
   

 

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 fritids- och föreningsaktivitet och för att ledare ska 
erbjudas lämplig utbildning 

Aktivitet Tertial 1 2019 Aktivitet Tertial 2 2019 Aktivitet Tertial 3 2019 

• Agora i Skäggetorp har startat sin 
verksamhet och håller öppet 
tisdag-lördag kl 11-16 med olika 
aktiviteter. 
× HBK och Bollihop har 

bollaktiviteter för både pojkar 
och flickor. 

× Två taekwondoföreningar 
finns i området.  

× Ung Puls samverkar med 
föreningar/organisationer och 
anordnar/möjliggör 
aktiviteter för ungdomar. 

× Ung Puls möjliggör 
ledarutbildningar via Valla 
Folkhögskola.  

• Agora har haft öppet hela 
sommaren 2019 tisdag till lördag  
kl.11-16 och har bedrivit 
biblioteksverksamhet, ateljéverk-
samhet, caféverksamhet, studie-
förbundsverksamhet inom dans, 
musik, digital delaktighet o.s.v. 
och annan programverksamhet, 
till exempel filmkollo, Spoken 
Word Camp med Revolution 
Poetry, språkcafé, sommarlovs-
projekt med Lov i Linköping, 
Passagen och Hemslöjden som 
samarbetspartner. Agora har även 
varit en part i projektet 
Skäggetorpsträdgård 

 



Under sommaren anordnas 
sommaraktiviteter i bl a 
aktivitetsparken där en 
container finns tillgänglig 
med bemanning av 
fritidsledare tre dagar i 
veckan. På torsdagarna 
genomförs resor med 
ungdomar. Storbildsvisning 
av matcher med svenskt 
deltagande i fotbolls-VM 
planeras. En app har tagits 
fram med information om 
lovaktiviteter. 

tillsammans med 
stadsdelssamordnare, Svenska 
kyrkan, Willhem fastigheter, 
Boodla etc. och haft program 
under Östergötlands musikdagar. 

• Från och med 1 september har 
huset öppet tisdag t.o.m. torsdag  
kl.11-19 samt fredag t.o.m. 
lördag kl.11-16. Från och med 
slutet av juli till mitten av 
oktober huserar Ung Scen Öst i 
Agoras Blackbox. 

2. Kommunen ska erbjuda föräldraskapsstödjande insatser till föräldrar i området 

Aktivitet Tertial 1 2019 Aktivitet Tertial 2 2019 Aktivitet Tertial 3 2019 

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

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

• Inom Linköpings familjeprogram 
fortsätter de i förra uppföljningen 
beskrivna insatserna, exempelvis 
med en familjestödjare på halvtid 
som håller föräldrastödskurser på 
arabiska och svenska i 
samverkan med Vårt Nygård och 
föreningar i området. Nytt är att 
kurser periodvis genomförs även 

 



ex tjejgrupper. Familjecentralen, 
som vänder sig till familjer med 
barn upp till fem år, har utökad 
gruppverk-samhet för föräldrar 
och barn två eftermiddagar i 
veckan även under 2019. Två 
brobyggare på familjecentralen, 
en somalisktalande och en 
arabisktalande, finns med som 
stöd i verksamheten. 
Informationsträffar genomförs i 
förskolan på arabiska och 
somaliska med medel från 
familjeprogrammen.  

• 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 två personal har 
utbildats till gruppledare i 
föräldrastödsprogrammet ABC. 
Inom skolorna i Skäggetorp finns 
olika former av föräldraskaps-
stödjande arbete. 

på lördagar och söndagar. 
• Kurser som beskrevs vid förra 

uppföljningen för utrikesfödda 
föräldrar har fortsatt att 
genomföras under perioden.  

• Inom skolorna i Skäggetorp finns 
även fortsättningsvis 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 

Aktivitet Tertial 1 2019 Aktivitet Tertial 2 2019 Aktivitet Tertial 3 2019 

• Rapporterade narkotikabrott: 
30 st 

• Områdespoliser arbetar riktat mot 
unga. Samverkan polis, skola, 
socialtjänst, råd och stöd. 

• Rapporterade narkotikabrott: 
41 st (inklusive 3 dopningsbrott).  

