
     
 

Uppföljning av medborgarlöften Linköpings kommun år 2018-2019 

Polisens och kommunens arbete med medborgarlöften följs upp tertialsvis 

 

A. Medborgarlöfte gällande Skäggetorp 2018-2019 

Löfte Aktivitet tertial 1 Aktivitet tertial 2 Aktivitet tertial 3 

1. Kommunen ska verka för att alla 

ungdomar erbjuds organiserade 

aktiviteter i fritids- och 

föreningsverksamhet och för att ledare 

ska erbjudas lämplig utbildning. 

Ett antal ideella föreningar erbjuder alla 

ungdomar organiserade aktiviteter i 

idrotts- och föreningsverksamhet i 

Skäggetorp. 

  

Kommunen genom Fritidsverksamheten 

13-16 år och UngPuls erbjuder ett brett 

utbud av aktiviteter och mötesplatser för 

ungdomar i alla åldrar. 

 

  

Ledarskapsutbildning genom UngPuls, 

Shanazi hjältar och hjältinnor, Diva, 

Idrottsrörelsen (SISU) och studieförbund 

ska erbjudas i Skäggetorp. 

 

  

2. Kommunen ska erbjuda 

föräldraskapsstödjande insatser till 

Familjestödjare inom Linköpings 

familjeprogram erbjuder i samverkan med 

olika parter föräldrastödskurser på olika 

  



föräldrar i Skäggetorp. språk. 

En anställd på Nygårdsskolan arbetar  

10 % med familjestöd. 

 

Vårt Nygård erbjuder kurser och öppen 

verksamhet för familjer/vuxna. 

 

Två brobyggare på Familjecentralen, 

erbjuder flerspråkig verksamhet för 

familjer med barn upp till fem år.  

Inom skolorna i Skäggetorp finns olika 

former av föräldraskapsstödjande arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Polisen ska arbeta för nolltolerans mot 

droger och våld samt rikta regelbundna 

insatser för att upptäcka narkotika bland 

unga. 

Rapporterade narkotikabrott 63st i 

Skäggetorp. 

 

  

4. Polisen ska genom synlighet och 

återkommande trafikkontroller förebygga 

otillåten fordonstrafik och hänsynslös 

körning. 

Trafikkontroller 27st. 

Antalet misstänkta för drograttfylleri 11st. 

Olovlig/ grov olovlig körning 20 st. 

  

 



B. Medborgarlöfte gällande Linköping City 2018-2019 

Löfte Aktivitet tertial 1 Aktivitet tertial 2 Aktivitet tertial 3 

5. Kommunen och polisen ska arbeta 

brottsförebyggande i krog- och 

stadsmiljö, inklusive insatser mot 

sexualbrott och skadegörelse genom 

klotter. 

Utbildning av 30 poliser i alkoholtillsyn 

genomförd i februari. 

 

  

Polisen har tillsammans med 

alkoholhandläggare gjort flera 

krogkontroller i Linköping City.  

 

  

Klottersanering genomförs snabbt genom 

avtal med entreprenör.  

 

  

Två utpekade poliser arbetar mot köp av 

sexuella tjänster. 
  

Samverkan mellan polis och kommunens 

trafikingenjörer gällande taxitrafik/ 

trafiksituation Borgmästaregatan – Stora 

torget. 

  

 Trygghetsväktare styrs vid behov av 

kommunens tjänsteman i beredskap till 

vissa områden eller fastigheter. 

 

  

6. Kommunen ska arbeta aktivt med 

belysningsfrågor för att öka upplevd 

trygghet. 

Trygghetsvandring i City och Vasastaden 

genomförd 12 mars. 

  



7. Polisen ska öka synligheten i city och 

ha trafikkontroller inklusive övervakning 

med särskilt fokus på cyklister. 

Trafikkontroller 35st.  

Riktade kontroller cyklister 9st. 

Miljö- och samhällsbyggnad har 

tillsammans med Polisen gjort en översyn 

av skyltningen i Trädgårdsföreningen.  

  

8. Polisen ska arbeta för att förebygga 

butiksstölder. 

Polisen har genomfört fotpatruller vid 

minst 60 tillfällen i City under perioden.  

Ökad närvaro av uniformerad polis 

Från 1 april, extra väktare på Lilla Torget 

torsdag och fredag kl16-18. 

Arbete utifrån konceptet ”Trygg i butik” 

för att förhindra ringa stöld (snatterier) i 

butik.  

  

 

 


