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Camilla Bekkhus (SD)
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Susanne Andersson (M) - ersätter Niklas Borg (M) §§ 80-88
Leif Bronsén (M) - ersätter Suada Tolic (M) §§ 80-84
Leif Bronsén (M) - ersätter Annika Krutzén (M) §§ 86-136
Tommy Ählström (M) - ersätter Viktoria Sköld (M) §§ 80-88
William Jonsson (M) - ersätter Viktoria Sköld (M) §§ 89-136
Anders Sydbom (M) - ersätter Fredrik Lundén (M) §§ 80-95
Milad Haddad (M) - ersätter Paul Lindvall (M)
Sandra Sannemo Bårman (M) - ersätter Anna Steiner Ekström (M)
Carin Ahlsén (C) - ersätter Emelie Gustafsson (C)
Marcus Ljungqvist (C) - ersätter Masood Khatibi (C)
Johan Thorén (L) - ersätter Susanna Kellgren Lundberg (L)
Conny Delerud (S) - ersätter Anna Larsson (S)
Susanne Wallberg (S) - ersätter Uba Aden (S)
Per Wretman (S) - ersätter Simon Tibell (S)
Kerstin Johnsson (S) - ersätter Tanja Mitic (S) §§ 80-86
Kerstin Johnsson (S) - ersätter Frida Ählström (S) §§ 123-136
Sonny Härold (S) - ersätter Mikael Sanfridson (S) §§ 80-110
Åsa Roth (S) - ersätter Ranko Simic (S) §§ 123-136
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Agneta Eriksson (V) - ersätter Klara von Eckardstein (V)
Joakim Hörsing (MP) - ersätter Petter Mattsson (MP) §§ 89-136
Jenny Ivner (MP) - ersätter Petter Mattsson (MP) §§ 80-88
Jenny Ivner (MP) - ersätter Maria Moraes (MP) §§ 122-136
Patrik Westlund (SD) - ersätter Jonas Andersson (SD)
Peter Andersson (SD) - ersätter Chris Dahlqvist (SD)
Övriga deltagande
Ersättare (icke tjänstgörande)
Göran Gunnarsson (C)
Carl-Fredrik Ideström (L)
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Ej närvarande ledamöter
Viktoria Sköld (M)
Paul Lindvall (M)
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Emelie Gustafsson (C)
Masood Khatibi (C)
Susanna Kellgren Lundberg (L)
Anna Larsson (S)
Uba Aden (S)
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Klara von Eckardstein (V)
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Jonas Andersson (SD)
Chris Dahlqvist (SD)
Jane Ericsson (SD)
Övriga
Brandt Peder, vice VD, Linköpings Stadshus AB, § 83
Sund Charlotta, VD, Tekniska verken i Linköping AB, § 84
Stenberg Michael, VD, Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB, §§
85, 91
Antamo Micael, VD, Lejonfastigheter AB, § 86
Jakobsson Anna-Maria, VD, Sankt Kors Fastighets AB, § 87
Rustan Johan, VD, Visit Linköping & Co AB, § 88
Miranda Lena, VD, Linköping Science park AB, § 89
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Kärnborg Joakim, ordförande, Linköping City Airport AB, § 90
Lejon Camilla, VD, Linköping City Airport AB, § 90
Klefborg Anna, kommunsekreterare
Malmberg Cecilia, kommunsekreterare
__________
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Justering av dagordning

Dnr KS 2021-695
Kommunfullmäktiges beslut
1. Dagordningen fastställs.
Ärende
Dagordningen justeras enligt följande:
Ärende 30 a Jämlik eller ojämlik fördelning av förskolans personal mellan
bostadsområden?, anmälan av interpellation (V) läggs till dagordningen.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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2022-03-29

Allmänhetens frågestund

Dnr KS 2021-695
Ärende
Ingen fråga har inkommit till Allmänhetens frågestund.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

10 (119)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
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Ledamöternas allmänna frågestund - Övar
Linköpings kommunala gymnasieskolor på hur
pågående dödligt våld (PDV) ska hanteras?

Dnr KS 2022-261
Kommunfullmäktiges beslut
1. Frågan får ställas.
2. Frågan är besvarad.
Ärende
Jonatan Hermansson (S) ställer följande fråga till Åsa Wennergren (L):
- Övar Linköpings kommunala gymnasieskolor på hur pågående dödligt våld
(PDV) ska hanteras
Åsa Wennergren (L) svarar.
__________
Beslutet skickas till:
-
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Justerarens signatur

