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Motion om trygghetsarbete vid Mantorps station - svar
Bakgrund
Tobias Josefsson (L) och Kristin Kellander (L) har inkommit med en motion om
trygghetsarbetet vid Mantorps station. Kommunfullmäktige har § 54/2018-04-25
remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till tekniska nämnden och trygghetsoch säkerhetsenheten.
Trygghets- och säkerhetsenheten och tekniska nämnden kan konstatera att
brottsligheten har ökat något, det är främst cykelstölder och klotter som har ökat.
Den upplevda otryggheten i Mantorp är dock stor, något som framkommer i
medborgarundersökningen och från en medborgardialog med polisen.
Trygghets- och säkerhetsenheten och service- och teknikförvaltningen, SoT arbetar
aktivt med trygghetsfrågor i kommunen. Arbetet sker bland annat i samverkan
med polisen. Skadegörelse som består av klotter saneras genom SoTs försorg.
2018-10-18 genomfördes en digital trygghetsvandring om Mantorp, den digitala
vandringen kommer att kompletteras med en fysisk trygghetsvandring i Mantorp
där allmänhet, fastighetsägare bjuds in. Trygghetsvandringen kommer att
resultera i trygghetsskapande åtgärder såsom rensning av buskage och eventuell
kameraövervakning.
Det finns en samverkan genom kommunens lokala arbetsgrupper, LAG där
trygghets- och säkerhetsenheten, polisen, skolan, fritidsgårdar och kyrkan ingår.
Tekniska nämnden har gett SoT ett uppdrag att se över kameraövervakningen i
Mantorp.
Beslutsunderlag
Missiv
Trygghets- och säkerhetsenhetens yttrande
Tekniska nämndens beslut § 114/2018-08-30
Motion från liberalerna
Kommunfullmäktiges beslut § 54/2018-04-25
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
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Missiv
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2018-10-16

KS/2018:123

Handläggare

Carina Åsman
Tfn 0142-853 73

Kommunstyrelsen

Motion om trygghetsarbete vid Mantorps station - svar
Bakgrund
Tobias Josefsson (L) och Kristin Kellander (L) har inkommit med en
motion om trygghetsarbetet vid Mantorps station.
Kommunfullmäktige har § 54/2018-04-25 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till tekniska nämnden och
trygghets- och säkerhetsenheten.
Trygghets- och säkerhetsenheten och tekniska nämnden kan
konstatera att brottsligheten har ökat något, det är främst cykelstölder
och klotter som har ökat. Den upplevda otryggheten i Mantorp är dock
stor, något som framkommer i medborgarundersökningen och från en
medborgardialog med polisen.
Trygghets- och säkerhetsenheten och service- och
teknikförvaltningen, SoT arbetar aktivt med trygghetsfrågor i
kommunen. Arbetet sker bland annat i samverkan med polisen.
Skadegörelse som består av klotter saneras genom SoTs försorg.
2018-10-18 genomfördes en digital trygghetsvandring om Mantorp,
den digitala vandringen kommer att kompletteras med en fysisk
trygghetsvandring i Mantorp där allmänhet, fastighetsägare bjuds in.
Trygghetsvandringen kommer att resultera i trygghetsskapande
åtgärder såsom rensning av buskage och eventuell
kameraövervakning.
Det finns en samverkan genom kommunens lokala arbetsgrupper,
LAG där trygghets- och säkerhetsenheten, polisen, skolan,
fritidsgårdar och kyrkan ingår.
Tekniska nämnden har gett SoT ett uppdrag att se över
kameraövervakningen i Mantorp.
Beslutsunderlag
Missiv
Trygghets- och säkerhetsenhetens yttrande
Tekniska nämndens beslut § 114/2018-08-30
Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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Missiv
Datum

Diarienummer

2018-10-16

KS/2018:123

Motion från liberalerna
Kommunfullmäktiges beslut § 54/2018-04-25

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
___
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Liberalerna
Akten
Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommundirektör

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Telefon
Burensköldsvägen 11-13 0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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TEKN/2018:166

