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§ 153 Justering av dagordning
Ärende
Ärendena Slöseri med teknisk utrustning i kommunen, svar på interpellation
(V) och Hur påverkar beslutet frysa Rätt till heltid kompetensförsörjningen i
förskolan?, svar på interpellation bordläggs till kommunfullmäktiges
sammanträde 2019-06-18.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Dagordningen justeras enligt ovanstående redovisning.
__________
Beslutet skickas till:
-
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§ 154 Nämndernas verksamhetsberättelser 2018,
revisionsberättelser 2018 samt beslut om
ansvarsfrihet
Dnr KS 2018-859
Ärende
Nämndernas verksamhetsberättelser kommer att behandlas i
kommunfullmäktige den 23 april. Kommunfullmäktige kommer då att utifrån
revisionsberättelserna för nämnder och styrelser behandla frågan om
ansvarsfrihet för nämnderna. Även kommunens årsredovisning behandlas av
kommunfullmäktige den 23 april. Frågan om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen och godkännande av revisorernas verksamhet 2018
behandlas tillsammans med ärendet om årsredovisningen.
Nämnderna redovisar vi årets slut en avvikelse med plus 224 mnkr jämfört med
budget vilket motsvarar 2,7 % av deras samlade budget vilket är en stor
förändring jämfört med oktoberprognosen då överskottet beräknades till 0,8 %
(67 mnkr).
Med anledning av den stora förändringen mellan nämndernas oktoberprognos
och bokslut fick kommundirektören i uppdrag att kvalitetssäkra uppföljningsoch prognosprocessen när kommunstyrelsen behandlade det preliminära
bokslutet. Kommunledningsförvaltningen kommer att tillsammans med
förvaltningarna arbeta med att säkerställa ett strukturerat och systematiskt
arbete med uppföljning och prognoser. Förvaltningarna kommer att ta fram
rutinbeskrivningar som stäms av med Kommunledningsförvaltningen.
För att säkerställa att kommunfullmäktiges anslag verkligen används för avsett
ändamål är det viktigt att måluppfyllelsen samt resultat och effekter av årets
verksamhet följs upp. Nämndernas bedömning av måluppfyllelsen samt
uppföljning av årets verksamhet redovisas i nämndernas
verksamhetsberättelser och en sammanfattning görs i årsredovisningen under
avsnittet Årets verksamhet i kommunens nämnder och styrelser.
Kommunstyrelsens beslut den 16 april 2019, § 138
1. Nämndernas förslag till verksamhetsberättelser 2018 överlämnas till
kommunfullmäktige för godkännande och prövning av ansvarsfrihet för var
och en av nämnderna.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 16 april 2019, §
138
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1. Nämndernas verksamhetsberättelser för 2018 godkänns.
2. Nämnderna beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-16, § 138
Tjänsteskrivelse - Nämndernas verksamhetsberättelser 2018, 2019-03-27
Bilaga 1 - Nämndernas verksamhetsberättelser 2018
Bilaga 2 - Revisionsberättelser för respektive nämnd (ingen nämnd har lämnat
kommentarer)
Yttranden
I kommunfullmäktige kommenteras verksamhetsberättelserna av utskotts-,
nämnd- och styrelseordföranden med flera i följande ordning:
Kommunrevisionens ordförande Ann-Cathrine Hjerdt (M) kommenterar
verksamhetsberättelserna och revisionsberättelserna.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige
Astrid Brissman (M) kommenterar verksamhetsberättelsen och tackar alla
tjänstepersoner för ett gott arbete.
Kommunfullmäktiges härtill röstberättigade beslutar kl. 09:25
1. Verksamhetsberättelsen godkänns.
Ekonomiutskottet
Gunnar Gustafsson (MP) kommenterar verksamhetsberättelsen och tackar alla
tjänstepersoner för ett gott arbete.
Kommunfullmäktiges härtill röstberättigade beslutar kl. 09:29
1. Verksamhetsberättelsen godkänns. Ekonomiutskottet och de enskilda
förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
Geografiska utskotten
Geografiska utskottet Åkerbo: Mari Hultgren (S) kommenterar
verksamhetsberättelsen och tackar alla inblandade för ett gott arbete.
Geografiska utskottet Skäggetorp: Stefan Erikson (M) kommenterar
verksamhetsberättelsen och tackar alla inblandade för ett gott arbete.
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Kommunfullmäktiges härtill röstberättigade beslutar kl. 09:38
1. Verksamhetsberättelsen godkänns. De geografiska utskotten och de
enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
Kommunstyrelsen
Birgitta Rydhagen (MP) och Paul Lindvall (M) kommenterar
verksamhetsberättelsen och tackar alla tjänstepersoner för ett gott arbete.
Elias Aguirre (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges härtill röstberättigade beslutar kl. 09:52
1. Verksamhetsberättelsen godkänns.
Överförmyndarnämnden
Kommunfullmäktiges härtill röstberättigade beslutar kl. 09:53
1. Verksamhetsberättelsen godkänns. Överförmyndarnämnden och de
enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
Valnämnden
Niklas Nåbo (S) och Stefan Erikson (M) kommenterar verksamhetsberättelsen
och tackar alla tjänstepersoner för ett gott arbete.
Kommunfullmäktiges härtill röstberättigade beslutar kl. 10:00
1. Verksamhetsberättelsen godkänns. Valnämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
Barn- och ungdomsnämnden
Jakob Björneke (S) och Erik Östman (M) kommenterar verksamhetsberättelsen
och tackar alla tjänstepersoner för ett gott arbete.
Kommunfullmäktiges härtill röstberättigade beslutar kl. 10:13
1. Verksamhetsberättelsen godkänns. Barn- och ungdomsnämnden och de
enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
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Bildningsnämnden
Karin Granbom Ellisson (L) och Jerry Broman (-) kommenterar
verksamhetsberättelsen och tackar alla tjänstepersoner för ett gott arbete.
Kommunfullmäktiges härtill röstberättigade beslutar kl. 10:28
1. Verksamhetsberättelsen godkänns. Bildningsnämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
Socialnämnden
Elisabeth Gustafsson (S) och Annika Krutzén (M) kommenterar
verksamhetsberättelsen och tackar alla tjänstepersoner för ett gott arbete.
Kommunfullmäktiges härtill röstberättigade beslutar kl. 10:41
1. Verksamhetsberättelsen godkänns. Socialnämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
Omsorgsnämnden