Justerarens signatur

11 (119)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 83

2022-03-29

Linköpings Stadshus AB - Uppfyllelse av de
kommunala uppdraget 2021

Dnr KS 2022-24
Kommunfullmäktiges beslut
1. Linköpings Stadshus AB:s verksamhet under 2021 bedöms ha varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Ärende
Kommunstyrelsen samlar i sin uppsiktsplikt in redovisningar från bolagen om
hur de uppfyllt sina uppdrag. Stadshus AB har i bilaga redovisat hur bolaget
uppfyllt det kommunala ändamålet och uppdraget under 2021. I bilaga finns
även Stadshus Bolagsstyrningsrapport för 2021. Bolagets styrelse har
uppfattningen att uppdraget väl har uppfyllts, varit förenligt med det fastställda
kommunala ändamålet samt utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Under året har enskilda ägardialoger skett med samtliga dotterbolag, flera
gånger med de större bolagen, för uppföljning av verksamheten inklusive
påverkan av Covid-19 samt efterlevnad av ägardirektiv. En stor ägardialog med
samtliga dotterbolag, kommunledning och förvaltningschefer genomförs
normalt en gång per år. På grund av smittspridningen av Covid-19 blev den
stora ägardialogen även under 2021 inställd.
Stadshuskoncernens VD-grupp har träffats fem gånger under året för
information och diskussion om aktuella frågor som rör kommunens utveckling
och om samordning inom Stadshuskoncernen och kommunkoncernen.
Med bibehållandet av den viktiga principen om självständiga dotterbolag har
samverkan inom Stadshuskoncernen och kommunkoncernen stärkts. Man har
kunnat använda resurser i andra bolag för olika projekt angelägna för
Stadshuskoncernen och Linköpings kommun. Stora samverkansprojekt är
utvecklingen i Ebbepark, uppförande av en ny simhall och projekt ostlänken.
Moderbolaget har fortsatt att arbeta för att stödja bolagens styrelser och
företagsledningar. Det gäller bland annat dotterbolagen som haft en negativ
påverkan på ekonomin under 2021, hanteringen av Sankt Kors investeringar
och långsiktiga finansiering samt administrativt stöd till de mindre bolagen.
Utveckling och medverkan till kostnadseffektiva finansieringslösningar inom
Stadhuskoncernen har skett via ”Linköpingsgruppen” som består av
representanter från de största dotterbolagen och Linköpings kommun. Under
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2021 har ett gemensam lånelöftesram förhandlats fram. Det innebär att
kommunen tar upp lånelöfte via Nordea på nio miljarder som sedan fördelas ut
till Linköpings Stadshus, Tekniska verken, Stångåstaden och Lejonfastigheter.
Linköpings Stadshus AB:s resultat efter finansiella poster uppgick till 103
mnkr (4). Omsättningen under 2021 var 7 mnkr (51) och balansomslutningen
uppgick till 15 088 mnkr (14 437). Bolagets soliditet uppgick vid årsskiftet till
45 % (45).
Förslaget är att godkänna att bolagets verksamhet under 2021 har varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till
kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-22, § 82
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2022-03-29
1. Linköpings Stadshus AB:s verksamhet under 2021 bedöms ha varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Yttranden
Vice VD, Linköpings Stadshus AB, Peder Brandt yttrar sig.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-03-22, § 82
Tjänsteskrivelse - Linköpings Stadshus AB - Uppfyllelse av det kommunala
uppdraget 2021, 2022-03-09
Bilaga 1 - Linköpings Stadshus AB, Måluppfyllelse 2021
Bilaga 2 - Linköpings Stadshus AB, Bokslut 2021
Bilaga 3 - Linköpings Stadshus AB, Bolagsstyrningsrapport 2021'
Kommunens revisorers bedömning av Linköpings Stadshus AB - Uppfyllelse
av de kommunala uppdraget 2021
__________
Beslutet skickas till:
Controller, Karl Hammarström
Linköpings Stadshus AB
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Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag Uppfyllelse av de kommunala uppdraget 2021

Dnr KS 2022-23
Kommunfullmäktiges beslut
1. Tekniska verken i Linköping AB:s verksamhet under 2021 bedöms ha
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Ärende
Kommunstyrelsen samlar i sin uppsiktsplikt in redovisningar från bolagen om
hur de uppfyllt sina uppdrag. Tekniska verken i Linköping AB har i bilaga
redovisat hur bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet och uppdraget under
2021. I bilaga finns även Tekniska verkens Bolagsstyrningsrapport för 2021.
Det är styrelsens och verkställande direktörens uppfattning att Tekniska verken
på ett mycket framgångsrikt sätt efterlevt uppdraget.
Långsiktiga finansiella mål

Mål

2021

2020

2019

Avkastning på totalt kapital, %

>6

6,3

5,9

7,0

Operativt kassaflöde, mnkr

>0

22

-256

-329

Soliditet, %

> 30

46

49,0

50,6

NöjdKundIndex (Linköping,
Katrineholm)

> 70

73.70

-

71

NöjdKundIndex (Mjölby)

> 70

78

-

80

NöjdMedarbetarIndex

> 75

72

70

-

LedarskapsIndex

> 65

78

78

-

Nedan följer Kommunledningsförvaltningens sammanfattning av bolagets
uppfyllelse kopplat till uppdraget.
Tekniska verkens verksamhet bedrivs med mycket hög miljöprofil och bedöms
ligga i framkant nationellt inom flera områden. För att nå kommunens
ambitiösa mål med koldioxidneutralt Linköping till 2025 återfinns inom
planeringsperioden betydande satsningar inom förnybar elproduktion med både
vind- och solkraft.
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Sammantaget har koncernens verksamhet bedrivits i enlighet med det
kommunala ändamålet. Det skall noteras att koncernen i många delar är en
affärsdrivande verksamhet med tydliga avkastningskrav från ägaren.
Vatten och avloppsverksamheten beaktar såväl likställighets- som
självkostnadsprincipen och bedrivs inom av kommunfullmäktige beslutat
verksamhetsområde.
Avfallshanteringen beaktar likställighets- och självkostnadsprincipen i linje
med de mål som föreslås i den nya avfallsplanen och bolagets arbete uppåt i
avtalstrappan. 2021 höjdes taxan för hushållsavfallstjänster, vilket innebar en
sammanvägd justering om 6 %. Taxehöjningen är ett steg i att nå balans då
taxan inte nått självkostnad.
Priset för Tekniska verkens samtliga monopol eller monopolliknande varor och
tjänster ligger fortsatt under genomsnittet i Sverige.
Koncerninternt har omstruktureringar skett:





Tekniska verken har köpt resterande andelar av dotterbolaget
Bixia AB och är därmed hundraprocentig ägare.
En koncernintern omstrukturering har genomförts då Bixia
ProWin AB fusionerats in i Tekniska verken i Linköping Vind
AB.
Utsikt Bredband AB har utökat sitt regionala samarbete genom
att bli delägare i Nodena AB (25 %) och VÖKBY Bredband AB
(40 %).
Tekniska verkens ägarintressen i EVereg AB och
Utvecklingskluststret Energi AB har förändrats. EVereg AB har
avyttrat delar av sitt dotterföretag Mer Sweden AB (tidigare Bee
Charging Solutions AB), medan Utvecklingsklustret Energi AB
förvärvat andelar i andra bolag.