Motion från Liberalerna om trygghetsarbete vid Mantorp station
Bakgrund
Liberalerna har genom Tobias Josefsson och Kristin Kellander lämnat in en
motion om att förbättra tryggheten vid Mantorps station.
Kommunstyrelsen har fått motionen för beredning och skickar frågan på
remiss till tekniska nämnden och trygghets- och säkerhetsenheten.
Sammanfattning
Service- och teknikförvaltningen har tagit del av polisens statistik över
antalet polisanmälda brott i anslutning till Mantorps station. Under 2017
anmäldes tjugo stycken cyklar/mopeder stulna och två stölder ur fordon
rapporterades. Under 2018 har fram till mitten av juli nio stycken stölder
av cyklar, tre fall av skadegörelse och tre stölder ur fordon rapporterats.
Skadegörelsen har bland annat bestått av klotter, något som saneras genom
förvaltningens försorg.
I motionen lyfts vikten av samarbete med övriga aktörer för att nå
framgång. I samverkan med polisen genomförde kommunen 2017 en
medborgardialog i Mantorp. Under dialogen framkom att den klart största
otryggheten upplevdes kopplat till trafiken genom orten, framförallt längs
med riksvägen. Även trygghetsupplevelsen kring stationsområdet
nämndes i dialogen med kommuninvånarna, då främst avseende
klotterproblematik. Under sommaren 2018 så genomfördes
hastighetsdämpande åtgärder på Magasinsgatan genom att så kallade
trafiköar placerades ut.
Ytterligare samverkan kring trygghetsarbetet sker genom kommunens
lokala arbetsgrupper (LAG). En sådan grupp finns i Mantorp med syfte att
främja lokal samverkan kring trygghetsskapande- och brottsförebyggande
arbete. I gruppen ingår bl.a. trygghets- och säkerhetsenheten, polisen,
skolan, fritidsgården och kyrkan. I gruppen är det tänkt att alla lokala
aktörer ska ha möjlighet att lyfta trygghetsproblem och samverkansbehov.
Vid större problembilder finns möjligheten att lyfta frågan vidare till det
strategiska nätverket för trygghet och säkerhet.
Kommunen arbetar även löpande med trygghetsvandringar. Till
trygghetsvandingarna bjuder vi in allmänhet och fastighetsägare, men
även andra som kan tänkas nyttja eller vistas på den aktuella platsen
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Trygghetsvandringen genomförs sedan tillsammans med kommunen och
polisen. Den senaste trygghetsvandringen i Mantorp genomfördes 2013.
Under hösten 2018 planeras nya trygghetsvandringar i Mantorp där
särskilt fokus kommer att läggas på stationsområdet.
Service- och teknikförvaltningen bedömer att det redan i dag finns bra
forum för samverkan mellan medborgare, fastighetsägare, polis och
kommun. Vi konstaterar också att cykelstölder är det absolut vanligaste
rapporterade brottet i anslutning till Mantorps station. Vi förstår också att
det kan finnas ett mörkertal med ej anmälda stölder.
Beslutsunderlag
Missiv
Remiss från kommunstyrelsen
Motion från Liberalerna
Kommunfullmäktiges beslut § 54/2018-04-24
Yrkande
Mats Allard (M): tilläggsyrkande;
Tekniska nämnden ska få ett uppdrag att se över kameraövervakningen i
Mantorp.
Beslutsgång
Ordförande Birger Hagström (KD) ställer proposition på Mats Allards
tilläggsyrkande och finner att tekniska nämnden beslutar enligt yrkandet.
Beslut
1. Tekniska nämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för
beslut.
2. Service- och teknikförvaltningen ska få ett uppdrag att se över
kameraövervakningen i Mantorp.
___
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yttrande
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum
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2018-07-05
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Handläggare