Thomas Bystedt (L) och Sara Skyttedal (KD) kommenterar
verksamhetsberättelsen och tackar alla tjänstepersoner för ett gott arbete.
Kommunfullmäktiges härtill röstberättigade beslutar kl. 10:50
1. Verksamhetsberättelsen godkänns. Omsorgsnämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
Äldrenämnden
Mikael Sanfridson (S) och Fredrik Lundén (M) kommenterar
verksamhetsberättelsen och tackar alla tjänstepersoner för ett gott arbete.
Kommunfullmäktiges härtill röstberättigade beslutar kl. 11:01
1. Verksamhetsberättelsen godkänns. Äldrenämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
Kultur- och fritidsnämnden
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) och Lars Vikinge (C) kommenterar
verksamhetsberättelsen och tackar alla tjänstepersoner för ett gott arbete.
Kommunfullmäktiges härtill röstberättigade beslutar kl. 11:11
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1. Verksamhetsberättelsen godkänns. Kultur- och fritidsnämnden och de
enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
Samhällsbyggnadsnämnden
Elias Aguirre (S) kommenterar verksamhetsberättelsen och tackar alla
tjänstepersoner för ett gott arbete.
Kommunfullmäktiges härtill röstberättigade beslutar kl. 11:19
1. Verksamhetsberättelsen godkänns. Samhällsbyggnadsnämnden och de
enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
Bygg- och miljönämnden
Gunnar Gustafsson (MP) och Stefan Erikson (M) kommenterar
verksamhetsberättelsen och tackar alla tjänstepersoner för ett gott arbete.
Kommunfullmäktiges härtill röstberättigade beslutar kl. 11:30
1. Verksamhetsberättelsen godkänns. Bygg- och miljönämnden och de
enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
Utförarnämnden
Birgitta Rydhagen (MP) och Tommy Ählström (M) kommenterar
verksamhetsberättelsen och tackar alla tjänstepersoner för ett gott arbete.
Kommunfullmäktiges härtill röstberättigade beslutar kl. 11:36
1. Verksamhetsberättelsen godkänns. Utförarnämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
__________
Beslutet skickas till:
Samtliga styrelser och nämnder
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§ 155 Årsredovisning 2018 för Linköpings kommun
inklusive den sammanställda redovisningen
(koncernredovisning) och revisionsberättelse 2018
Dnr KS 2018-857
Ärende
Kommunkoncernen
Kommunkoncernens resultat efter skatter för uppgår till 944 miljoner kronor.
Kommunkoncernens nettoinvesteringar uppgick till 2 838 miljoner kronor. Den
största delen av investeringarna har gjorts inom Stadshuskoncernen med 2 548
miljoner kronor. Resterande del, 290 miljoner kronor, står Linköpings kommun
för.
Kommunkoncernens balansomslutning har ökat med 5,3 procent jämfört med
2017 och uppgår till 38,4 miljarder kronor.
Kommunen
Linköpings kommun redovisar ett positivt resultat på 237 miljoner kronor. I
delårsrapporten per den 31 oktober prognostiserades ett överskott på
61 miljoner kronor.
Omsättningen för Linköpings kommun uppgår till 10,2 miljarder kronor.
Balanskravsresultat
Enligt kommunallagen krävs att kommunernas ekonomi ska vara i balans, det
vill säga att årets intäkter ska täcka kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst
räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och det
redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast
följande tre åren. Vid avstämningen mot balanskravet räknas inte realiserade
vinster och orealiserade förluster med i resultatet.
I bokslutet för 2018 har kommunen ett positivt resultat efter
balanskravsjusteringar på 229 miljoner kronor och därmed inget
balanskravsresultat som behöver återställas. Sedan lagen infördes år 2000
har Linköping inte behövt återställa något negativt balanskravsresultat.
Revisionsberättelse för Linköpings kommun 2018
Kommunens revisorer har lämnat revisionsberättelse och som bilaga till den en
årsredogörelse avseende år 2018. Kommunens revisorer har även lämnat
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revisionsberättelse för respektive nämnd samt rapport avseende måluppfyllelse
och intern kontroll, vilka behandlas i ärendet ”Nämndernas
verksamhetsberättelser 2018”.
Kommunens revisorer tillstyrker i revisionsberättelsen att kommunens
årsredovisning för 2018 godkänns.
Kommunledningsförvaltningen bedömer inte att revisionsberättelsen eller
årsredogörelsen föranleder någon kommentar inför fullmäktiges behandling.
Kommunstyrelsens beslut den 16 april 2019, § 137
1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god ekonomisk
hushållning enligt budget 2018 är uppfyllda.
2. Kommunens årsredovisning för 2018 tillstyrks och överlämnas till
kommunfullmäktige för godkännande.
3. Revisionsberättelse för Linköpings kommun 2018 med årsredogörelse
överlämnas till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 16 april 2019, §
137
1. Kommunens årsredovisning för 2018 fastställs.
2. Frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen prövas med utgångspunkt
från revisionsberättelsen för kommunstyrelsen och revisionsberättelsen för
Linköpings kommun.
3. Frågan om godkännande av kommunens revisorers verksamhet prövas med
utgångspunkt från revisionsberättelsen för Linköpings kommun för 2018 med
årsredogörelse.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-16, § 137
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2018 för Linköpings kommun, 2019-03-29
Bilaga 1 - Årsredovisning för Linköpings kommun 2018
Bilaga 2 - Finansrapport för 2018
Bilaga 3 - Uppföljning av nämndernas basuppdrag
Bilaga 4 - Revisorernas årsredogörelse som är en bilaga till
”Revisionsberättelse för Linköpings kommun år 2018” som finns i slutet av
Årsredovisningen.
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Yttranden
Niklas Borg (M), Rebecka Hovenberg (MP) och Gösta Gustavsson (C) yttrar
sig.
Yrkanden
Elias Aguirre (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och att
kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunens årsredovisning för 2018 fastställs.
2. Kommunstyrelsen och de enskilda ledamöterna i detta organ beviljas
ansvarsfrihet för förvaltningen 2018 med utgångspunkt från
revisorernas granskningsrapport.
3. Kommunens revisorers verksamhet med utgångspunkt från
revisorernas berättelse för 2018 godkänns.

