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Uppföljning av trygghetsvandring Skänninge
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade att genomföra en digital trygghetsvandring i
Skänninge under februari och mars 2018.
Sammanfattning
I den digitala trygghetsvandringen har 19 personer registrerat sig varav nio
personer har lämnat synpunkter.
Synpunkterna handlade om trafiksäkerhetsfrågor, önskemål om staket och
önskemål om/felanmälan av belysning. Den trasiga belysningen åtgärdades direkt
och ett staket vid Järnvägsparkens lekplats kommer att sättas upp. Övriga
synpunkter tas med i kommande utrednings-arbeten. De synpunkter där andra
aktörer och myndigheter är ansvariga har överlämnats till respektive part.
Under denna tidsperiod genomfördes även en chatt. . Under tiden då chattsidan
var öppen var 32 unika användare inne på sidan. I chatten framkom inga
ytterligare synpunkter i förhållande till den digitala dialogen.
Beslutsunderlag
Uppföljning trygghetsvandring i Skänninge daterad 2018-04-17
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen tar del av utvärderingen.

2.

Kommunstyrelsen beslutar genomföra en digital trygghetsvandring i
Mantorp snarast möjligt.

___
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Uppföljning trygghetsvandring i Skänninge
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade att genomföra en digital trygghets-vandring i
Skänninge under februari och mars 2018.
Sammanfattning
I den digitala trygghetsvandringen har 19 personer registrerat sig varav nio
personer har lämnat synpunkter.
Synpunkterna handlade om trafiksäkerhetsfrågor, önskemål om staket och
önskemål om/felanmälan av belysning. Den trasiga belysningen åtgärdades
direkt och ett staket vid Järnvägsparkens lekplats kommer att sättas upp.
Övriga synpunkter tas med i kommande utrednings-arbeten. De synpunkter
där andra aktörer och myndigheter är ansvariga har överlämnats till
respektive part.
Under denna tidsperiod genomfördes även en chatt. . Under tiden då
chattsidan var öppen var 32 unika användare inne på sidan. I chatten
framkom inga ytterligare synpunkter i förhållande till den digitala dialogen.
Beslutsunderlag
Uppföljning trygghetsvandring i Skänninge daterad 2018-04-17
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
1.

Kommunstyrelsen tar del av utvärderingen.

2.

Kommunstyrelsen beslutar genomföra en digital trygghetsvandring
i Mantorp under hösten 2018
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Digital trygghetsvandring Skänninge
Bakgrund
I december anordnas en trygghetsvandring med ungdomar på plats i
Skänninge. Som ett komplement till trygghetsvandringar på plats föreslås
att en digital trygghetsvandring anordnas.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut § 7/2018-01-08
Trygghets- och säkerhetsutskottets beslut § 46/2017-12-13
Missiv 2017-12-04
Uppdragsbeskrivning daterad 2017-12-04
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att anordna en
medborgardialog digitalt i Skänninge.
___
Beslutet skickas till:
Trygghets- och säkerhetsavdelningen
Kommunsekreterare KF
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