEGREGATION OCH
UTANFÖRSKAP

LINKÖPING

BROTTSAKTIVA
UNGDOMAR

VÅLD I
NÄRA
RELATION

BARNS
OCH
UNGDOMARS
UTSATTHET

1. Sociala risker
En social risk är sannolikheten för oönskade händelser, beteenden eller tillstånd med
ursprung i sociala förhållanden som har negativa konsekvenser på det som bedöms vara
skyddsvärt, exempelvis individers trygghet eller demokratiska rättigheter. Risken kan bero
på negativa sociala förhållanden som antingen beror på samhällets utformning eller på
specifika händelser som utlöser ett för samhället negativt beteende. Riskfaktorer kan vara
utanförskap och segregation, arbetslöshet, höga ohälsotal, negativ mediabild av stadsdelar,
försäljning och missbruk av narkotika, parallella samhällsstrukturer samt skolk eller brister
i det sociala skyddsnätet.
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som
inte accepterar demokratisk samlingsordning och främjar våld för att uppnå ett ideologiskt
mål. Med våldsbejakande extremism avses den våldsbejakande högerextremistiska vit
makt-miljön, den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön samt den
våldsbejakande islamistiska (jihadistiska) extremistmiljön. Förutom de ovan nämnda
riskfaktorerna för sociala risker kan också en enskilds ideologiska ställningstaganden, eller
medveten påverkan via grupptryck eller medveten rekrytering ligga bakom en anslutning
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till ett våldsbejakande extremistiskt ställningstagande. Detta innebär inte med självklarhet
att vederbörande går till handling.
2. Segregation och utanförskap
Segregation och utanförskap bidrar till att minska människors självkänsla och förmåga att
utvecklas och ta kontroll över sin egen livssituation. Med ett stort utanförskap följer också
ökad risk för aggressioner mot samhället, kriminalitet och självdestruktiva beteenden. När
tilliten till andra människor minskar så leder det till mindre sammanhållning i
närsamhället, mindre föreningsliv, skadegörelser och olika former av protester.
En stadsdel med stort utanförskap tenderar till att bli alltmer segregerat i förhållande till
andra stadsdelar och staden i övrigt, och också mer avvikande och isolerat. Det innebär
också att stadsdelen får en högre omflyttning, med större främlingskap mellan grannarna,
och att nyinflyttade bidrar till att förstärka segregationen när ”starkare” hushåll flyr.
Stadsdelen hamnar i en negativ spiral med större otrygghet, sämre service och en mindre
attraktiv boendemiljö.
För att komma tillrätta med detta krävs starka och samordnade insatser från alla inblandade
parter – kommunen, polisen, fastighetsägarna, ideella organisationer, samt boende och
verksamhetsidkare i området. Genom dialog kan man stärka varandra, öka
samverkansmöjligheterna och förändringskraften av de positiva åtgärder som man
gemensamt vill genomföra.
3. Våld i nära relation
Våld i nära relation är ett samhälls- och folkhälsoproblem, som allvarligt påverkar
levnadsvillkor och livskvalitet för de som drabbas. Våld handlar om makt och kontroll och
är en kränkning av den utsattes mänskliga rättigheter och det yttersta uttrycket för ett icke
jämställt samhälle. Både män och kvinnor utsätts för våld i nära relationer men det
vanligaste är att kvinnor utsätts. Flera kartläggningar visar att våldet drabbar många!
Våld i nära relation behöver hanteras kommunövergripande parallellt med det operativa
arbete som sker inom kommunens olika verksamheter. Flickor och kvinnor är extra utsatta