Helena Westman
Tfn 0142-859 09

/Kommunstyrelsen/

Yttrande motion om trygghetsarbete vid Mantorps station
Bakgrund
Trygghets- och säkerhetsenheten har blivit ombedd att yttra sig över en motion angående
trygghetsarbetet vid stationsområdet i Mantorp. Motionen gör gällande att tryggheten sedan en
tid upplevts försämrad i området runt Mantorp station. Detta tar sig uttryck genom bl.a.
skadegörelse och stölder av cyklar, mopeder och bilar.
Problembild
Statistik över brottsligheten kring stationsområdet i Mantorp visar på en tydlig ökning av
anmälda brott under 2017 och 2018 i förhållande till åren innan. Under 2017 anmäldes
sammanlagt 14 brott med koppling till resecentrum i förhållande till sex brott året innan. Under
2018 har det hittills anmälts 18 brott. Merparten av dessa är tillgreppsbrott, då framförallt
cykelstölder. I förhållande till kommunens övriga resecentrum har Mantorps resecentrum
tidigare år varit det minst brottsutsatta i kommunen. Under 2018 har det hittills anmälts fler brott
vid resecentrum i Mantorp än i Skänninge, där 13 brott anmälts hittills, och färre än vid
resecentrum i Mjölby, där 27 brott anmälts hittills.1
I samverkan med polisen genomförde kommunen under 2017 en medborgardialog i Mantorp.
Under dialogen framkom att den klart största otryggheten upplevdes kopplat till trafiken genom
orten, framförallt längs med Riksvägen. Även trygghetsupplevelsen kring stationsområdet
nämndes i dialogen med kommuninvånarna, då främst avseende klotterproblematik.
Ytterligare samverkan kring trygghetsarbetet sker genom kommunens lokala arbetsgrupper
(LAG). En sådan grupp finns i Mantorp med syfte att främja lokal samverkan kring
trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbete. I gruppen ingår bl.a. trygghets- och
säkerhetsenheten, polisen, skolan och fritidsgården. I gruppen är det tänkt att alla lokala aktörer
ska ha möjlighet att lyfta trygghetsproblem och samverkansbehov. Vid större problembilder
finns möjligheten att lyfta frågan vidare till det strategiska nätverket för trygghet och säkerhet.
LAG-gruppen i Mantorp har inte gett några indikationer på att det skulle finnas en särskild
problembild kring stationsområdet i Mantorp.
Andra källor till information om den upplevda tryggheten i kommunen är kommunens
medborgarundersökning. En sådan genomfördes under 2017, och området trygghet är ett av de
områden som bör prioriteras enligt undersökningen. Tryggheten i kommunen i stort upplevdes
1

Statistiskt utdrag ur polisens anmälningssystem
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som sämre 2017 än vid tidigare undersökning. Den visade även att boende i Mjölby tätort var
tryggare än boende i andra tätorter eller på landsbygd. I enkäten till undersökningen finns även
möjligheten att lämna kommentarer i fritext. Där inkom inga synpunkter kopplade till
resecentrum i Mantorp.
Under våren 2018 har en lägesbild angående narkotikasituationen i kommunen arbetats fram i
samverkan med berörda kommunala nämnder och polisen. I lägesbilden framgår att kommunens
samtliga stationsområden är viktiga knutpunkter för narkotikahandeln, vilket också leder till att
det där samlas många missbrukande ungdomar. Stationshus och väntkurar har blivit
uppehållsplatser för ungdomar och unga vuxna.
Kommunens trygghetsskapande arbete
Trygghets- och säkerhetsenheten arbetar aktivt med trygghetsfrågor i kommunen. Ett arbete som
kräver mycket samverkan såväl internt som externt. En viktig samverkan sker med polisen.
Kommun och polis polisen har slutit en samverkansöverenskommelse med fokus på det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Till överenskommelsen finns en
handlingsplan som tydliggör vilket fokus samverkan ska ha de kommande två åren.
Handlingsplanen bygger på en gemensam lägesbild, framtagen baserat på såväl fakta och
statistik som medborgardialoger med kommuninvånarna i kommunens tre största orter, där
Mantorp är en av dessa. I handlingsplanen finns sex utpekade fokusområden:







Trafikmiljön
Otrygghetsfaktorer i boendemiljön
Ordningsstörningar
Tillgreppsbrott
Våldsbejakande extremism
Droger, ANDT (Alkohol, narkotika, dopning och tobak)