Kommunfullmäktige ajournerar sig klockan 12:01 och återupptar
sammanträdet klockan 13:06.
Protokollsanteckningar
Michael Cocozza (L) lämnar följande protokollsanteckning:
”Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppsiktsplikt över nämnderna,
så även över att den interna kontrollen bedrivs enligt lag. Enligt
kommunallagens förarbeten(KL 6:6) ska den interna kontrollen även omfatta
ekonomistyrningen inom nämndens område.
Av de internkontrollplaner för 2018 som antogs av nämnderna november 2017
framgår att man i huvudsak avser kontrollera annat än ekonomistyrning. Man
kan även notera att ingen nämnd har på särskild fråga kunnat visa upp de regler
och anvisningar för den interna kontrollen som enligt 2002 års reglemente ska
utarbetas för respektive nämnds ansvarsområde. Bristerna i
internkontrollplaner avseende ekonomistyrningen har även påtalats av
kommunrevisorerna såväl på dagens fullmäktige som vid tidigare tillfälle.
Det finns få eller inga punkter i 2018- års interkontrollplaner avseende
ekonomistyrning såsom tillämpning av beslutade inköpsrutiner, hantering av
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LOU upphandlingar, hantering av inköp resor, redovisning av reseersättningar
samt redovisning av personliga utlägg. Med anledning av att betydelsen av just
dessa frågor inom ekonomistyrningen nu aktualiserats i samband med
Kommunledningsförvaltningens polisanmälan avseende ekonomistyrningen på
en skola, är det anmärkningsvärt att kommunstyrelsen inte iakttog sin
uppsiktsplikt genom att i december 2017 eller strax därefter anmoda
nämnderna att följa lagen och komplettera sina internkontrollplaner avseende
kontroll av ekonomistyrningen.
Arbetet med att förbättra den interna kontrollen bör nu prioriteras av
kommunstyrelsen.”
__________
Beslutet skickas till:
Ekonomistaben
Kommunens revisorer
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§ 156 Personalbokslut för Linköpings kommun år 2018,
godkännande
Dnr KS 2018-895
Ärende
Kommunens personalarbete vilar på Linköpings personalpolitiska program
(LPP), Linköpings kommuns kompetensförsörjningsprogram och de
intentioner som framgår i kommunfullmäktiges budget.
Under 2018 har antalet medarbetare med månadslön ökat med 316 till 9 705
personer, varav 8 989 har en tillsvidareanställning vilket motsvarar 92,6
procent (+0,5). Andelen medarbetare med heltidsanställning har ökat (+0,8).
Årets personalförändringar förklaras främst med volymökningar inom förskola
men även satsningar inom arbetsmarknadsområdet. Leanlink får fler
medarbetare genom verksamhetsövergångar och nya direktavtal.
Socialförvaltningen ökar personalstyrkan inom område biståndsbeslut. Kulturoch fritidsförvaltningen har förstärkt organisationen inom området
kulturscener- och ungdom. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har
rekryterat via regeringens ”Byggbonus-satsning” men även i minskat sitt
konsultberoende och stärkt kontinuiteten genom att anställa medarbetare.
Kommunledningsförvaltning gör en resursförstärkning inom juridiken kopplad
till nya dataskyddsförordningen samt genom start av Kontakt Linköping.
Omsorg- och äldreförvaltningen har en ökad personalstat med inriktning FoU
och kompetens- och lokalförsörjning
Antal årsarbeten visar hur mycket arbetstid som finns till förfogande. Under
mätperioden har antalet årsarbeten i kommunen ökat med 322 till 9 295
årsarbeten. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 95,8 procent – för män
97,2 procent respektive 95,4 procent för kvinnor. I december 2018 är det 15,3
procent eller 1 481 medarbetare som har en utomnordisk bakgrund. Det är en
ökning med 134 personer från föregående år. Framförallt sker ökningen genom
tillsvidareanställningar.
Antalet medarbetare med chefsbefattning har ökat med 18 till 328 personer,
annat ledningsansvar minskar med en personer till 119. Det innebär att 3,4
procent av samtliga tillsvidare- och visstidsanställda har en chefsbefattning.
Under 2018 redovisas 1 175 895 sjukfrånvarotimmar det är en nettoökning
med cirka 190 900 timmar. I huvudsak är det långtidssjukfrånvaron (dag 60-)
samt frånvaro i arbetsgivarens sjuklöneperiod (dag 2–14) som ökar.
Sjukfrånvarons utveckling varierar mellan olika åldersgrupper och mellan
könen. Den korta sjukfrånvaron ökar med över 78 000 timmar. Det är en