och detta bör båda samverkansparterna beakta. Även barn som bevittnat våld är en grupp
som särskilt bör uppmärksammas. Andra sårbara grupper är funktionsnedsatta, äldre,
kvinnor med missbruksproblem och kvinnor med utländsk bakgrund.
En grupp av brottsoffer är tonårsflickor som utsätts för våld av sin partner. Även
hedersrelaterat våld och förtryck utövas av närstående och måste bekämpas. Det krävs en
ökad kompetens hos personal för att upptäcka våld och agera tidigt. Genom samverkan
mellan polis, socialtjänst, skola, frivilligorganisationer med flera parter kan vi motverka
normalisering av hot, våld och kränkningar och särskilt beakta barn och ungas utsatthet.
4. Barn och ungas utsatthet
Barns utsatthet kan delas in i fysisk, känslomässig (psykisk), social, ekonomisk och
kulturell. Utsatthet är svårt att definiera då det kan innebära olika saker för olika individer,
det vill säga det är en subjektiv upplevelse. Likväl finns det ändå vissa definitioner för vad
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utsatthet kan innebära. Barn som far illa eller riskerar att fara illa behöver stöd på olika
sätt, i olika omfattning, och genom samordning av de olika parter som är involverade.
Gränserna mellan skoltid och fritid har allt mer suddats ut i och med elevernas tillgång till
internet via sina mobiltelefoner. Vi behöver alla få verktyg att förebygga och motverka
kränkningar som sker i elevernas nätvärld eftersom det påverkar deras övriga liv samt
skolmiljö i allra högsta grad.
5. Brottsaktiva ungdomar
Det är mer vanligt att ungdomar som är femton år någon enstaka gång begår ett brott än att
de inte gör det (enligt Brås statistik). Vanligast är stöld från exempelvis skolan eller
affärer, skadegörelse eller olika typer av trafikbrott. De flesta ungdomar som begår brott
gör det under en begränsad tid i åldern 13–17 år. Men även om många ungdomar begått
något enstaka brott, är det bara en liten grupp som står för en stor del av brottsligheten.
Mellan fem och tio procent av ungdomarna står för cirka två tredjedelar av brottsligheten.
Några av dessa ungdomar börjar tidigt begå brott och fortsätter sedan även i vuxen ålder.
Konsekvenser är exempelvis brott mot utsatta (barn, funktionshindrade och äldre),
skadegörelse, klotter, anlagda bränder, stölder och inbrott. En rad verksamheter, varav
några som åstadkommits med stöd av Åttapunktsprogrammet från 2009 finns redan och
fungerar. Utöver kommunens och polisens åtgärder bör också nämnas att föreningslivet
och övriga samhällsaktörer i Linköping har stor betydelse i detta sammanhang.
6. Organiserad brottslighet
Kommunen har sedan tidigare en gällande plan tillsammans med Länsstyrelse, Polis,
andra myndigheter för arbetet mot grov organiserad brottslighet (GOB).
En stor del av den organiserade brottsligheten styrs idag av strategiska personer och dess
innersta kretsar. Dessa förekommer ofta i olika kriminella kretsar och deras supportergäng
provocerar samhället öppet, vilket är demoraliserande. Den organiserade brottslighetens
gemensamma drivkraft är främst att tjäna pengar. Dessutom finns drivkrafter att få en
identitet i en grupp. Inkomstkällorna är i huvudsak ekonomisk brottslighet, svartjobb,
utpressning, beskyddarverksamhet, spel, narkotika-, spritförsäljning- och tobaksförsäljning
samt illegal vapenhantering.
Om den organiserade brottsligheten inte stoppas blir konsekvenserna bristande tillit till
myndigheter, rättssystemet och det demokratiska systemet hos allmänheten. Människor