Koncernresultatet efter finansiella poster uppgår till 764 mnkr (650).
Koncernen redovisar ett resultat som är betydligt högre än såväl föregående år
som budget. De för koncernen så viktiga yttre påverkansfaktorerna har varit
gynnsamma för produktionen där extremt höga, men samtidigt mer volatila,
elpriser påverkar resultatet positivt även om effekten till viss del hålls tillbaka
av tidigare gjorda säkringar. Samtidigt har också kostnaden för utsläppsrätter
ökat kraftigt. Temperaturerna har i princip varit enligt ett sk normalår (att
jämföra med 80% 2020) vilket medfört ökade försäljningsvolymer inom flera
områden. Jämfört med föregående år har även vindkraftsproduktion ökat.
Total utdelning under 2021 uppgick till 187 mnkr.
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Koncernens finansiella ställning är fortsatt god. Soliditeten har marginal till det
av ägaren upprättade riskgolvet om 30 procent. Koncernens operativa
kassaflöde uppgår till 22 mnkr att jämföras med föregående år då koncernens
redovisade ett negativt kassaflöde om 256 mnkr. Det kraftigt ökade kassaflödet
kan primärt tillskrivas kallare inledning på året vilket genererade temperaturer
strax under normalår (ca 97 procent jämfört med 2020 då motsvarande siffra
var cirka 80 procent). Detta har givit ökade volymer i produktionen. Det ökade
elpriset med ett årssnitt om 670 kr/MWh i prisområde SE3 (221 kr/MWh år
2020) har varit gynnsamt för såväl kassaflöde som resultat. Under 2021 har
investeringarna uppgått till 1112 mnkr jämfört med 1360 mnkr 2020. Bland
investeringarna märks fortsatt utbyggnad av bredband på landsbygden,
påbörjad investering i ytterligare en vindkraftpark, utbyte av mätare för att
klara nya lagkrav samt förnyelse och utbyggnad av våra ledningsnät. Dessutom
fortgår investeringar för att skapa en kol- och fossiloljefri produktion.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att Tekniska verken i Linköping AB:s
verksamhet för 2021 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till
kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-22, § 83
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2022-03-29
1. Tekniska verken i Linköping AB:s verksamhet under 2021 bedöms ha varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna.
Yttranden
Ordförande, Tekniska verken i Linköping AB, Gösta Gustavsson (C), vice
ordförande, Tekniska verken i Linköping AB, Rebecka Hovenberg (MP),
Gunnar Gustafsson (MP), Jörgen Ring (SD), Magnus Landberg (KD), Jenny
Ivner (MP) och Michael Cocozza (-) yttrar sig.
VD, Tekniska verken i Linköping AB, Charlotta Sund svarar på frågor.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-03-22, § 83
Tjänsteskrivelse - Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag –
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Uppfyllelse av det kommunala uppdraget 2021, 2022-03-09
Bilaga 1 - Tekniska verken i Linköping AB, Måluppfyllelse 2021
Bilaga 2 - Tekniska verken i Linköping AB, Bokslut 2021
Bilaga 3 - Tekniska verken i Linköping AB, Bolagsstyrningsrapport 2021
Kommunens revisorers bedömning av Tekniska verken i Linköping AB med
dotterbolag - Uppfyllelse av det kommunala uppdraget 2021
__________
Beslutet skickas till:
Controller, Karl Hammarström
Linköpings Stadshus AB
Tekniska verken i Linköping AB
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AB Stångåstaden med dotterbolag - Uppfyllelse av
de kommunala uppdraget 2021