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

18 (63)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2019-04-23

ökning inom samtliga åldrar och både hos män och kvinnor. Yngre kvinnor och
män ökar sin sjukfrånvarotimmar främst som korttidsfrånvaro. Kvinnor och
män 30-49 år ökar både sin korttids- och långtidssjukfrånvaro, männen främst
som kortidssjukfrånvaro medan kvinnor ökar främst som långtidssjukfrånvaro.
Kvinnor och män över 50 år ökar både sin korttids- och långtidssjukfrånvaro,
korttidssjukfrånvaro i lika stor utsträckning medan kvinnor ökar
långtidsjukfrånvaron i högre grad
Av dagens tillsvidareanställda kommer 1 446 medarbetare att uppnå
pensionsåldern senast under 2025. Knappt hälften av dessa finns inom skoloch barnomsorgsarbete. Andra verksamhetsområden med många medarbetare
som uppnår pensionsåldern är vård- och omsorgsarbete,
handläggare/administratörer samt inom socialt och kurativt arbete.
Genomsnittsåldern var 64,5 år för de som valde att sluta med ålderspension
under 2018.
En fortsatt hög personalomsättning under året och svårigheter att rekrytera
personal till de mest personalintensiva verksamheterna inom vård, skola och
omsorg. Senaste personalbehovsprognosen omfattar samtliga yrkeskategorier
inom kommunen och är genomförd med ett nämndperspektiv och avser
perioden 2019-2027. Prognosen utgår från oförändrad fördelning mellan privat
och kommunal verksamhet och det uppskattade personalbehovet baseras på tre
komponenter personalomsättning, pensionsavgångar och
befolkningsutveckling. Prognos pekar på en personalökning med cirka 15 %
under perioden till följd av demografiska förändringar med tillhörande ökad
efterfrågan på service. Det årliga rekryteringsbehovet varierar mellan
yrkesgrupperna men prognosen visar på ett rekryteringsbehov av 1100-1300
personer per år under perioden vilket motsvara ett aggregerat
rekryteringsbehov på 27 %. Det är främst komponenten personalomsättning
som driver rekryteringsbehovet.
Kommunstyrelsens beslut den 16 april 2019, § 136
1. Kommunledningsförvaltningens förslag till personalbokslut för Linköpings
kommun år 2018 tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 16 april 2019, §
136
1. Personalbokslut för Linköpings kommun år 2018 godkänns.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-16, § 136
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Tjänsteskrivelse - Personalbokslut för Linköpings kommun år 2018,
godkännande, 2019-03-25
Bilaga - Personalbokslut för Linköpings kommun 2018
Yttranden
Niklas Borg (M) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Personalbokslut för Linköpings kommun år 2018 godkänns.
__________
Beslutet skickas till:
HR- direktör, Sonja Erlandsson
HR- controller, Kjell Thun
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§ 157 Nämndernas reviderade internbudgetar för 2019
med plan för 2020-2022
Dnr KS 2018-353
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade den 4 december att nämnder och styrelsers
förslag till internbudget för 2019 godkänns och nämnderna fick i uppdrag att
revidera sina internbudgetar senast mars 2019 utifrån de nettoramar som
fastställts för budget 2019 med plan för åren 2020-2022 och utifrån den
politiska viljeinriktningen. De beslutade även att nämndernas reviderade
internbudgetar för 2019 återförs för godkännande till kommunfullmäktige.
I internbudgetförslagen som nämnderna lämnat redovisar nämnderna vad de
prioriterar och ska arbeta med under budgetperioden för att uppnå den
inriktning och de målsättningar som angivits i kommunens budget. När
nämnderna har gjort internbudget för 2019 med plan för 2020-2022 har de
utgått från den budget som fullmäktige fastställde den 4 december 2018.
Nämndernas internbudgetar har stämts av mot de budgetramar som fullmäktige
fastställde den 4 december 2019. Den enda avvikelse som finns är att
samhällsbyggnadsnämnden avviker med ca 400 tkr för investeringsramen men
det är den investeringsram som fullmäktige fastställde den 4 december som
gäller.
Kommunstyrelsens beslut den 16 april 2019, § 139
1. Nämnder och styrelsers förslag till reviderade internbudgetar överlämnas
till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 16 april 2019, §
139
1. Nämnder och styrelsers förslag till reviderade internbudgetar för 2019
godkänns.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-16, § 139
Tjänsteskrivelse – Nämndernas reviderade internbudgetar för 2019 med plan
för 2020-2022, 2019-03-27
Bilaga 1 – Nämndernas förslag till internbudget för 2019 med plan för 20202022
Observera att alla bilagor som bifogades internbudgetarna när de
behandlades i nämnderna inte bifogas till kommunstyrelsen och
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kommunfullmäktige, eftersom det skulle blivit ett alltför omfattande material.
När det hänvisas till en bilaga i internbudgeten är det därför inte säkert att
bilagan finns med i handlingen.
Yttranden
Klas Ahlberg (SD) meddelar att ledamöter och tjänstgörande ersättare från
Sverigedemokraterna inte kommer att delta i beslut.
Elias Aguirre (S) meddelar att ledamöter och tjänstgörande ersättare från
Socialdemokraterna inte kommer att delta i beslut.
Rebecka Hovenberg (MP) meddelar att ledamöter och tjänstgörande ersättare
från Miljöpartiet inte kommer att delta i beslut.
Jessica Eek (V) meddelar att ledamöter och tjänstgörande ersättare från
Vänsterpartiet inte kommer att delta i beslut.
Gunnar Gustafsson (MP) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Nämnder och styrelsers förslag till reviderade internbudgetar för 2019
godkänns.
Deltar ej i beslut
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare från Socialdemokraterna,
Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna deltar ej i beslut.
Protokollsanteckningar
Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:
”I samband med fullmäktiges beslut om budget för 2019 med plan för 2020–
2022 (KF 4 december 2018, ärende 4), presenterade vi ett eget förslag till
budget för 2019. Med vår budget och förslag för Linköping hade
förutsättningarna för nämnder och styrelser varit andra.
Det är dock Moderaternas, Centerpartiets, Kristdemokraternas och Liberalernas
budget som fastställts av fullmäktige. Det är därför ofrånkomligt att de
internbudgetar som nu arbetats fram utgår från andra förutsättningar än de vi
lagt fast i vårt budgetförslag. Vilket tydligt visas på de besparingar Alliansen
väljer att lägga fram för bland annat kommunens näringslivsverksamhet och
eventarbete. Vi väljer därför att avstå från att lägga ett eget förslag till
internbudget för kommunstyrelsen.”
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__________
Beslutet skickas till:
Nämnder, förvaltningschefer, nämndansvariga tjänstepersoner samt ekonomichefer
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§ 158 Kommunens förvaltade stiftelsers resultat och
ställning, årsredovisning 2018
Dnr KS 2018-896
Ärende
Kommunledningsförvaltningen överlämnar härmed 2018 års redovisning för
samtliga kommunens förvaltade donationsstiftelser för beslut.
För varje enskild stiftelse ingår en förvaltningsberättelse med tillhörande
resultat- och balansräkning. Totalt finns femtiosju (57) stiftelser och de
samlade förvaltningsberättelserna omfattar trehundrafemtioen (351) sidor.
Dessa original i pappersform finns förvarade hos
Kommunledningsförvaltningen.
Ett sammandrag av stiftelsernas resultat- och balansräkningar, specifikation
över beslutade utdelningar under 2018 (sammanlagt cirka 40,8 miljoner
kronor) och utdelningsbara belopp 2019 och senare (sammanlagt cirka 21,3
miljoner kronor) redovisas i bilagan. Orsaken till den stora skillnaden mellan
åren är att vissa stiftelser har endast utdelning vart annat eller vart femte år.
Beträffande respektive stiftelses förmögenhet (sammanlagt cirka 615 miljoner
kronor) redovisas även detta i en bilaga.
Kommunstyrelsens beslut den 16 april 2019, § 140
1. Årsredovisningarna avseende 2018 för respektive förvaltad stiftelse
godkänns.
2. Ekonomidirektören får i uppdrag att på kommunstyrelsens vägnar
underteckna respektive stiftelses förvaltningsberättelse och årsredovisning.
3. Årsredovisningarna överlämnas till revisorn för granskning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 16 april 2019, §
140
1. Årsredovisningarna för kommunens förvaltade donationsstiftelser år 2018
med tillhörande resultat- och balansräkningar samt revisionsberättelser
fastställs.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-16, § 140
Tjänsteskrivelse - Kommunens förvaltade stiftelsers resultat och ställning,
årsredovisning 2018, 2019-03-19
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Bilaga - Sammandrag ekonomi med mera och stiftelsernas årsredovisningar
2018
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisningarna för kommunens förvaltade donationsstiftelser år
2018 med tillhörande resultat- och balansräkningar samt
revisionsberättelser fastställs.
__________
Beslutet skickas till:
Controller, Kamilla Dulaimi
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§ 159 Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen Årsredovisning 2018, revisionsberättelse,
ansvarsfrihet
Dnr KS 2019-260
Ärende
Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen har lämnat sin årsredovisning
för år 2018 till kommunen.
Förbundet redovisar ett överskott med 2 554 tkr.
Revisorerna har i revisionsberättelsen tillstyrkt att respektive fullmäktige
beslutar att bevilja direktionen i kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen
samt de enskilda ledamöterna i den samma ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2018.
Kommunfullmäktige föreslås att besluta att godkänna kommunalförbundet
Fjärde Storstadsregionens årsredovisning för 2018 samt bevilja direktionen
samt de enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2018.
Kommunstyrelsens beslut den 16 april 2019, § 144
1. Årsredovisning och revisionsberättelse överlämnas till kommunfullmäktige
för ställningstagande av ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 16 april 2019, §
144
1. Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionens årsredovisning för 2018
godkänns.
2. Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionens direktion samt de enskilda
ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för år 2018.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-16, § 144
Tjänsteskrivelse - Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen Årsredovisning 2018, revisionsberättelse, ansvarsfrihet, 2019-04-03
Årsredovisning 2018
Revisionsberättelse för 2018
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Yttranden
Cecilia Gyllenberg-Bergfasth (MP) kommenterar verksamhetsberättelsen och
tackar alla tjänstepersoner för ett gott arbete.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionens årsredovisning för
2018 godkänns.
2. Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionens direktion samt de
enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för år 2018.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