vågar inte heller vittna, vilket gör att rättssystemet fungerar sämre.
7. Otrygghet i det offentliga rummet
Otrygghet utomhus, och då speciellt på allmänna platser, minskar människors rörelsefrihet
och möjligheter att leva ett aktivt liv, mötas och umgås, få tillit till andra människor och till
samhället i stort. Det minskar också stadens attraktivitet och utbud av aktiviteter,
evenemang, varor och tjänster. Otrygghet i det offentliga rummet ger en sämre kommun att
leva i.
Det är viktigt att det offentliga rummet är attraktivt och tryggt för boende och besökare,
såväl i Linköpings innerstad, stadsdelscentra, ytterområden som på landsbygden. Det pågår
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ett omfattande förnyelsearbete i stadskärnan och andra stadsdelar för att skapa en plats för
folkliv och upplevelser året om. Det påverkar starkt stadens konkurrenskraft och
invånarens uppfattning om och känsla av sin stad och stadsdel. Känslan av otrygghet är för
stora delar av befolkningen ofta större än den faktiska risken för att utsättas för brott. Detta
beror bl.a. på massmediainformation, rykten, förlegad kunskap eller dramatiserade
berättelser från den närmaste umgängeskretsen.
Upplevelsen av trygghet kan förbättras med korrekt och aktuell information, bättre tillit till
grannar och samhällets företrädare, samhörighet i vardagsmiljöerna, samt den egna känslan
av att kunna freda sig och hantera ovana situationer. Upplevelsen av otrygghet grundas på
avsaknaden av just dessa faktorer. Polisen har här en betydande påverkan i det sistnämnda,
liksom kommunal servicepersonal och fastighetsägarens driftpersonal.
Trygghetsundersökningar och medborgardialoger är en nödvändighet för att kartlägga
medborgarnas uppfattning problem gällande brottslighet och otrygghet. I genomförd
trygghetsundersökning anger två tredjedelar att tryggheten på gator och torg i Linköpings
innerstad god eller acceptabel, medan en tredjedel upplever den som dålig.
Flickor och kvinnor, pojkar och män, såväl som personer med annan könsidentitet, kan ha
olika upplevelser av eller behov när det gäller otrygghet och utsatthet. En särskilt utsatt
grupp utgörs av personer inom HBTQ-spektret. Detta behöver uppmärksammas både i
dialogen med kommuninvånare (i trygghetsvandringar osv) och i de åtgärder som vidtas
för att öka tryggheten.
8. Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak (ANDT)
Det regionala ANDT-rådet där både Polismyndigheten och Linköpings kommun har
representation (rotelansvarigt kommunalråd) har tagit fram en regional ANDT-strategi,
2016-2020, som ger stöd i hur det förebyggande ANDT-arbetet kan bedrivas, ett arbete i
vilket tillsyn av såväl krogar som försäljningsställen utgör viktiga komponenter.
Tillgången på alkohol och tobak genom illegal försäljning eller langning till vuxna och
minderåriga är stor i Linköping. Handel med narkotika förekommer mer eller mindre
öppet, både med cannabis och andra preparat. Detta kräver extra vaksamhet och åtgärder
både från kommunen och polisen. En grupp som är extra utsatt för risk att hamna i
missbruk är nyanlända ensamkommande minderåriga.
Samverkan är viktig mellan polisen, kommunen och civilsamhället. Detta sker redan när
gäller dopningsförebyggande arbete och förebyggande insatser för trafiknykterhet men kan
utvecklas. Ett starkt regionalt ANDT-nätverk finns i Östergötland och utgör ett viktigt
kunskapshöjande stöd.
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Bilaga 1: Aktiviteter