Dnr KS 2022-25
Kommunfullmäktiges beslut
1. AB Stångåstadens verksamhet under 2021 bedöms ha varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna.
Ärende
Kommunstyrelsen samlar i sin uppsiktsplikt in redovisningar från bolagen om
hur de uppfyllt sina uppdrag. AB Stångåstaden har i bilaga redovisat hur
bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet och uppdraget under 2021. I bilaga
finns även AB Stångåstadens Bolagsstyrningsrapport för 2021. AB
Stångåstaden anser att uppdraget är uppfyllt.
Bolaget uppfyller de uppsatta långsiktiga målen. Gällande målet om 2 procent
energibesparing per år så arbetar bolaget långsiktigt med att minska
energianvändningen. De uppnådda resultaten så här långt följer kurvan mot de
långsiktiga målet om 25 procent besparing.
Nedan följer Kommunledningsförvaltningens sammanfattning av bolagets
uppfyllelse kopplat till uppdraget.
AB Stångåstaden är en mycket aktiv aktör på bostadsmarknaden och är inne i
en fas med mycket stora investeringar genom omfattande nyproduktion. I
dagsläget pågår produktion av ca 600 nya bostäder. Vi bygger även om
löpande och underhåller våra fastigheter. AB Stångåstaden lägger betydligt mer
på underhåll än genomsnittsföretaget. Tillbyggnader görs kontinuerligt för att
skapa nya bostäder i källare och på vindar.
Fastighetsaffärer genomförs som en naturlig del i verksamheten. En stor
transaktion har genomförts under 2021. Heimstaden förvärvade 1118 bostäder
med en köpeskilling om 2,5 mdr. Affären gav en reavinst om drygt 1,8 mdr.
Studentbostäder färdigställde ett nyproduktionsprojekt med inflyttning januari
2021 med 85 yteffektiva små studentettor med statligt investeringsstöd.
Hyresnivån kunde med hjälp av stödet reduceras med ca 750 kr per månad och
lägenhet. Investeringsstödet var anpassat för smålägenheter och är inte möjligt
att använda i alla projekt. Stödet innebar att Fastighetsägaren förband sig att
använda en normhyra om max 1 450 kr/m².
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AB Stångåstaden driver planarbete för ett stort antal nya bostäder för att kunna
hålla en hög nyproduktionstakt över tid. Vi har en god samverkan kring
planarbete med MoS. Just nu är ca 600 nya bostäder under uppförande. Ett
stort antal nya bostäder kan börja byggas i Berga, City, Djurgården, Ebbepark
och Skäggetorp de närmaste två åren om marknaden tillåter. Värt att notera ur
ett historiskt perspektiv är att bolaget byggt väldigt mycket de senaste åren.
AB Stångåstaden jobbar intensivt med frågan kring en hög och jämn byggtakt
och vi samverkar givetvis med MoS. AB Stångåstaden behöver få fram
planlagd mark i jämn takt för att kunna uppfylla kravet. Idag drivs planarbete
för drygt 2 000 lägenheter. AB Stångåstaden är en stor aktör och har därigenom
goda möjligheter att bygga jämnt över tid. Risker finns visserligen för fler
vakanser i lågkonjunktur men också möjligheter till lägre priser. Under 2021
blev 278 bostäder inflyttningsklara och vid årets slut pågår byggnation av ca
600 nya bostäder
AB Stångåstaden har flera stora strategiska fastighetsprojekt på gång, t ex
Ebbepark, Övre Vasastaden och Eddan. Vi har ett flertal samarbeten med LiU
på energiområdet och vårt arbete kring energibesparing (25/25) pågår för fullt.
Vi driver även ett omfattande miljöarbete och vi har varit certifierade (ISO
14001:2004) i snart 20 år.
AB Stångåstaden har en vision att bolaget ska ligga Ett steg före och vara med
och driva branschutveckling. I bolagets affärsplan har de tydligt markerat att de
vill bygga innovativt och testa nya lösningar (exempel som genomförts är
Plusenergihus, Drömlägenheten och Vallavåning i Vallastaden). AB
Stångåstaden testar ny teknik och nya lösningar i Ebbepark. De arbetar också
med nya energilösningar och har ett stort antal solcellsanläggningar.
AB Stångåstaden jobbar strukturerat med innovation och innovationsprocesser
för att få fram nya idéer. En ny enhet för affärsutveckling har startats under året
för att öka takten ytterligare kring affärsutveckling, innovation och digital
transformation.
AB Stångåstaden förvaltar och utvecklar löpande verksamheten i
Kulturfastigheter i Linköping. Det senaste året har Kulturfastigheter fortsatt att
satsa på underhåll av olika slag i Friluftsmuseet Gamla Linköping.
Planering pågår också för hur AB Stångåstaden ska utveckla Lambohovs säteri.
Kulturfastigheter håller på att ta fram en strategisk plan för hur byggnaderna
och den yttre miljön kan utvecklas och användas i framtiden.
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AB Stångåstaden har en mycket varierad fastighetsportfölj med bostäder i olika
storlekar, prisklasser och lägen.
Som beskrivits ovan erbjuder AB Stångåstaden nyproducerade bostadsrätter i
Ebbepark. Bolaget erbjuder även en hyrköpsmodell i Ekängen där hyresgäster
får option att köpa radhuset de hyr till ett i förväg fastställt pris. De senaste
åren har AB Stångåstaden även byggt radhus i Linghem, Lambohov, Berga och
Harvestad för uthyrning. Det pågår också produktion av ytterligare 38 nya
radhus i Ekängen. AB Stångåstaden tycker det är viktigt att kunna erbjuda
radhus och småhus för uthyrning för den som inte vill eller har möjlighet att
köpa. Under en tidigare punkt har vi även beskrivit erbjudande för ombildning
som tagits fram med fokus på socioekonomiskt utsatta bostadsområden.
Bolaget arbetar med att få fram mer detaljplanelagd mark där bolaget kan
bygga projekt som passar för investeringsstöd. Studentbostäder färdigställde ett
nyproduktionsprojekt under december 2020 med 85 yteffektiva små
studentettor med statligt investeringsstöd. Hyresnivån kunde med hjälp av
stödet reduceras med ca 750 kr per månad och lägenhet. AB Stångåstaden
planerar att bygga ett nytt Kombohus i trä med 57 lägenheter i Skäggetorp för
att ersätta byggnaden som brandskadades sommaren 2020.
Sedan många år bedrivs- ett arbete kring de personer som inte klarar att få en
bostad på marknaden. AB Stångåstaden har en ram om 202 lägenheter i
samverkan med Linköpings kommun med bosociala kontrakt. Inom ramen för
avtalet löser bolaget även hanteringen av bostäder för nyanlända.
Stadsdelsutvecklingsarbete bedrivs i alla AB Stångåstadens områden hela
tiden. Extra insatser pågår i Skäggetorp, Ryd och Berga. Samverkan sker med
Linköpings kommun och andra aktörer i stadsdelarna. Bolaget har bildat en
trygghetsgrupp som tar fram trygghetsplaner för alla bostadsområden.
Trygghetsgruppen genomför även trygghetsvandringar, arbetar med
grannsamverkan, aktiviteter för äldre för att motverka ensamhet och öka trivsel
och trygghet i våra konceptboenden för seniorer.
Insatser görs också för att skapa sysselsättning, t ex via sociala krav i
upphandlingar och kompetensförsörjningsprojektet Linkstep. Sedan starten
2019 har vi fått ut över 150 personer i sysselsättning bara via Linkstep. Vi
erbjuder även ungdomar sommarjobb hos AB Stångåstaden samt hos våra
entreprenörer. Vi ställer sociala krav i upphandlingar, vi har till exempel ställt
krav på att entreprenörer ska anställa personer som står långt från
arbetsmarknaden.
Bokslutet för 2021 är mycket starkt. Den operativa verksamheten är stabil och
efterfrågan på bostäder har varit god. Koncernen redovisar ett resultat före skatt