27 (63)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2019-04-23

§ 160 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Götaland (RTÖG) - Årsredovisning 2018,
revisionsberättelse, ansvarsfrihet
Dnr KS 2019-261
Ärende
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland har lämnat sin
årsredovisning för år 2018 till kommunen.
I enlighet med förbundsordningen ska förbundet överlämna revisorernas
berättelse tillsammans med årsredovisningen till medlemskommunernas
kommunfullmäktige som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen.
Förbundet redovisar ett positivt resultat med 2191 tkr (18 tkr) och det egna
kapitalet uppgår till 12 114 tkr (9 953 tkr).
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen
samt dess enskilda ledamöter i densamma.
Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisningen för 2018 samt bevilja
direktionen och dess ledamöter ansvarsfrihet för år 2018.
Kommunstyrelsens beslut den 16 april 2019, § 145
1. Årsredovisning och revisionsberättelse överlämnas till kommunfullmäktige
för ställningstagande av ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 16 april 2019, §
145
1. Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götalands årsredovisning för
2018 godkänns.
2. Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götalands direktion samt de
enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för år 2018.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-16, § 145
Tjänsteskrivelse - Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland
(RTÖG) - Årsredovisning 2018, revisionsberättelse, ansvarsfrihet, 2019-04-03
Årsredovisning 2018 inklusive revisionsberättelse
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Yttranden
Mari Hultgren (S) kommenterar verksamhetsberättelsen och tackar alla
tjänstepersoner för ett gott arbete.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götalands
årsredovisning för 2018 godkänns.
2. Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götalands direktion
samt de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för år 2018.
__________
Beslutet skickas till:
Räddningstjänsten Östra Götaland
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§ 161 Fusion mellan Linköpingsexpo AB och Linköpings
Stadshus AB
Dnr KS 2019-263
Ärende
Linköpingsexpo AB bildades 2012 i syfte att planera, administrera och
marknadsföra Vallastaden samt att under 2017 genomföra Bo- och
samhällsexpot Vallastaden 2017 i Linköpings kommun.
Kommunledningsförvaltningen och Linköpingsexpo AB fick efter genomförd
bomässa i uppdrag av kommunstyrelsen att hantera besökare samt utreda
fortsatt organisation och utveckling av Vallastaden. Redovisning av
utredningens resultat har skett till kommunstyrelsen i december 2018.
Då bolagets slutfört sitt uppdrag och kvarvarande verksamhet flyttats till Miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen föreslås att Linköpingsexpo AB avvecklas
genom att fusioneras med moderbolaget Linköpings Stadshus AB.
Kommunfullmäktige föreslås godkänna fusionen samt att uppdra åt
Linköpings Stadshus AB:s styrelse att genomföra alla de åtgärder som krävs
för att genomföra fusionen
Kommunstyrelsens beslut den 16 april 2019, § 143
1. Kommunledningsförvaltningens förslag rörande fusion av Linköpingsexpo
AB med Linköpings Stadshus AB tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 15 april 2019, §
143
1. Kommunfullmäktige godkänner att Linköpingexpo AB fusioneras med
Linköpings Stadshus AB.
2. Styrelsen i Linköpings Stadshus AB bemyndigas att vidta alla de åtgärder
som krävs för att genomföra fusionen.
3. Kommunfullmäktige godkänner att utfärdat gemensamt ägardirektiv till
kommunens bolag och särskilt ägardirektiv till Linköpingsexpo AB inte längre
ska gälla för Linköpingsexpo AB.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-16, § 143
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Tjänsteskrivelse - Fusion mellan Linköpingsexpo AB och Linköpings Stadshus
AB, 2019-03-15
Bilaga 1 - Linköpings Stadshus AB - beslut om fusion
Bilaga 2 - Linköpingsexpo AB – beslut om fusion
Bilaga 3 - Tidplan fusion
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner att Linköpingexpo AB fusioneras med
Linköpings Stadshus AB.
2. Styrelsen i Linköpings Stadshus AB bemyndigas att vidta alla de
åtgärder som krävs för att genomföra fusionen.
3. Kommunfullmäktige godkänner att utfärdat gemensamt ägardirektiv
till kommunens bolag och särskilt ägardirektiv till Linköpingsexpo AB
inte längre ska gälla för Linköpingsexpo AB.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
__________
Beslutet skickas till:
Linköpings Stadshus AB
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§ 162 Kulturpolitiskt program för Linköpings kommun,
fastställande
Dnr KS 2016-276
Ärende
Kommunstyrelsen beslutade den 3 maj 2016, § 156, att ge kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på nytt kulturpolitiskt program. Ett
förslag till nytt kulturpolitiskt program, i form av en remissversion, arbetades
fram och godkändes av kultur- och fritidsnämnden den 22 mars 2017, § 43, och
av kommunstyrelsen den 10 april 2018, § 144. Samtidigt beslutades att
programmet skulle skickas ut på remiss. Synpunkterna skulle utgöra underlag i
arbetet med det slutliga förslaget.
Förslaget skickades ut till 80 remissinstanser, varav 22 inkom med remissvar. I
det förslag som nu föreligger har remissinstansernas svar beaktats.
I samtiden, för framtiden - Kulturpolitiskt program för Linköpings kommun ska
utgöra grunden för en långsiktig kulturpolitik som bidrar till allas möjlighet att
uppleva delaktighet i kulturlivet, att stödja konstnärlig förnyelse och kulturell
mångfald, samt att främja ett levande kulturarv för såväl sin samtid som
framtid.
I framtagandet av programmet har följande fem fokusområden identifierats:
- Kulturlivets scener och mötesplatser
- Kulturen och det livslånga lärandet
- Linköpings kreativa aktörer
- Mångfald av möjligheter
- Kultur för sin samtid och framtid
Kultur- och fritidsnämnden förslås att godkänna förslag på nytt kulturpolitiskt
program. Kommunstyrelsen föreslås tillstyrka förslag på nytt kulturpolitiskt
program och kommunfullmäktige föreslås fastställa programmet. Kultur- och
fritidskontoret föreslås också få i uppdrag att återkomma till kultur- och
fritidsnämnden och kommunstyrelsen med plan för implementering av
programmet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 21 mars 2019, § 39 att tillstyrka
Kultur- och fritidskontorets förslag till beslut.
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Kommunstyrelsens beslut den 16 april 2019, § 118
1. Förslag till nytt kulturpolitiskt program för Linköpings kommun tillstyrks
med Mikael Sanfridsons (S) tilläggsyrkanden gällande äldres kulturbehov.
2. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att återkomma till
kommunstyrelsen med handlingsplan för programmet under hösten 2019.
3. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att återkomma med en första
uppföljningsrapport till kommunstyrelsen under våren 2020.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 16 april 2019, §
118
1. Förslag till nytt kulturpolitiskt program för Linköpings kommun fastställs
med Mikael Sanfridsons (S) tilläggsyrkanden gällande äldres kulturbehov.
2. Ekonomiska prioriteringar för implementering av det kulturpolitiska
programmet ska beaktas i respektive berörd nämnds budgetarbete.
3. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram en
kommunövergripande handlingsplan.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-02, § 118
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2019-03-21, § 39
Tjänsteskrivelse - I samtiden, för framtiden – fastställande av nytt
kulturpolitiskt program för Linköpings kommun, 2019-03-12
Bilaga - I samtiden, för framtiden – Kulturpolitiskt program för Linköpings
kommun
Yrkanden
Gustaf Appelberg (L), Elias Aguirre (S), Niklas Nåbo (S), Cecilia GyllenbergBergfasth (MP) och Björn Immerstrand (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Klas Ahlberg (SD) yrkar på följande ändringar i programmet:
- I rubriken läggs ”Av historien” till före ” i samtiden, för framtiden”.
- I kapitel 1 första stycket efter ”En föränderlig värld ställer stora krav på
samhället och människan” lägga till texten ”Vi får inte glömma vårt förflutna
då historien har skapat och format oss till de vi är”.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

33 (63)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2019-04-23

- I kapitel 1 andra stycket lägga till texten ”Av historien” före ” i samtiden, för
framtiden”.
- I kapitel 1 andra stycket ersätta ”stödja konstnärlig förnyelse” med ”stödja
konstnärlig kreativitet”.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Klas Ahlbergs (SD) yrkanden och finner att
kommunfullmäktige avslår dessa.
Ordföranden ställer därefter proposition på Kulturpolitiskt program för
Linköpings kommun i sin helhet och finner att kommunfullmäktige fastställer
detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till nytt kulturpolitiskt program för Linköpings kommun
fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
2. Ekonomiska prioriteringar för implementering av det kulturpolitiska
programmet ska beaktas i respektive berörd nämnds budgetarbete.
3. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram en
kommunövergripande handlingsplan.
Reservationer
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare från Sverigedemokraterna
reserverar sig mot beslut till förmån för egna yrkanden.
__________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
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§ 163 Nya Kungsberget, reviderad utformning
Dnr KS 2019-187
Ärende
Den nya politiska majoriteten har i januari 2019 lämnat besked gällande det
fortsatta arbetet med utformningen av grundskola och särskola i Nya
Kungsberget. Skolbyggnaden ska innehålla grundskola för 700 elever i årskurs
7-9 och särskola för årskurs 7-9 för 75 elever. Nya Kungsberget ska byggas i
standard och kostnadsnivå motsvarande en normal högstadieskola. Den inre
arbetsmiljön för lärare och elever ska vara prioriterad för yttre gestaltning.
Kultur- och fritidsnämndens har sedan tidigare tagit inriktningsbeslut, dnr KOF
2016-87, om att flytta Kulturskolan till Nya Kungsberget.
Årsskiftet 2017/2018 fick Utbildningskontoret politiska signaler om att
bildningsnämndens ursprungliga plan med en gymnasieskola i Nya
Kungsberget inte längre var aktuellt. Något politiskt beslut om att upphäva
tidigare beslut om gymnasieskola i Nya Kungsberget har inte tagits i
bildningsnämnden eller i kommunstyrelsen.
Barn- och ungdomsnämndens beslut den 21 mars 2019, § 29
1. Barn- och ungdomsnämnden begär kommunstyrelsens tillstånd att arbeta
vidare med utformning av högstadium och särskola i Nya Kungsberget, med
plats för upp till 700 respektive 75 elever.
2. Utbildningsdirektören återrapporterar terminsvis till nämnden status kring
det fortsatta arbetet med Nya Kungsberget.
Bildningsnämndens beslut den 21 mars 2019, § 27
1. Bildningsnämnden begär kommunstyrelsens tillstånd att upphäva tidigare
beslut om gymnasieskola i Nya Kungsberget, dnr KS 2016-714, § 325 och dnr
KS 2016-70, § 56.
Kommunstyrelsens beslut den 2 april 2019, § 120
1. Kommunstyrelsens ger barn- och ungdomsnämnden tillstånd att i arbeta
vidare med utformning av högstadium och särskola, med plats för upp till 700
respektive 75 elever, i Nya Kungsberget.
2. Kommunstyrelsen upphäver tidigare beslut om gymnasieskola i Nya
Kungsberget, dnr KS 2016-714, § 325 och dnr KS 2016-70, § 56.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