1. Sociala risker

Status



Förebygga/förhindra och följa upp våldsbejakande extremism.

Pågår.



Kommunledningskontoret tillsätter två projektanställningar som arbetar
med implementering av arbete mot våldsbejakande extremism. Den ena
projektanställningen är placerad centralt på utbildningskontoret, den andra
som koordinator i Social insatsgrupp, Socialförvaltningen.
De har även uppdrag att utveckla och implementera anhörigstöd.

Klart Q1 2017.



Kommunen tillsätter en tjänst som stadsdelssamordnare i Ryd.

Implementerad
januari 2017.



Broken Windows - snabba insatser mot klotter och annan skadegörelse för
att förebygga social oro

Implementerad
i kommunens
fastighetsbestånd.



Samverkansmöten kring social oro samt våldsbejakande extremism.

Implementerad.



Ökad säkerhet och trygghet genom närvaro av områdespoliser,
kommunala trygghetsväktare, brobyggare, nattvandrare.

Implementerad.



Genomföra trygghetsvandringar initierade av de lokala trygghetsråden.

Minst fem
planerade våren
2017.



Samverkan inom ramen för Dialog Linköping och andra forum med
trossamfund.

Pågår.



Social insatsgrupp (SIG) med en tvärdisciplinär arbetsgrupp är en
permanent verksamhet som utökas med en projektanställd koordinator
under med placering på Socialförvaltningen.

Pågår, nu med
utökad bemanning.



Utöka till tre tjänster för brottsförebyggande brobyggare inom Råd &
Stöds brottsförebyggande grupp

Implementerad
Q1 2017.
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Kommunen deltar i en forskningscirkel som NOA (Polisens Nationella
Operativa Avdelning) driver tillsammans med Malmö högskola, kring
särskilt utsatta områden med besök i Skäggetorp Q1 2017.

Genomförs Q1
2017.



Polisens volontärer, planeringsarbete och uppstart genomförs under 2017
och 2018.

Planerad start
2017/2018.

2. Segregation och utanförskap


Aktiviteter inom detta område – se 1, 3-8.

3. Våld i nära relation

Status
-

Status



Samordna arbetet på strategisk nivå.

Det finns strategiskt
forum (Region,
kommun, polis och
åklagare). Behöver
ses över. Planerat
genomförande
våren 2017.



Utforma kommunala mål för arbetet och ta fram styrdokument

Måldokument finns
för Omsorgs- och
Socialförvaltningen
. Behöver
utvecklas, kanske
ur ett folkhälsoperspektiv.

/Kommentar: För att möjliggöra detta behöver ärendet/uppdraget fördelas
på funktion i den kommunövergripande ledningen som tillsammans med
representanter från andra nämnder/förvaltningar arbetar fram
kommunövergripande styrdokument./


Öka kompetensen hos personal som möter barn, unga och vuxna som är
utsatta eller bevittnat våld för att tidigt upptäcka och agera. Beakta särskilt
sårbara grupper.
/Kommentar: Inom socialförvaltningen har personal deltagit i flera
kunskapshöjande aktiviteter under 2016. Föreläsningar för handläggare är
inplanerad under vår- och höstterminen 2017. Socialförvaltningen deltar i
ett projekt tillsammans med Region Östergötland och Länsstyrelsen
avseende könsstympning, med målsättningen att ett vårdprocessprogram
ska arbetas fram. Socialförvaltningen samverkar med skolor för samråd och
samverkan i ärenden som rör hedersförtryck./

Råd & Stöd har
genomfört en
seminarieserie
2016.
Utbildning för
socialsekreterare på
myndighet
genomförd.
Utbildning för
verksamhetsledare
inom IFO
genomförd 201516.



Erbjud lättillgängligt stöd till utsatta. Även våldsutövare ska erbjudas stöd
och behandling, för att bryta våldet. Utveckla stödet vid hedersrelaterat
förtryck.

Erbjuds via Råd &
Stöd.



Hitta former för ett brett och tidigt förebyggande arbete, t ex Det handlar
om kärlek.

Fältgruppen har
nytt uppdrag där
inte DHK ingår. Ny
samordnare
behöver utses.
Former behöver
uppdateras.

/Kommentar: Socialförvaltningen har deltagit vid tidigare tillfällen. För
2017 finns inte planerat att socialförvaltningen ska delta, i nuläget./
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4. Barns och ungdomars utsatthet

Status



Utbildning för personal och vårdnadshavare när det gäller ungdomars
nätanvändande, hot och hat på nätet.

Genomförd men
behöver
permanentas.



Områdespoliser som är kopplade till skolor och fritidsgårdar och som kan
delta i möten på skolorna.

Genomfört men
behöver vidareutvecklas.



Ta fram handlingsplan - förebyggande och vid inträffade händelser.
Handlingsplanen ska vara ett levande och väl känt dokument på skolan.

Genomfört.



Tydliggöra gränsen mellan skolans, polisens och socialtjänstens ansvar
vid inträffade händelser.

Framtagen men
behöver
vidareutvecklas.



Samhällsinformation, anpassad till vårdnadshavarnas behov och
möjligheter (t.ex. språk), om bl.a. socialtjänstens och polisens uppdrag.

Information finns
tillgänglig.