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

20 (119)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2022-03-29

om 2 132 mkr (249). Då ingår reavinster från fastighetsförsäljningar om 1 903
mkr. Rensat för fastighetsförsäljningar uppgår resultatet till 229 mkr.
Trots påverkan av pandemin har AB Stångåstaden hållit i gång ordinarie
verksamhet under 2021. Ny- och ombyggnationer, reparationer och underhåll
har i princip kunnat utföras utan att dra ned på takten. Bolaget har genomfört
ett mycket stort antal åtgärder för att begränsa smittspridningen för att skydda
både våra kunder och våra medarbetare.
En effekt av pandemin är högre kostnader för fastighetsskötsel, ökat underhåll
och fler felanmälningar och kontakt med vår kundtjänst. AB Stångåstaden
tolkar det som att det är fler personer som arbetar/studerar från hemmet än ett
vanligt år.
Under senare delen av hösten samt starten av 2022 såg bolaget mycket kraftiga
stigande elpriser vilket påverkade vårt resultat.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att AB Stångåstadens verksamhet för
2021 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till
kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-22, § 84
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2022-03-29
1. AB Stångåstadens verksamhet under 2021 bedöms ha varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Yttranden
Ordförande, AB Stångåstaden, Astrid Brissman (M), vice ordförande, AB
Stångåstaden, Jan Österlind (S), Rebecka Hovenberg (MP), Andreas
Williamsson (S), Gunnar Gustafsson (MP), Mari Hultgren (S), Jörgen Ring
(SD) och Süreyya Kurdi (S) yttrar sig.
Fastighetschef, AB Stångåstaden, Michael Stenberg svarar på frågor.
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Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-03-22, § 84
Tjänsteskrivelse - AB Stångåstaden med dotterbolag - Uppfyllelse av det
kommunala uppdraget 2021, 2022-03-09
Bilaga 1 - AB Stångåstaden, Måluppfyllelse 2021
Bilaga 2 - AB Stångåstaden, Bokslut 2021
Bilaga 3 - AB Stångåstaden, Bolagsstyrningsrapport 2021
Kommunens revisorers bedömning av AB Stångåstaden med dotterbolag Uppfyllelse av de kommunala uppdraget 2021
__________
Beslutet skickas till:
Controller, Karl Hammarström
Linköpings Stadshus AB
AB Stångåstaden
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2022-03-29

Lejonfastigheter AB med dotterbolag - Uppfyllelse
av de kommunala uppdraget 2021

Dnr KS 2022-26
Kommunfullmäktiges beslut
1. Lejonfastigheter AB:s verksamhet under 2021 bedöms ha varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna.
Ärende
Kommunstyrelsen samlar i sin uppsiktsplikt in redovisningar från bolagen om
hur de uppfyllt sina uppdrag. Lejonfastigheter AB har i bilaga redovisat hur
bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet och uppdraget under 2021. I bilaga
finns även Lejonfastigheters Bolagsstyrningsrapport för 2021. Lejonfastigheter
gör bedömningen att bolaget uppfyller samtliga ekonomiska mål och energimål
från ägaren. Målen för NKI är på god väg att uppfyllas. Bolaget har inte
frångått ägardirektiv eller övriga styrande dokument.
Långsiktiga finansiella mål

Mål

2021 2020

2019

Avkastning på eget kapital, %

>5

10,9

14,0

11,9

Räntetäckningsgrad, ggr

> 2,0

7,2

7,1

6,0

Soliditet, %

> 12

19

19

18

Soliditet mht marknadsvärde, %

> 25

51

49

48

Nedan följer Kommunledningsförvaltningens sammanfattning av bolagets
uppfyllelse kopplat till uppdraget.
Kommunfullmäktige har gett Lejonfastigheter ett utökat uppdrag från och med
den 1 januari 2020. Bolaget fick därmed ett helhetsansvar för att förse de
kommunala verksamheterna med ändamålsenliga lokaler.
Arbetet med Lejonfastigheters utökade uppdrag, i form av övertagande av
Linköpings kommuns samtliga hyresavtal har slutförts under året. Fortsatt
effektivisering av hyresadministration, lokalförsörjningsprocess samt
implementering av ny ansvarsfördelning och förbättrade rutiner har varit i
fokus i bolaget. Syftet är ett tydligare helhetsansvar samt förbättrad leverans av
ändamålsenliga lokaler för de kommunala verksamheterna.
Årets resultat efter finansnetto uppgick till 109 (127) Mkr. Förra årets högre
resultat förklaras av en försäljningsintäkt avseende mark på 16 Mkr.
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Nettoomsättningen har ökat med drygt 35 procent vilket främst förklaras av det
utökade uppdraget som bidrar med 275 Mkr i hyresintäkter 2021 jämfört 26
Mkr 2020. Förvaltningskostnaderna har ökat med motsvarande belopp.
Posterna från det utökade uppdraget har ökat successivt i takt med att
Lejonfastigheter har tagit över flera hyresavtal från externa hyresvärdar för
vidare uthyrning till kommunen.
Utöver det utökade uppdraget ökar nettoomsättningen på grund av
hyresförändringar till följd av färdigställda om-, till- och nybyggnationer samt
hyresförändringar enligt avtal. Kostnaderna för fastighetsskötsel påverkas av
att Lejonfastigheter har nya avtal inom fastighets- och markskötseln som
började gälla i oktober 2020 respektive april 2021. De nya avtalen innehåller
fler arbetsmoment än tidigare avtal och får till följd en ökad kostnad för
fastighetsskötsel om ca 23 Mkr för 2021 jämfört med 2020. Dessa ökade
kostnader för fastighetsskötsel bör på sikt minska företagets
underhållskostnader. Underhållstakten är hög, men företagets
underhållskostnader understiger föregående år med ca 14 Mkr. Minskningen är
delvis kopplat till pandemin. Bolaget fortsätter med en hög underhållsambition
kopplat dels till större ombyggnationer, dels till åtgärder av brister för att
säkerställa fastigheternas långsiktiga värde.
Lånevolymen uppgår till 3 900 (3 650) Mkr, varav 1 050 (950) Mkr är
emitterade certifikat, 1 800 (1 500) Mkr är lån från Kommuninvest och 1 050
(1 200) Mkr är emitterade obligationer. Lejonfastigheter innehar även
kreditlöften om totalt 2 700 (2 250) Mkr, varav 500 (1 050) Mkr från en
affärsbank och 2 200 (1 200) Mkr från Linköpings kommun.
Räntebindningstiden är fördelad från rörligt upp till 16,9 (17,9) år, med ett
genomsnitt på 2,3 (2,2) år.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att Lejonfastigheter AB:s verksamhet
för 2021 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till
kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-22, § 85
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2022-03-29
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1. Lejonfastigheter AB:s verksamhet under 2021 bedöms ha varit förenlig med
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Yttranden
Ordförande, Lejonfastigheter AB, Magnus Engström (KD), vice ordförande,
Lejonfastigheter AB, Anderas Williamsson (S), Rebecka Hovenberg (MP),
Gustaf Appelberg (L), Maria Moraes (MP) och Åsa Wennergren (L) yttrar sig.
VD, Lejonfastigheter AB, Micael Antamo yttrar sig och svarar på frågor.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-03-22, § 85
Tjänsteskrivelse - Lejonfastigheter AB med dotterbolag - Uppfyllelse av det
kommunala uppdraget 2021, 2022-03-09
Bilaga 1 - Lejonfastigheter AB, Måluppfyllelse 2021
Bilaga 2 - Lejonfastigheter AB, Bokslut 2021
Bilaga 3 - Lejonfastigheter AB, Bolagsstyrningsrapport 2021
Kommunensrevisorers bedömning av Lejonfastigheter AB med dotterbolag Uppfyllelse av de kommunala uppdraget 2021
__________
Beslutet skickas till:
Controller, Karl Hammarström
Linköpings Stadshus AB
Lejonfastigheter AB
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Sankt Kors Fastighets AB med dotterbolag Uppfyllelse av de kommunala uppdraget 2021