• Områdespoliser arbetar riktat mot 
unga. Samverkan polis, skola, 
socialtjänst, råd och stöd. 

 

4. Polisen ska genom synlighet och återkommande trafikkontroller förebygga otillåten fordonstrafik och hänsynslös körning 

Aktivitet Tertial 1 2019 Aktivitet Tertial 2 2019 Aktivitet Tertial 3 2019 

• Trafikkontroller: 24 
Antalet misstänkta för: 
× Drograttfylleri 12 
× Rattfylleri alkohol 5 
× Olovlig körning 19 

 

• Trafikkontroller: 23 
Antalet misstänkta för: 
× Drograttfylleri 11  
× Rattfylleri alkohol 3  
× Olovlig körning 16 

 

 



Löfte Linköping City 

5. Kommunen och polisen ska arbeta brottsförebyggande i krog- och stadsmiljö, inklusive insatser mot sexualbrott och 
skadegörelse genom klotter 

Aktivitet Tertial 1 2019 Aktivitet Tertial 2 2019 Aktivitet Tertial 3 2019 

• Kommunen och Polisen har gjort 
en gemensam tillsyn och 
kommunen har gjort 15 
tillsynsbesök under perioden 

• Kommunen och Polisen har gjort 
en gemensam tillsyn och 
kommunen har gjort 15 
tillsynsbesök under perioden. 

 

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

Aktivitet Tertial 1 2019 Aktivitet Tertial 2 2019 Aktivitet Tertial 3 2019 

• En trygghetsbesiktning 
(trygghetsvandring) genomfördes 
av trygghetsrådet 
Innerstadsgruppen den 25/2.  

• En rad åtgärder har vidtagits för 
att förbättra belysningen. Bland 
annat har träden beskurits på 
Vasavägen så att gatubelysningen 
även lyser upp trottoarerna. 

• Tullbron samt vid Stångs 
Magasin kommer förbättrad 
belysning samt beskärning av 
växtlighet utföras hösten 2019. 

• Belysning som kompletterats på 
gång- och cykelvägar (GC) som 
saknat belysning: 
× GC-väg Grengatan-

Haningeleden, GC-väg 
Blåeldsvägen Sturefors, 
Ullstorpsvägen Nykil 

× GC-bana Malmslätts-

 



vägen, Ridhusgatan-
Hovetorps-gatan, Ortgatan, 
Lekplats Ortgatan samt 
Palmaers gata 

• Tunnlar som 
utsmyckats/förbättrad belysning: 
× Berga 2 st. (2018/2019), 

tunnel under bergsvägen 
mellan 
Bergsrondellen/Abiskorondel
len samt tunnel i Ljungsbro 
(Blåsvädret/akvedukten) 
(2018). 

× Under Brokindsleden 
Johannelund/Braskensbro  

× I Resecentrum city byts 
belysningsarmaturer ut på 
samtliga perronger samt 
hissar har fräschats upp 
(klotterskyddats). 

• Beskärning av träd och växtlighet 
kommer utföra höst/vinter 2019-
2020 i Magistratshagen samt 
Trädgårdsföreningen. 

• Vinterljus återuppstår 2019 med 
en permanent ny belysning i 
Rosengången amt delar av 



Biskopsparken. 

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

Aktivitet Tertial 1 2019 Aktivitet Tertial 2 2019 Aktivitet Tertial 3 2019 

• Trafikkontroller: 28 
Antalet misstänkta för: 
× Drograttfylleri 7 
× Olovlig körning 7 

• Riktade kontroller cyklister: 7  

• Trafikkontroller: 17  
Antalet misstänkta för: 
× Drograttfylleri 5  
× Rattfylleri alkohol 5 
× Olovlig körning 9  

• Riktade kontroller cyklister: 5 

 

8. Polisen ska arbeta för att förebygga butiksstölder 

Aktivitet Tertial 1 2019 Aktivitet Tertial 2 2019 Aktivitet Tertial 3 2019 

• Projektet Trygg i butik (metod 
för att minska butikstölder) 
fortsätter 

• Hög polisiär närvaro och 
synlighet, samverkan med 
näringsidkare och väktare. 

Projektet Trygg i butik fortsätter. 
• Hög polisiär närvaro och 

synlighet, samverkan med 
näringsidkare och väktare. 
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