EKB (Ensamkommande Barn) utgör en utsatt grupp och strukturerade
utbildningsinsatser till gode män, kontaktpersoner och personal bör
tillskapas.

Utbildning till
Gode män
genomförd Q4
2016.
Stöd finns inom
Råd & Stöd för
gode män.



Barn och ungdomar utsatta för hedersproblematik utgör också en utsatt
grupp.

Pågår.



Nytt uppdrag till Fältgruppen.

Inlett Q1 2017.

5. Brottsaktiva ungdomar

Status



Medling vid brott.

Pågår.



Ungdomstjänst.

Pågår.



SKKP (särskilt kvalificerad kontaktperson).

Pågår.



Aslan – mot ung brottslighet.

Pågår.



Brottsförebyggande brobyggare.

Se punkt 1: Sociala
risker.



Förstärka Social insatsgrupp med ytterligare en koordinator.

Se punkt 1: Sociala
risker.
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6. Organiserad brottslighet

Status



Polis och kommun ska gemensamt uppfylla sina åtaganden enligt
strategisk plan för samverkan mellan kommun och polis mot organiserad
brottslighet i Östergötlands län.

Enligt upprättad
separat
överenskommelse.



Ta fram en plan och organisation för att stödja avhoppare från
kriminalitet.

Q1 2017.



Förstärka Social insatsgrupp med resurser för att kunna stödja vuxna som
vill lämna kriminella miljöer.

Q1 2017.

7. Otrygghet i det offentliga rummet

Status



Skapa extra trygghet utmed viktiga huvudstråk för gång- och cykeltrafik,
och informera allmänheten.

Pågår.



Utveckla attraktiva och trygga mötesplatser för aktivitet, odling, lek och
spel, samt för möten och avkoppling. Platserna ska ha en stark identitet,
tema eller liknande.



Ta fram en gemensam trygghetsplan med Östgötatrafiken och
taxibranschen.

Pågår. En
mötesplatsplan och
en lekplats-plan är
under framtagande.
Ej planerad eller
påbörjad.



Mobilisera och understödja ideella krafter, till exempel i nattvandringar
och trygghetsvandringar.

Pågår.
Se punkt 1 Sociala
risker.



Genomföra trygghetsundersökningar för att bättre kunna rikta de
trygghetsskapande åtgärderna.

Genomförs 2018.



Vidta trygghetsåtgärder.

Pågår.



Trygghetsväktare/kommunväktare.

Implementerad.



Samverkan om brott i offentliga miljöer.

Ej uppgift.



Polisens arbete riktat mot ordningsstörningar i otrygga miljöer

Pågår.



Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i samhällsplaneringen,
speciellt i prioriterade stadsdelar och innerstaden.

Pågår.



Skapa fler och attraktivare mötes- och aktivitetsplatser.

Pågår.



Kommunens och polisens deltagande i projektet Purple flag.

Kommunen är
certifierad Purple
Flag-kommun
2017.
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8. Alkohol och narkotika (ANDT)

Status



En effektiv och samordnad alkohol- och tobakstillsyn på
försäljningsställen samt tillsyn av rökfria skolmiljöer.

Pågår.



Kommunens alkoholhandläggare och polisen i Linköping utför
regelbundet och gemensamt dialogträffar med alla krögare där man går
igenom statistiken samt tillsynsprotokoll.

Pågår.



Trafiknykterhetsutbildning för elever i gymnasiets årskurs 2 inom ramen
för konceptet Don’t Drink & Drive (DDD).

Genomförs årligen
för årskurs 2 i
gymnasiet (MoS
samordnar, extern
utförare).



Kommunala och regionala utbildningssatsningar, bland annat för att öka
vaksamhet mot och kunskap om droger hos föräldrar och skolpersonal.

Genomförs av
t ex MiniMaria och
i samverkan med
regionala ANDTnätverk.



Nolltolerans mot langning och berusningsdrickande vid skolavslutningar
och skolstart.

Genomförs varje år.



Linköpings kommun ställer sig bakom Tobacco Endgame – ett rökfritt
Sverige 2025.

