
 

Uppföljning medborgarlöfte tertial 2, 2017-10-06 

 

 

Löfte Aktiviteter Tertial 2 

1. Kommunen och 

polisen ska utveckla 

samverkan med 

civilsamhället och 

övriga aktörer. 

Möte med nattvandrargrupper inför Valborg 27/4. 

Lokal samordnare håller regelbunden kontakt med nattvandrargrupperna och 

nya aktörer för att utveckla samverkan. 

Medborgardialog (polisens terminologi). 

Veckovisa samverkansmöten kring social oro samt våldsbejakande. 

Utveckla samverkansmöten i Skäggetorp med civilsamhället. 

Genomfört 

Genomförs 

 

Inleds i oktober 

 

Genomförs 

 

Inte påbörjat 

2. Kommunen och 

polisen ska utveckla 

arbetet med 

trygghetsvandringar, 

bl.a. ur 

ungdomsperspektiv. 

Trygghetsvandring i Skäggetorp med ett antal aktörer, med deltagande från 

Ung Puls. Metoden ska utvecklas utifrån vägledning från Brå m fl. 

Inrätta ett lokalt trygghetsråd utifrån Skäggetorps geografiska utskott med 

uppgift att anordna trygghetsvandringar i Skäggetorp.  

En trygghets- 

vandring genomförd 

Påbörjat -  

Planeringsmöte 

10/10 

3. Kommunen och 

polisen ska se över den 

fysiska trafikmiljön för 

att få bort eller försvåra 

för otillåten 

Bilda en arbetsgrupp med polis, MoS, RTÖG, Säkerhetsenheten samt 

fastighetsägarrepresentanter i Skäggetorp för att identifiera effektiva åtgärder.  

Två möten har 

genomförts. Sam-

verkan mellan 

polisen och 

fastighetsägare om 



 

 

fordonstrafik. möjliga fysiska 

åtgärder. 

4. Kommunens 

verksamheter riktade 

till ungdomar och 

föräldrar ska 

tillsammans med hög 

polisnärvaro förebygga 

att ungdomar riskerar 

att hamna i utanförskap 

och kriminalitet 

Fältverksamhet, skolor och fritidsgård, Ung Puls, Vårt Nygård, 

Brottsförebyggande brobyggare och polis med flera samverkar i Skäggetorp 

för att nå ungdomar i riskzonen. 

Karin Ljungberg arbetar nu som projektledare för ett projekt för att värna 

demokrati och förebygga våldsbejakande extremism.  

Säkerhetsenheten stödjer UngPuls med riskanalys. 

Vid uppföljning av medborgarlöftet bjuds rektorerna i Skäggetorp in. 

 

 

 

Polisen genomför frekvent patrullering i Skäggetorp centrum, aktivitetsparken 

och på vissa andra platser.  

Genomförs 

 

Genomförs 

 

Genomfört  

Ny rektor på 

Skäggetorpsskolan 

ska bjudas in till 

LOP-gruppen 

(LiBrå:s operativa 

grupp). 

Samverkan mellan 

polis och fält och 

brottsförebyggare 

har förbättrats. 

Polisen har riktad 

patrullering kring 

centrumhuset och 



 

 

aktivitetsparken för 

att öka närvaron.  

5. Kommunen ska 

stödja föreningar i att 

erbjuda alla ungdomar 

organiserade aktiviteter 

i fritids- och 

föreningsverksamhet 

Omsorgskontoret och Kultur och fritid fördelar föreningsbidrag till ideella 

föreningar i Skäggetorp. Beskrivning: Fyra föreningar erhåller stöd från 

kultur- och fritid, genom breddmiljonen skapas speciell verksamhet för tjejer. 

Fritidsuppdraget 13-16 genomför aktiviteter för den åldersgruppen. 

Beskrivning: Samverkan med föreningar/organisationer pågår för att öka 

antalet aktiviteter i området framförallt för tjejer. Fritidsgården är öppen 5 

dagar/vecka. På lov är det aktiviteter dagtid och öppet på kvällstid. Gården 

deltar också på de centrala aktiviteter som anordnas under loven med 

personal. Gården har ett fritidsråd som träffas en per vecka. Rådet består av 

personal och ungdomar. Rådet är en referensgrupp, gruppen anordnar någon 

aktivitet per termin och är ett demokratiskt forum för medbestämmande på 

gården.  