Flera av dessa fokusområden kan anses ha kopplingar till det problem som lyfts i motionen.
Utöver handlingsplanen har kommun och polis även beslutat om ett mer specifikt
medborgarlöfte, där det trygghets- och brottsförebyggande arbetet ska bli extra synligt för
kommuninvånarna. Även löftet baseras på fakta och statistik samt medborgardialoger. Baserat
på faktisk brottslighet och kommuninvånarnas upplevda otrygghet fokuserar medborgarlöftet för
2018 på stationsområdet i Mjölby. Där polis och kommun lovar ökad polisiär närvaro,
genomförda trygghetsvandringar och åtgärder av upplevda otrygghetsfaktorer.
Just trygghetsvandringar är något kommunen arbetar med löpande för ökad trygghet. I såväl
handlingsplan som medborgarlöfte finns trygghetsvandringarna med som åtgärder. Den senaste
trygghetsvandringen i Mantorp genomfördes 2010.
Under 2017-2018 genomfördes flera trygghetsvandringar i Skänninge på grund av den
problembild som synliggjordes där under framförallt sommaren 2017. Under hösten 2018
planeras liknande insatser också i Mantorp, där särskilt fokus kommer att läggas på
stationsområdet.
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Trygghetsskapande åtgärder
I motionen anges ett antal exempel på möjliga trygghetsskapande och brottsförebyggande
åtgärder av den fysiska miljön så som belysning, rensning av buskage och kameraövervakning.
Huruvida den typen av åtgärder har någon brottsförebyggande effekt på brottsligheten är inte
entydigt i den forskning som finns. Brottsförebyggande rådet (Brå) pekar på att sådana åtgärder
kan fungera brottsförebyggande om de används på rätt sätt. Med rätt sätt avses att det endast bör
vara kopplat till specifika platser där brottsnivån är hög och koncentrerad, så kallade hotspots.
Det bör dessutom i första hand riktas mot typiskt planerade brott, så som skadegörelse och
tillgrepp. En parkeringsplats pekas till exempel ut som en lämplig plats. Åtgärderna behöver
dessutom kombineras med varandra och ytterligare åtgärder för att ge någon effekt.
För att öka tryggheten i ett område kan denna typ av åtgärder dock ha effekt. Faktorer som anses
öka tryggheten är hur väl omhändertagen och välskött en plats är, vilka förutsättningar som ges
att känna kontroll genom överblickbarhet och öppenhet, närheten till andra människor genom liv
och rörelse samt känslan av tillgänglighet och delaktighet på en plats. Flera av dessa faktorer kan
påverkas genom fysisk planering och åtgärder kopplat till den fysiska utformningen.
Endast trygghetsfaktorn är i dagsläget inte giltigt skäl för att få tillstånd till kameraövervakning
enligt lag i Sverige.
Trygghets- och säkerhetsenhetens bedömning
Med utgångspunkt ur polisens statistik där en tydlig ökning av anmälda brott i anslutning till
Mantorps resecentrum samt de indikationer på otrygghet som framkommit i samband med
medborgardialogen och denna motion så finns det ett behov av att vidta brottsförebyggande
åtgärder och trygghetsskapande insatser kring resecentrum i Mantorp. Då sådana insatser redan
är planerade och det finns ett befintligt forum för omhändertagande av lokala trygghetsfrågor
föreslås frågan överlämnas till redan befintliga arbetsgrupper.
Trygghets- och säkerhetsenheten

Helena Westman
Säkerhetssamordnare

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Roger Max
Säkerhetssamordnare

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se

Till: Mjölby kommun, kommunfullmäktige

Motion om trygghetsarbete vid Mantorps station
Under en tid har situationen när det gäller tryggheten i området vid och omkring Mantorps station
förändrats till det sämre. Upprepade inslag av skadegörelse och/eller stölder av cyklar, mopeder och
bilar orsakar allt mer frustration hos de drabbade och ingen ljusning förefaller finnas i sikte.
Med anledning av detta föreslår Liberalerna genom denna motion att ett särskilt arbete med att
förbättra tryggheten vid Mantorps station skyndsamt genomförs. Detta arbete bör innehålla en
översyn av den fysiska miljön för att se vilka åtgärder som är gynnsamma att genomföra.
Dessa kan bland annat handla om att se över belysning vid både öppna ytor och tunnlar/trånga
passager, samt säker förvaring av cyklar och fordon. Åtgärderna kan även handla om förändringar
av buskage, byggnader eller andra inslag som i nuläget riskerar att ge skydd mot insyn i de oönskade
kriminella verksamheterna och/eller skapar onödig otrygghet.
Kameraövervakning av exempelvis parkeringsplatser och cykelställ utgör ett potentiellt inslag i
trygghetsarbetet. Detta kan antingen göras via sedvanliga optiska kameror eller via infraröda
kameror, så kallade värmekameror. De sistnämnda kräver inte ett särskilt tillstånd för användning
och gör det möjligt att exempelvis larma bevakningsföretag utan att enskilda individer identifieras.
Arbetet ska genomföras i samarbete med andra berörda aktörer som exempelvis polis,
fastighetsägare, Trafikverket, boende i närheten och övrig berörd allmänhet.
Utifrån den ovan beskrivna situationen föreslås härmed alltså:
- att ett arbete med syfte att stärka tryggheten vid Mantorps station skyndsamt genomförs.
Mantorp/Mjölby, den 11 april 2018

Tobias Josefsson
Liberalerna

Kristin Kellander
Liberalerna

Liberalerna Mjölby · mjolby.liberalerna.se · mjolby@liberalerna.se
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Dnr KS/2018:123

Trygghetsarbete vid Mantorps station - motion från Liberalerna
Bakgrund
Tobias Josefsson (L) och Kristin Kellander (L) har inkommit med en motion om
trygghetsarbete kring Mantorps station.
Beslutsunderlag
Motion från Liberalerna daterad 2018-04-11
Beslut
1.

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning

___
Beslutet skickas till:
Kommunsekreterare KS
Kommunchef
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