Beslutad.



Rökavvänjning erbjuds inom elevhälsan, ungdomsmottagningen mm.

Finns tillgänglig.



Linköpings kommun utgör pilotkommun i Region Östergötlands satsning
på Tobaksfri Duo.

Verksamhet i
förvaltning fastän
projektet upphörde
vid årsskiftet 201617.



Förebyggande insatser exempelvis utbildning för att motverka missbruk
hos och langning till särskilt utsatta grupper, såsom ensamkommande barn
och ungdomar (EKB).

Pilot genomförd
hösten 2017 i
regional
samverkan.



Delta i den regelbundet återkommande regionala narkotikakartläggningen
och uppföljning av den regionala ANDT-strategin.

Genomfört 2016
Årligt
återkommande.



Lokalt arbete med 100 % ren hårdträning mot dopning.

Projektet avslutat
2016. Bedrivs nu i
förvaltning med
lokalt och regionalt
nät-verk samt i
samverkan med
PRODIS/ STAD.
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Bilaga 2: Sammanfattning av lokal problembild för Linköping
Den lokala problembilden nedan är en sammanfattning som är koncentrerad till de
problemområden som polisen och Linköpings kommun identifierat utifrån vad vi i
samverkan kan påverka. Övriga delar är del av respektive parts egen problembild och
åtgärder.
Övergripande brottslighet
Det totala antalet anmälda brott i Linköpings kommun har sjunkit mellan 2011 och 2014
med 10 % från 22994 st. till 20585 st. Även 2015 minskade de anmälda brotten då totalt 19
607st rapporterades.
Tillgrepp av cykel, snatteri och narkotikabrott är det brott som anmäls mest.
Tillgreppsbrotten ligger stabilt på ca 6 000 anmälningar per år. Tillgrepp av cykel har dock
ökat 25 % mellan 2011 och 2014 men minskade åter under 2015. Våldsbrotten som helhet
samt specifika kategorier såsom våld i offentliga rummet, våld i nära relation och
sexualbrott tenderar minska i Linköpings kommun. Dock, om än baserat på knapphändig
statistik, har en ökning skett gällande grova våldsbrott såsom dödligt våld och rån mot
butik med vapen. Dödligt våld och grova våldsbrott som inte sker i nära relation är ofta
relaterade till kriminella grupperingar och drabbar sällan utomstående kommuninvånare.
Dock påverkas sannolikt våldet känslan av trygghet i lokalsamhället samt förtroendet för
myndigheter, i synnerhet polisen. Linköpings kommun har en allvarlig problematik med
kriminella grupperingar som inte bara står för en stor del av det grova våldet utan också
påverkar invånarnas känsla av trygghet. Inte minst gäller detta de som bor i områdena
Skäggetorp, Berga och Ryd där dessa grupperingar främst uppehåller sig.
Det är tydligt att Linköpings stadsdelar har olika förutsättningar och villkor. Staden är
tydligt uppdelad och några stadsdelar såsom Skäggetorp, Berga och Ryd är i behov av
samhällets gemensamma resurser. Tydligast är behovet i Skäggetorp, vilket även
polismyndigheten uppmärksammat genom att bedömt att stadsdelen är ett av 15 särskilt
utsatta områden i Sverige.
Av andelen misstänkta för brott under perioden 2011-2016 utgör män ca 80 % och kvinnor
ca 20 %.
Migrationens påverkan på lägesbilden
Den lokala problembilden grundas till stor del på statistik och erfarenheter de senaste 5
åren. Den ökade migrationen ger behov av att prognostisera migrationens påverkan på den
lokala problembilden. Polisen har sammanställt en prognos.
Det sekteristiska våldet förväntas öka i omvärlden, vilket kommer att påverka polisens och
kommunens arbete i lokalsamhället. Det närbesläktade problemet med krigsresenärer
bedöms öka på kort och lång sikt och ge en betydande påverkan på det lokala
förebyggande arbetet.
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Enligt Migrationsverkets prognoser och 2015 års utfall har det kommit mångdubbelt fler
ensamkommande barn än tidigare. De allra flesta är män mellan 15 och 24 år. Det
förväntas ge fler ensamkommande barn och ungdomar både som brottsoffer och