Dnr KS 2022-28
Kommunfullmäktiges beslut
1. Sankt Kors Fastighets AB:s verksamhet under 2021 bedöms ha varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Ärende
Kommunstyrelsen samlar i sin uppsiktsplikt in redovisningar från bolagen om
hur de uppfyllt sina uppdrag. Sankt Kors fastighets AB har i bilaga redovisat
hur bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet och uppdraget under 2021. I
bilaga finns även Sankt kors Bolagsstyrningsrapport för 2021. Bolagets styrelse
och bolagsledning har uppfattningen att Sankt Kors genom sin verksamhet
2021 fullgjort sitt uppdrag och uppnått sina mål. För 2021 har bolaget belastats
av stora nedskrivningar i Ebbepark samt intäktsbortfall på grund av pandemin
samt lägre uthyrningsgrad i IMA One. Soliditeten för 2021 uppgår till 11 %
varvid just det ekonomiska målet uppfylls.
Långsiktiga finansiella mål

Mål

2021 2020

2019

Avkastning på eget kapital, %

>5

neg

-4

5

Soliditet, %

>5

11

18

22

NöjdKundIndex

> 80

68

75

75

NöjdMedarbetarIndex

> 80

96

96

96

Nedan följer Kommunledningsförvaltningens sammanfattning av bolagets
uppfyllelse kopplat till uppdraget.
Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal
likställighetsprincip på affärsmässiga villkor tillhandahålla lokaler av en god
kvalitet för små och medelstora företag samt tillgodose kommuninvånarnas och
besökarnas behov av parkering.
Sankt Kors erbjuder lokaler på en konkurrensutsatt marknad med en
prissättning som följer marknaden i övrigt. Bolagets ambition är alltid att vara
konkurrensneutrala, affärsmässiga och att komplettera övriga fastighetsägares
utbud istället för att konkurrera. Målvärdet för vakansgraden är 15 %, en nivå
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som möjliggör en flexibilitet att snabbt erbjuda lokaler till nya och växande
företag. Totalt uppgår vakansgraden till 8,9 % (8).
Bolaget bidrar aktivt genom samarbetet med Näringsliv och tillväxt och
Linköping Science Park, i verkställandet av kommunens näringslivs- och
sysselsättningspolitik. Bolaget bidrar genom verksamhetsområdet Dukaten
parkering till en attraktiv innerstad genom en aktiv parkerings- och
mobilitetspolitik, som genomförs i dialog med såväl miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen som andra aktörer inom mobilitetsområdet för
att möjliggöra hållbar mobilitet.
Sankt kors bedriver all sin verksamhet på affärsmässiga grunder och har en
ekonomisk ställning som normalt medger utveckling och investeringar utan
ägartillskott. Bolaget bedriver verksamhet endast inom det geografiska området
Linköpings kommun. Bolaget räknar vid sin prissättning med samtliga
kostnader som vid normal affärsmässig drift är motiverade från
företagsekonomisk synpunkt.
Årets ekonomiska resultat efter finansiella poster är -247 mnkr (-18), Bolagets
omsättning 2021 uppgick till 268 mnkr (244). Det omfattande negativa
resultatet för 2021 hänförs dock främst till nedskrivningar om 253 miljoner
kronor kopplat till nybyggnation i Ebbepark. Det negativa resultatet uppgår till
93 procent av justerat eget kapital för 2021. Pandemins påverkan på Dukatens
verksamheter har inneburit ett betydande intäktsbortfall. Omsättningen ligger
trots intäktsbortfallet högre än föregående år. Detta dels på grundökad
hyresbeläggning, parkeringsintäkter samt ett driftbidrag för elcykelpoolen.
Årets investeringar uppgick till 336 mnkr (437) och är lägre än budgeterat.
Främsta orsaken till detta är framflyttade projekt, hyresgästanpassningar och
reviderade projektprognoser i Ebbepark, Vreta Kluster etapp 3, IMA One och
Neptunus. Kommunens krav på resultat uppfylls inte under 2021 till följd av
nedskrivningar och pandemi, målet ska dock ses som långsiktigt. Kommunens
uppsatta mål gällande soliditet har uppfyllts för 2021.
En av de största strategiska frågorna för Sankt Kors under 2021 har berört sista
etappen i Ebbepark, kvarteret Labbet. För att försäkra handlingsutrymme till
fler investeringar även i andra lägen i Linköping, diskuteras Sankt Kors roll
och delaktighet i den fortsatta utvecklingen av området
Kommunledningsförvaltningen bedömer att Sankt kors fastighets AB:s
verksamhet för 2021 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
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Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till
kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
Kommunstyrelsens beslut 2022-003-22, § 86
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2022-03-29
1. Sankt Kors Fastighets AB:s verksamhet under 2021 bedöms ha varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Yttranden
Ordförande, Sankt Kors Fastighets AB, Gunnar Broman (L) och vice
ordförande, Sankt Kors Fastighets AB, Karin Sandin-Dahlgren (S) yttrar sig.
VD, Sankt Kors Fastighets AB, Anna-Maria Jakobsson yttrar sig.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-003-22, § 86
Tjänsteskrivelse - Sankt Kors Fastighets AB med dotterbolag - Uppfyllelse av
det kommunala uppdraget 2021, 2022-03-09
Bilaga 1 - Sankt Kors Fastighets AB, Måluppfyllelse 2021
Bilaga 2 - Sankt Kors Fastighets AB, Bokslut 2021
Bilaga 3 - Sankt Kors Fastighets AB, Bolagsstyrningsrapport 2021
Kommunens revisorers bedömning av Sankt Kors Fastighets AB med
dotterbolag - Uppfyllelse av de kommunala uppdraget 2021
__________
Beslutet skickas till:
Controller, Karl Hammarström
Linköpings Stadshus AB
Sankt Kors Fastighets AB
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§ 88