35 (63)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2019-04-23

3. Kommunstyrelsen ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att
tillsammans med Lejonfastigheter återkomma med detaljerade investeringsoch hyreskostnadskalkyler för beslut i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 2 april 2019, §
120
1. Kommunfullmäktige ger barn- och ungdomsnämnden tillstånd att i arbeta
vidare med utformning av högstadium och särskola, med plats för upp till 700
respektive 75 elever, i Nya Kungsberget.
2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut om gymnasieskola i Nya
Kungsberget, dnr KS 2016-714, § 325 och dnr KS 2016-70, § 56.
3. Kommunfullmäktige ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att
tillsammans med Lejonfastigheter återkomma med detaljerade investeringsoch hyreskostnadskalkyler för beslut i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-04-02, § 120
Protokollsutdrag från bildningsnämnden 2019-03-21, § 27
Protokollsutdrag från barn- och ungdomsnämnden 2019-03-21, § 29
Tjänsteskrivelse - Nya Kungsberget, reviderad utformning, 2019-02-19
Yttranden
Andreas Williamsson (S), Niklas Nåbo (S), Björn Immerstrand (MP) och
Gustaf Appelberg (L) yttrar sig.
Yrkanden
Erik Östman (M) yrkar på följande:
- Kommunfullmäktige ger barn- och ungdomsnämnden tillstånd att i arbeta
vidare med utformning av högstadium och särskola, med plats för upp till 700
respektive 75 elever, i Nya Kungsberget.
- Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut om gymnasieskola i Nya
Kungsberget, dnr KS 2016-714, § 325 och dnr KS 2016-70, § 56.
- Kommunfullmäktige ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att
tillsammans med Lejonfastigheter återkomma med detaljerade investeringsoch hyreskostnadskalkyler för beslut i kommunstyrelsen.
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Magnus Engström (KD), Torsten Svärdström (SD), Åsa Wennergren (L) och
Yvonne Svalin (KD) yrkar bifall till Erik Östmans (M) yrkande.
Elias Aguirre (S) yrkar att beslutet ändras till att högstadiet ska rymma 900
elever i stället för 700 elever.
Björn Alling (V), Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) och Mari Hultgren (S)
yrkar bifall till Elias Aguirres (S) ändringsyrkande.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Elias Aguirres (S) ändringsyrkande och
finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Erik Östmans (M) yrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.
Omröstning begärs och verkställs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Den som vill
bifalla Erik Östmans (M) yrkande röstar ja. Den som vill bifalla Elias Aguirres
(S) ändringsyrkande röstar nej.
Utfall: 47 ja, 32 nej, 0 avstår och 0 frånvarande. Hur var och en röstat framgår
av bilaga § 162.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Erik
Östmans (M) yrkande.
Omröstning
Omröstning framgår av bilaga § 163.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige ger barn- och ungdomsnämnden tillstånd att i
arbeta vidare med utformning av högstadium och särskola, med plats
för upp till 700 respektive 75 elever, i Nya Kungsberget.
2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut om gymnasieskola i Nya
Kungsberget, dnr KS 2016-714, § 325 och dnr KS 2016-70, § 56.
3. Kommunfullmäktige ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att
tillsammans med Lejonfastigheter återkomma med detaljerade
investerings- och hyreskostnadskalkyler för beslut i kommunstyrelsen.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

37 (63)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2019-04-23

Reservationer
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare från Socialdemokraterna,
Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet mot förmån för sitt
eget yrkande.
__________
Beslutet skickas till:
Lejonfastigheter AB
Barn- och ungdomsnämnden
Bildningsnämnden
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Bilaga § 163, omröstning
Ledamöter
Lars Vikinge
Gustaf Appelberg
Niklas Nåbo
Kristina Edlund
Niklas Borg
Anna Larsson
Jonas Andersson
Henrik Dalgard
Muharrem Demirok
Michael Cocozza
Ali Hajar
Sara Skyttedal
Rebecka Hovenberg
Jessica Eek
Linnea Jägestedt
Elias Aguirre
Christer Johansson
Erik Östman
Emelie Gustafsson
Sureyya Kurdi
Gunnar Broman
Jan Österlind
Per Larsson
Rolf Edelman
Björn Immerstrand
Mari Hultgren
Chris Dahlqvist
Jane Karlsson
Christian Gustavsson
Gösta Gustavsson
Elisabeth Gustafsson
Susanna Kjellgren-Lundberg
Fredrik Lundén
Andreas Williamsson
Jane Ericsson
Magnus Engström
Suada Tolic
Mikael Sanfridson
Tanja Mitic
Birgitta Rydhagen
Markus Konow
Åsa Wennergren
Fredrik Hasselgren
Joe Mayer
Jörgen Ring
Stefan Erikson
Lotta Bäckman
Liselotte Fager
Paul Lindvall
Christoffer Rosendahl

Parti
(C)
(L)
(S)
(S)
(M)
(S)
(SD)
(M)
(C)
(L)
(S)
(KD)
(MP)
(V)
(M)
(S)
(SD)
(M)
(C)
(S)
(L)
(S)
(KD)
(M)
(MP)
(S)
(SD)
(V)
(M)
(C)
(S)
(L)
(M)
(S)
(SD)
(KD)
(M)
(S)
(S)
(MP)
(M)
(L)
(V)
(S)
(SD)
(M)
(S)
(KD)
(M)
(C)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

Ja
X
X

Justerarens signatur

Avst

Frånv

0

0

X
X

Birgitta Wallberg
X

X
Gunnar Franzén

X
X
X
X

Mikael Larsson

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Conny Delerud

X
X
X
X
X
X
X

Astrid Brissman

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Frida Kindeland
X
X
Albin Adell-Sjöberg

X
X
X
X

Elina Bryssling

X
X
X
X

Leif Bronsén
Transport:
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Transport:
Ledamöter
Lisa Nåbo
Jaleh Ramezani
Camilla Bekkhus
Ranko Simic
Viktoria Sköld
Maria Moraes
Björn Alling
Jerry Broman
Trine Vikinge
Karin Sandin-Dahlgren
Yvonne Svalin
Thomas Bystedt
Klas Ahlberg
Stefan Bogren
Simon Tibell
Daniel Noregran
Lena Micko
Gunnar Gustafsson
Yvonne de Martin
Frida Edvardsson
Elsa Ericsson
Torsten Svärdström
Kjell O Lejon
Eva Lindblad
Richard Bremer
Agneta Lantz
Jonatan Hermansson
Annika Krutzén
Masood Khatibi