gärningspersoner.
De socioekonomiskt svaga områdena kommer med anledning av den ökade migrationen på
kort och lång sikt öka sin befolkning och därmed också trångboddheten. Det bedöms vara
en riskfaktor för kriminalitet och missbruk. Förhållandet mellan en stads storlek och antalet
brott brukar även omnämnas som kriminologisk fakta. Till följd av förändringar i storlek
och densitet, då ett område blir mer trångbott, ökar antalet brott i samma område.
Bedömningen är att rekryteringen till kriminella nätverk inte kommer att öka kraftigt, men
att kriminella befäster sin befintliga position genom att profitera på de nyanlända.
Våldsbejakande extremism
Säkerhetspolisen har bedömt att mellan 200 och 300 personer rest till konfliktområden för
att strida för våldsbejakande islamistiska rörelser. Polisen anser att det är rimligt att anta
att några av dessa kommer från Östergötland. Under hösten 2015 greps en 17 årig flicka i
Wien misstänkt för att ha för avsikt att förena sig med IS. Flickan var bosatt i Linköping.
De övriga våldbejakande autonoma miljöerna har de senaste åren haft en låg aktivitetsgrad.
Under det senaste året har aktivitetsgraden i Östergötland varit förhållandevis låg. Dock
visar en samlad bild i Sverige på att den högerextrema miljön ökar sin aktivitet, vilket
efterföljs av den vänsterextrema miljön. Det kommer att påverka Linköpings kommun.
Organiserad brottslighet
I Linköping finns ett kriminellt parallellsamhälle med kriminella nätverk vars verksamhet i
huvudsak utgörs av utpressning, bötfällning, narkotikaförsäljning, bedrägeri och
nätbedrägeri. Sammandrabbningar, kidnappningar, utpressning/hot, mordförsök,
mordbrand samt vapen samt allianser med andra kriminella nätverk. Det går inte att
kategorisera eller ge en generell bild av den organiserade verksamheten. Det är inte heller
möjligt att beskriva specifika särdrag som förklarar problembilden i stadsdelen, utan att ta
upp kopplingar till andra geografiska områden, både nationellt och internationellt.
Spektrumet av brottsligheten sker i samtliga delar av samhällsstrukturen.
Våldsbrott med anledning av spänningar mellan kriminella grupperingar har i perioder
yttrat sig i våldsbrott i offentlig miljö, inklusive skottlossning med dödlig utgång.
Den organiserade brottsligheten påverkar starkt tryggheten och invånarnas vilja att delta i
rättsprocessen i händelse av brott.
Ungdomar
Ungdomar och unga vuxna i Linköpings kommun är som i övriga delar av Sverige
överrepresenterade som både brottsutsatta och som gärningsmän. I det tidigt
brottsförebyggande arbetet är därmed ungdomar ett prioriterat område där många insatser
och interventioner görs för att ungdomar ska ha bättre förutsättningar att utvecklas på ett
bra sätt. Den gemensamma problembilden påvisade bl.a. problem gällande nätrelaterad
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utsatthet bland ungdomar, en problematik som sprider sig till skolmiljön. Vidare
uppmärksammas behov av gemensam förmåga att fånga upp och stödja ungdomar som har
eller är på väg att utvecklas i fel riktning även utvecklat stöd till föräldrar identifierades.
Brottsoffer
Att stödja personer som blivit utsatta för brott är en mycket viktig brottsförebyggande
åtgärd, och detta gäller särskilt för unga individer. Den viktimologiska
(brottsofferrelaterade) forskningen pekar på att en individ som blivit utsatt för brott löper
en ökad risk för att åter bli utsatt för brott.
Dessutom föreligger det också en ökad risk för att den brottsutsatte själv begår brott som
en reaktion på kränkningen, att man vill ”ge igen”. Med anledning av det finner
Linköpings kommun och polisen det angeläget att poängtera vikten av ett bra
brottsofferarbete.
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