Fritidsgården är öppen 5 dagar/vecka. På lov är det aktiviteter dagtid och 

öppet på kvällstid. Gården deltar också på de centrala aktiviteter som anordnas 

under loven med personal. Gården har ett fritidsråd som träffas en per vecka. 

Rådet består av personal och ungdomar. Rådet är en referensgrupp, gruppen 

anordnar någon aktivitet per termin och är ett demokratiskt forum för 

medbestämmande på gården. 

I ungdomsenkäten Om mig som genomfördes 2016 bland ungdomar i år 8 i 

Skäggetorp framgår att omkring 70 % av killarna ägnar sig åt lagidrott minst 

Genomförs 

 

 

Pågående 

 

 

 

 

 

 

Genomförs 

 

 

 



 

 

en gång per vecka, medan mindre än hälften av tjejerna gör det. Över hälften 

av tjejerna ägnar sig emellertid åt träning på egen hand eller andra 

fritidsaktiviteter. Undersökningen genomfördes även 2015 men det är svårt att 

jämföra då antalet som svarat på enkäten var mycket färre då.  

UngPuls erbjuder aktivitetsbaserad verksamhet för ungdomar 16-25 år för att 

öka ungas möjligheter till en god utvecklande fritid. Beskrivning: Samverkan 

med föreningar/organisationer pågår för att öka antalet aktiviteter i området 

framförallt för tjejer. Verksamheten erbjuder unga förebilder en 

ledarutbildning i samverkan med Valla Folkhögskola för att kunna verka både 

inom den öppna verksamheten men också inom föreningslivet i området. 

 

Utreda hur man når fram till fler ungdomar med erbjudande – hur samverkar 

man snarare än konkurrerar om ungdomarna. En översyn av föreningsbidraget 

görs för att uppdatera bidraget och för att få fler unga in i föreningslivet. 

Breddmiljonen är ett nytt bidrag som införts som ska stimulera föreningar att 

nå de unga som idag inte finns med i föreningslivet. Ett speciellt bidrag har 

utgått till ÖFF(Östergötland fotbollsförbund) för att stötta tjejfotbollen. 

 

Pågående 

 

 

 

Pågående  

 

 

Kultur och fritid har 

tillsatt en idrotts-

utvecklingschef för 

utveckling inom 

området idrott, 

föreningar och 

anläggningar. 

 

 

   



 

 

6. Kommunen ska 

stödja personer och 

verksamheter som kan 

öka antalet positiva 

aktiviteter och antalet 

aktivitetsdeltagare t.ex. 

sysselsättning, 

fritidsaktiviteter, 

föreningsaktiviteter och 

trygghetsarbetet. 

Kartlägga områdets aktörer.  

 

Stadsdelssamordnaren har överblick över vilka aktiviteter som pågår inom 

detta område. 

Planerade möten för att förtydliga uppdraget. 

Miljö- och samhällsbyggnad Lonaprojektet – informationsslinga om 

eklandskapet i ekdungen vid Skäggetorpsgatan/Nygårdsvägen 

Projektet genom Idéslussens för att ta fram en modell för nyanländas 

etablering och integration i föreningslivet fortsätter under hösten 2017 med en 

utökad projektgrupp för att vidareutveckla idén. 

Genomfört  

 

Påbörjat 

 

Planerat 

Klar december 2018 

Pågående 

7. Polisen ska arbeta för 

nolltolerans mot 

narkotika och än mer 

rikta regelbundna 

insatser för att upptäcka 

narkotika bland unga. 

Ett antal insatser för begränsa tillgången på narkotika bland ungdomar i 

Skäggetorp. 

Pågående insatser.  

Fram till september 

har 118 

narkotikabrott 

rapporterats jmf 

med 55st 2016.  

311 st enskilda 

beslagspunkter har 

tagits. Åtgärderna 

har resulterat i att 

flera personer 

kopplade till 



 

 

kriminella nätverk 

har lagförts.  

8. Polisen ska genom 

synlighet och 

återkommande 

trafikkontroller 

förebygga otillåten 

fordonstrafik och 

hänsynslös körning 

Polisen ska genom synlighet och återkommande trafikkontroller förebygga 

otillåten fordonstrafik och hänsynslös körning.  

Pågående insatser, 

utöver ökad 

synlighet i området 

har 91st 

trafikkontroller 

genomförts jmf med 

47st under samma 

tid 2016.  

 