2022-03-29

Visit Linköping & Co AB - Uppfyllelse av de
kommunala uppdraget 2021

Dnr KS 2022-27
Kommunfullmäktiges beslut
1. Visit Linköping & Co AB:s verksamhet under 2021 bedöms ha varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Ärende
Kommunstyrelsen samlar i sin uppsiktsplikt in redovisningar från bolagen om
hur de uppfyllt sina uppdrag. Visit Linköping & Co AB har i bilaga redovisat
hur bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet och uppdraget under 2021. I
bilaga finns även Visit Linköping & Co Bolagsstyrningsrapport för 2021. Det
är styrelsens och bolagsledningens uppfattning att bolaget genom sin
verksamhet under 2021 fullgjort sitt uppdrag och uppnått sina mål.
Långsiktiga finansiella mål

Mål

2021 2020 2019

Avkastning på totalt kapital, %

>0-2

9,5

Neg

Neg

Soliditet, %

> 28

48,6

58,2

48,7

Nedan följer Kommunledningsförvaltningens sammanfattning av bolagets
uppfyllelse kopplat till uppdraget.
Bolaget bedriver kommunal verksamhet enligt självkostnadsprincipen,
likställighetsprincipen och lokaliseringsprincipen.
Precis som föregående år har pandemin präglat bolagets verksamhet och
ekonomi under 2021. Tack vare strukturella åtgärder och alternativa
sysselsättningar har de ekonomiska effekterna dock begränsats. På grund av
restriktioner var mötes- och evenemangsverksamheten i stort sett obefintlig
fram till att restriktionerna släpptes 29 september. Skolverksamheten i Konsert
& Kongress tillsammans med vaccinationscentralen i Saab arena som Visit
Linköping & Co driver på uppdrag av Region Östergötland, har varit viktiga
verksamheter för att sysselsätta personal och för att lindra negativa ekonomiska
effekter för bolaget.
Från oktober och framåt återkom evenemangs- och mötesverksamheten med
full kraft och bolaget genomförde under hösten hela 51 evenemang i Linköping
Konsert & Kongress, samt några större konferenser som Liberalernas
partistämma. Under hösten har bolaget anpassat sin verksamhet efter nya
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riktlinjer och restriktioner. 1 december införde bolaget nya rutiner med
vaccinationsbevis vid bolagets konserter och 23 december infördes nya
avståndsbestämmelser vilket återigen påverkade bolagets evenemang. I övrigt
har planering inför SM-veckan i juni 2022 har varit en viktig del i bolagets
eventuppdrag och bolaget har också samarbetat med andra kommunala aktörer
kring genomförandet av Vinterkartan, nyårsfirande och julmarknad i Gamla
Linköping.
Bolagets besöksnäringsuppdrag från Linköpings kommun har däremot
genomförts enligt plan, med fokus på att underlätta återhämtningen av
besöksnäringen under och efter pandemin. Bolaget har utifrån sitt ordinarie
besöksnäringsuppdrag och Kickstart Linköping genomfört flera framgångsrika
marknadsföringskampanjer och utvecklingsprojekt för att stimulera nya
reseanledningar och produkter.
Under 2021 offentliggjordes bland annat planerna på etablering av LasseMajas
deckarhus och en båtlinje från Linköping city till Bergs slussar. Visit
Linköping & Co har tillsammans med Linköping Innersta initierat ett
värdskapsprojekt för att lyfta värdskapet i Linköping och värdskapsroboten
Folke blev ett nytt, uppmärksammat inslag i Linköpings värdskap. Bolaget har
dessutom projektlett Kinda kanals 150-årsfirande och lanserat nya digitala
guidningar. Kickstart Linköping möjliggjorde extra satsningar på
marknadsföring och bolaget har bland annat genomfört kampanjerna Ankan i
Linköping, #48timmarhosgrannen och digitala kampanjer med Gamla
Linköping i fokus. På kommunens uppdrag har Visit Linköping arbetat fram en
handlingsplan för utvecklingen av Gamla Linköping och deltar tillsammans
med Kultur- och fritidsförvaltningen och Gamla Linköping i projektet
Kulturkartan som finansieras av Tillväxtverket. Verksamhet för att attrahera
möten och kongresser till regionen har beskrivits inom ramen för East Sweden
Convention Bureau. Sommaren 2021 blev en rekordsommar för antalet
gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar och även höstmånaderna nådde
rekordsiffror.
I början av året gjorde bolaget ytterligare uppsägningar av personal för att
anpassa sig till det ekonomiska läget. I början av året användes också
korttidsarbete som ett verktyg, men bolagets ansökan avslogs av Tillväxtverket
på grund av utdelning inom koncernen. Bolaget har överklagat beslutet, men i
skrivande stund är ärendet inte avgjort. När mötes- och eventverksamheten
drog igång med full kraft i oktober fick bolaget utmaningar med bemanning
och kompetens för att genomföra sin verksamhet. Timanställningar har varit ett
viktigt verktyg för att möta den ökade efterfrågan, men bolaget har också inlett
nyrekryteringar för att klara att genomföra sin verksamhet.
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I december 2021 tog Kommunstyrelsen ett inriktningsbeslut kring Visit
Linköpings framtida verksamhet och ett arbete inleddes med att se över bland
annat uppdrag, ägardirektiv och hyresmodeller för att ge bolaget förbättrade
möjligheter att utveckla besöksnäringen i Linköping.
Årets resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till 4 mnkr (-17).
Årets nettoomsättning uppgick till 63 mnkr (51).
Kommunledningsförvaltningen bedömer att Visit Linköping & Co AB:s
verksamhet för 2021 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-22, § 87
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2022-03-29
1. Visit Linköping & Co AB:s verksamhet under 2021 bedöms ha varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Yttranden
Ordförande, Visit Linköping & Co AB, Johan Thorén (L), vice ordförande,
Visit Linköping & Co AB, Ranko Simic (S), Åsa Wennergren (L) och Andreas
Williamsson (S) yttrar sig.
VD, Visit Linköping & Co AB, Johan Rustan svarar på frågor.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-03-22, § 87
Tjänsteskrivelse - Visit Linköping & Co AB - Uppfyllelse av det kommunala
uppdraget 2021, 2022-03-09
Bilaga 1 - Visit Linköping & Co AB, Måluppfyllelse 2021
Bilaga 2 - Visit Linköping & Co AB, Bokslut 2021
Bilaga 3 - Visit Linköping & Co AB, Bolagsstyrningsrapport 2021
Kommunens revisorers bedömning av Visit Linköping & Co AB - Uppfyllelse
av de kommunala uppdraget 2021
__________
Beslutet skickas till:
Controller, Karl Hammarström
Linköpings Stadshus AB

