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Återkoppling trygghetsvandringarna i Mantorp
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade att genomföra en digital trygghetsvandring i Mantorp under
oktober 2018 samt en fysisk vandring den 20 november.
De tidigare digitala och fysiska trygghetsvandringarna i Skänninge har resulterat i att
enklare åtgärder såsom att laga trasig belysning, beskära vegetation och laga staket
genomförts. Kostnadskrävande åtgärder som exempelvis en planerad gång- och cykelväg
planeras på sikt och informationen har spridits bland annat via denna kanal.
Sammanfattning
I den digitala trygghetsvandringen har tio personer lämnat synpunkter.
Synpunkterna handlade om trafiksäkerhetsfrågor, belysning och stökig bilkörning
företrädesvis vid Vifolkaskolan.
Under denna tidsperiod genomfördes även en chatt den 18 oktober. Under tiden då
chattsidan var öppen var 147 unika användare inne på sidan. I chatten framkom mestadels
synpunkter om störningar kring Vifolkaskolan och hur säkerheten kan öka kring Mantorps
station.
Beslutsunderlag
Trygghetsvandringar i Mantorp, Skänninge och Mjölby 2018-12-13
Yrkande
Annette Ohlsson (M): Tilläggsyrkande under punkt 3, den digitala medborgardialogen ska
efterföljas av en fysisk trygghetsvandring i Mjölby.
Beslutsgång
Ordförande Birgitta Gunnarsson (C) ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att
trygghets- och säkerhetsutskottet beslutar enligt Annette Ohlssons (M) tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsens trygghets- och säkerhetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen tar del av information om genomförda åtgärder efter
trygghetsvandringen i Skänninge

2.

Kommunstyrelsen tar del av informationen om genomförd trygghetsvandring i
Mantorp

3.

Kommunstyrelsen uppdrar till bitr. kommundirektör att anordna en
medborgardialog digitalt i Mjölby om området kring resecentrum den 14 februari
2019 med en efterföljande fysisk trygghetsvandring.
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cykelväg planeras på sikt och informationen har spridits bland annat via denna
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då chattsidan var öppen var 147 unika användare inne på sidan. I chatten framkom
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