Parti
(S)
(L)
(SD)
(S)
(M)
(MP)
(V)
(-)
(C)
(S)
(KD)
(L)
(SD)
(M)
(S)
(M)
(S)
(MP)
(C)
(S)
(M)
(SD)
(KD)
(V)
(S)
(M)
(S)
(M)
(C)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

Justerarens signatur

20

0

0

Ja

Nej
X

Avst

Frånv

0

0

X
X
X
Anita Jonasson Kroon
Cecilia Gyllenberg-Bergfasth

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Christoffer Olsson

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Susanne Wallberg
X

X
X
X
SUMMA:

Ordförandens signatur

30

Justerarens signatur

47

32

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2019-04-23

§ 164 Struktur för politiska styrdokument, beslut
Dnr KS 2019-160
Ärende
Styrdokument är en del av Linköpings kommuns styrsystem och är det
övergripande samlingsbegrepp för dokument som beskriver vad som ska styra
kommunens verksamhet. De politiska styrdokumenten styr den kommunala
verksamheten och är beslutade av kommunfullmäktige, kommunstyrelse,
revisorer eller ansvarig nämnd.
Under hösten 2019 har Kommunkansliet på Kommunledningsförvaltningen fått
i uppdrag av kommundirektörens stab att se över Linköpings kommuns
dokumentstyrning vilket har resulterat i ett förslag till riktlinjer för politiska
styrdokument med tillhörande tillämpningsanvisningar.
Kommunfullmäktige föreslås fastställa redovisad struktur samt att samtliga
nämnder får i uppdrag att under 2019 anpassa sina styrdokument i enlighet med
riktlinjer för politiska styrdokument.
Tidigare beslut av kommunstyrelsen 2014-08-19 § 278 Riktlinjer för politiska
styrdokument i Linköpings kommun upphävs i samband med
kommunfullmäktiges beslut om att fastställa Struktur för politiska
styrdokument.
Kommunstyrelsens beslut den 16 april 2019, § 142
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
2. Styrdokument Riktlinjer för politiska styrdokument i Linköpings kommun,
antaget av kommunstyrelsen 2014-08-19 § 275, upphävs.
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktiges beslut den 16 april 2019, §
142
1. Struktur för politiska styrdokument fastställs.
2. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram och fastställa
kommunövergripande rutiner kring framtagande av politiska styrdokument.
3. Samtliga nämnder får i uppdrag att under 2019 anpassa sina politiska
styrdokument i enlighet med antagen struktur.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-16, § 142
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Tjänsteskrivelse – Struktur för politiska styrdokument, fastställande, 2019-0318
Bilaga – Struktur för politiska styrdokument i Linköpings kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Struktur för politiska styrdokument fastställs.
2. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram och fastställa
kommunövergripande rutiner kring framtagande av politiska
styrdokument.
3. Samtliga nämnder får i uppdrag att under 2019 anpassa sina politiska
styrdokument i enlighet med antagen struktur.
__________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och förvaltningar
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§ 165 Utred hur gruppen illegala invandrare påverkar
kommunens ekonomi, svar på motion (SD)
Dnr KS 2016-915
Ärende
Jonas Anderson (SD) har i en motion den 13 oktober 2016 föreslagit
kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en
kostnadsutredning av hur illegala invandrare som grupp påverkar Linköpings
kommuns ekonomi.
De huvudsakliga frågeställningar som motionen berört är vad kostnaderna
innebär för den kommunala verksamheten:
I direkta kostnader för exempelvis försörjningsstöd och dylikt
I indirekta kostnader som följer av undanträngningseffekter
Kommunledningsförvaltningens genomgång visar att de kostnader som
verksamheterna faktiskt kan koppla till ” illegala invandrare” är små. Visst
mörkertal/problem att härleda finns dock, men omfattningen bedöms som liten.
De kostnader som framkommit är i storleksordningen 500 – 800 000 kr. Detta
ska samtidigt sättas i relation till Linköpings kommuns totala omsättning på
drygt 9 miljarder kr. Några indirekta kostnader som följer av
undanträngningseffekter har inte kunnat påvisas. Därmed anses påverkan på
Linköpings kommun ekonomi vara begränsad och Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen ska anses besvarad.
Kommunstyrelsens beslut den 16 april 2019, § 146
1. Kommunledningsförvaltningen förslag tillstyrks
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 16 april 2019, §
146
1. Motionen besvaras med hänvisning till att en kostnadsutredning har
genomförts.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-16, § 146
Tjänsteskrivelse - Utred hur gruppen illegala invandrare påverkar kommunens
ekonomi, svar på motion (SD), 2019-03-11
Motionen
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Yttranden
Björn Immerstrand (MP) yttrar sig.
Yrkanden
Niklas Borg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Klas Ahlberg (SD) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Beslutsordning
Ordföranden ställer Niklas Borgs (M) bifallsyrkande till kommunstyrelsens
förslag mot Klas Ahlbergs (SD) bifallsyrkande till motionen i sin helhet och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till att en kostnadsutredning har
genomförts.
Reservationer
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare från Sverigedemokraterna
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
__________
Beslutet skickas till:
Motionären

Ordförandens signatur
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§ 166 Ledamöternas allmänna frågestund
Dnr KS 2018-735
Ärende
Inga frågor ställs under ledamöternas allmänna frågestund.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur
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§ 167 Modernisera halkbekämpning och snöröjning,
anmälan av motion (MP)
Dnr KS 2019-374
Ärende
Björn Immerstrand (MP) och Rebecka Hovenberg (MP) föreslår i en motion
den 14 april 2019 fullmäktige besluta att
- ta fram och vidmakthålla en generisk avtalsmall för VD-anställningar i
kommunkoncernen.
- innan den årliga lönerevisionen för VD tillhandahåller lämpligt underlag inför
lönesättande samtal, till exempel relevant lönestatistik.
- tillhandahåller förhandlingsstöd till bolagspresidierna inför lönerevision.
- erbjudande presidierna i de kommunala bolagen utbildning kring
lönesättning, löneförhandling och arbete med personliga nål för bolagens
VD;ar.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
__________
Beslutet skickas till:
Kansligruppen

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 168 Stöd till ordförandena i de kommunala bolagen,
anmälan av motion (MP)
Dnr KS 2019-373
Ärende
Gunnar Gustafsson (MP) föreslår i en motion den 17 april 2019 fullmäktige
besluta att:
- Linköpings kommun ska ta över ansvaret för snöröjning av trottoarer från
fastighetsägarna.
- Sopsaltning, eller likvärdiga alternativ, ska användas på samtliga cykelvägar
och trottoarer.
- Halkbekämpning på cykelvägar och trottoarer ska göras när det finns behov
av det.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
__________
Beslutet skickas till:
Kansligruppen

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 169 Slöseri med teknisk utrustning i kommunen, svar
på interpellation (V)
Dnr KS 2019-157
Ärende
Jane Karlsson (V) ställer frågor till ansvarigt kommunalråd i interpellation den
1 februari 2019:
- När skall Linköpings kommun sluta med slöseriet med skattepengar och vårt
klimat genom överkonsumtion av teknik?
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den
18 juni 2019.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 170 Hur påverkar beslutet att frysa Rätt till heltid
kompetensförsörjningen i förskolan?, svar på
interpellation (V)
Dnr KS 2019-162
Ärende
Fredrik Hasselgren (V) ställer frågor till ansvarigt kommunalråd i interpellation
den 19 februari 2019:
- Hur är beslutet att frysa Rätt till heltid förenligt med barnomsorgens
rekryteringsbehov.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den
18 juni 2019.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 171 Avsägelse av uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning (M)
Dnr KS 2019-328
Ärende
Följande avsägelse har inkommit:
Henrik Dalgard (M) avsäger härmed sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och överlämnar ärendet
till valberedningen för handläggning.
__________
Beslutet skickas till:
Valberedningen

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 172 Avsägelse av uppdrag som ledamot i Science Park
Mjärdevi AB (S)
Dnr KS 2019-333
Ärende
Följande avsägelse har inkommit:
Kristina Edlund (S) avsäger härmed sin plats som ledamot för Science Park
Mjärdevi AB.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och överlämnar ärendet
till valberedningen för handläggning.
__________
Beslutet skickas till:
Valberedningen

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 173 Avsägelse av uppdrag som ersättare i Scenkonst
Öst AB (S)
Dnr KS 2019-334
Ärende
Följande avsägelse har inkommit:
Frida Edvardsson (S) avsäger sig härmed uppdraget i Scenkonst Öst AB.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och överlämnar ärendet
till valberedningen för handläggning.
__________
Beslutet skickas till:
Valberedningen

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 174 Avsägelse av uppdrag som ledamot tillika vice
ordförande i Räddningstjänsten Östra Götaland
(M)
Dnr KS 2019-367
Ärende
Följande avsägelse har inkommit:
Erik Östman (M) avsäger sig härmed uppdraget som ledamot och tillika vice
ordförande i direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och överlämnar ärendet
till valberedningen för handläggning.
__________
Beslutet skickas till:
Valberedningen

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 175 Val - Östsvenska Yrkeshögskolan AB Styrelseledamot
Dnr KS 2018-660
Ärende
Kommunfullmäktige föreslås besluta att välja utbildningsdirektör Anne
Hallberg som styrelseledamot i Östsvenska Yrkeshögskolan AB.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som styrelseledamot väljs utbildningsdirektör Anne Hallberg.
2. Valet gäller till och med årsstämman 2023.
__________
Beslutet skickas till:
Personalredogörare, Anne-Katrine Bank
Östsvenska Yrkeshögskolan AB
Den valde

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 176 Fyllnadsval (M) - Ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning
Dnr KS 2019-328
Ärende
Henrik Dalgard (M) avsäger sig härmed uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning väljs Elsa Ericsson
(M).
2. Valet gäller till och med 14 oktober 2022.
__________
Beslutet skickas till:
Personalredogörare, Anne-Katrine Bank
Kommunfullmäktiges valberedning
Den valde

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 177 Val - Sankt Kors Fastighets ABs dotterbolag Vreta
Kluster AB - två externa ledamöter
Dnr KS 2019-352
Ärende
Sankt Kors Fastighets AB meddelar att de vill ta in två externa
styrelseledamöter i dotterbolaget Vreta Kluster AB. Nya styrelsen kommer då
att se ut enligt nedan:
Johan Kristiansson, ordf.
Sten Gunnar Johansson, vice ordf.
Peter Larsson, led.
Lena Philipson, led.
Magnus Börjesson, led.
Jan Nystedt, led. (Ny extern ledamot)
Katarina Wiklund, led. (Ny extern ledamot)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som externa ledamöter i Vreta Kluster ABs styrelse föreslås efter
förslag från Sankt Kors AB:
- Jan Nystedt, (extern ledamot), Vänneberga Gård, Söderköping
- Katarina Wiklund, (extern ledamot), Räfsjö säteri, Vadstena
2. Valen gäller till och med årsstämman 2023.
__________
Beslutet skickas till:
Personalredogörare, Anne-Katrine Bank
Sankt Kors Fastighets AB
De valda

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

56 (63)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2019-04-23

§ 178 Fyllnadsval (M) - Ersättare i
arbetsmarknadsnämnden
Dnr KS 2019-363
Ärende
Leif Bronsén (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i
arbetsmarknadsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som ersättare i arbetsmarknadsnämnden väljs Sandra Sannemo
Bårman (M).
2. Valet gäller till och med 31 december 2022.
__________
Beslutet skickas till:
Personalredogörare, Anne-Katrine Bank
Arbetsmarknadsnämnden
Den valde

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 179 Fyllnadsval (M) - Ledamot i
arbetsmarknadsnämnden, ledamot i
Lejonfastigheter AB och ordförande i Utskott
medborgardialog Nord från och med 1 april 2019
Dnr KS 2019-189
Ärende
Jerry Broman (-) har avsagt sig uppdragen som ledamot och ordförande i
arbetsmarknadsnämnden, ledamot i Lejonfastigheter AB och ordförande i
Utskott medborgardialog Nord från och med 1 april 2019.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som ledamot i arbetsmarknadsnämnden till och med 2022-1231 väljs Leif Bronsén (M).
2. Som ledamot i Lejonfastigheter AB till och med årsstämman 2023 väljs
Hani Ezzo (M), Skogsgatan 91, 587 23 Linköping.
3. Som ordförande i utskott för medborgardialog Nord till och med 202210-14 utses Daniel Noregran (M).
4. Som ledamot i utskott för medborgardialog Nord till och med 2022-1014 Suada Tolic (M).
__________
Beslutet skickas till:
Personalredogörare, Anne-Katrine Bank
Arbetsmarknadsnämnden
Lejonfastigheter AB
Utskott för medborgardialog Nord
De valda

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 180 Fyllnadsval (SD) - Ledamot i Utskott 5 Valkebo
Dnr KS 2019-234
Ärende
Christian Nilsson (SD) har avsagt sig uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige samt ledamot i Utskott 5 Valkebo.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som ledamot i Utskott 5 för medborgardialog Valkebo väljs Jörgen
Ring (SD).
2. Valet gäller till och med 14 oktober 2022.
__________
Beslutet skickas till:
Personalredogörare, Anne-Katrine Bank
Utskott för medborgardialog Valkebo
Den valde

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 181 Fyllnadsval (SD) - Nämndeman i tingsrätten
Dnr KS 2019-303
Ärende
Johan Pettersson (SD) har avsagt sig uppdragen som ledamot i
arbetsmarknadsnämnden, ersättare i samhällsbyggnadsnämnden samt
nämndeman i tingsrätten. Kvar att välja är nämndeman i tingsrätten.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som nämndeman i tingsrätten till och med 2019-12-31 väljs Gunnar
Franzén (SD).
__________
Beslutet skickas till:
Personalredogörare, Anne-Katrine Bank
Linköpings Tingsrätt
Den valde

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

60 (63)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2019-04-23

§ 182 Handlingar för kännedom
Dnr KS 2019-186
Ärende
Förelägges och lägges till handlingarna till kommunfullmäktige inkomna
skrivelser:
- Kallelse till årsstämma för Lejonfastigheter AB, Sankt Kors Fastighets AB,
Linköping City Airport AB, Science Park Mjärdevi AB och Linköpingsexpo
AB
- Länsstyrelsens beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisningen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 183 Inkomna ärenden till kommunfullmäktige
(Verkställda remisser) - 2019-03-13 - 2019-04-10
Dnr KS 2019-357
Ärende
KS 2019-264 Samordningsförbundet Centrala Östergötland - Årsredovisning
2018 - Revisorerna i Samordningsförbundet Centrala Östergötland
KS 2019-274 Stiftelsen Linköpings Trädgårdsförenings Park - årsredovisning
2018, ansvarsfrihet Kommunledningsförvaltningen
Kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisningen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

62 (63)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2019-04-23

§ 184 Allmänhetens frågestund
Dnr KS 2018-735
Ärende
Inga frågor ställs under allmänhetens frågestund.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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