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

31 (119)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2022-03-29

Visit Linköping & Co AB

Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras kl. 12:05-13:05.
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§ 89

2022-03-29

Linköping Science Park AB - Uppfyllelse av de
kommunala uppdraget 2021

Dnr KS 2022-29
Kommunfullmäktiges beslut
1. Linköping Science Park AB:s verksamhet under 2021 bedöms ha varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Ärende
Kommunstyrelsen samlar i sin uppsiktsplikt in redovisningar från bolagen om
hur de uppfyllt sina uppdrag. Linköping Science Park AB har i bilaga redovisat
hur bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet och uppdraget under 2021. I
bilaga finns även Linköping Science Park Bolagsstyrningsrapport för 2021.
Bolagets bedömning är att det kommunala uppdraget är uppfyllt.
Långsiktiga finansiella mål

Mål

2021 2020

2019

Avkastning på totalt kapital, %

0-2

-8,6

1

1

Operativt kassaflöde, mnkr

>0

ET

ET

ET

Soliditet, %

>15

11

18

37

Nöjd MedarbetarIndex

>80

82,5

80

88

Nedan följer Kommunledningsförvaltningens sammanfattning av bolagets
uppfyllelse kopplat till uppdraget.
Styrelsen för Linköping Science Park AB fick i början av 2020 förnyade
särskilda ägardirektiv i samband med namnbytet från Science Park Mjärdevi
till Linköpings Science Park. Under 2021 förstärktes ägardirektivet med en
skrivning om att bolaget ska bistå kommunen med innovativ
verksamhetsutveckling samt särskilt jobba med Norrköping Science Park inom
områden som skapar mervärde för kunskapsintensiva företag och verksamheter
i Linköping.
Med det förnyade uppdraget från Stadshus AB finns en ökad förfrågan på
bolagets tjänster. En uppdaterad flerårsplan presterades för Stadshus AB under
november 2021.
För att säkerställa att företag och verksamheter får rätt stöd jobbar bolaget nära
aktörer inom det lokala och regionala innovationsstödssystemet, vilket
inkluderar kommunala bolag, regionala kluster och plattformar samt
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stakeholders inom kommun, region och universitet. Bolaget jobbar även aktivt
på framförallt nationell nivå gentemot myndigheter och departement liksom
andra science parks och kluster inom närliggande områden, men bygger även
nätverk internationellt för att säkerställa rätt sammanhang för bolagen som
verkar på en global marknad.
Fler företag har engagerat sig Linköping Science Parks projekt och plattformar
inom ramen för det regionala innovationsekosystemet. Stora projekt har
avslutats framgångsrikt och ersatts av nya. Linköping Science Park har fortsatt
utveckla tjänster för kommunens främsta tillväxtbolag, sk scaleups. Bolaget har
under året stärkt sin hållbarhetsprofil liksom fortsatt lyfta säker digitalisering
som en förutsättning för all teknik-, produkter och tjänsteutveckling. Bolaget
har också lyckats attrahera medel för att utveckla nya metoder och verktyg för
att öka kvalificerad matchning i syfte att säkerställa rätt kompetens till
näringslivet.
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 0 mnkr (0). Årets omsättning
uppgår till 18 mnkr (17). Bolagets soliditet uppgår till 11 % (18). Målet är en
soliditet >15%. Orsaken till att årets soliditet är lägre har påverkats stort av att
hälften av nästkommande års basfinansiering fakturerades under 2021 och
genererade en uppbokad skuld i 2021 års bokslut på 4 400 tkr, vilket således
blåste upp balansomslutningen med motsvarande belopp. Exkluderas detta
belopp ur balansräkningen ger det en soliditet på 15 %.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att Linköping Science Park AB:s
verksamhet för 2021 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till
kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-22, § 88
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2022-03-29
1. Linköping Science Park AB:s verksamhet under 2021 bedöms ha varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna.
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Yttranden
Ordförande, Linköpings Science Park AB, Denisé Cassel (KD) yttrar sig.
VD, Linköpings Science Park AB, Lena Miranda yttrar sig.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-03-22, § 88
Tjänsteskrivelse - Linköping Science Park AB - Uppfyllelse av det kommunala
uppdraget 2021, 2022-03-09
Bilaga 1 - Linköping Science Park AB, Måluppfyllelse 2021
Bilaga 2 - Linköping Science Park AB, Bokslut 2021
Bilaga 3 - Linköping Science Park AB, Bolagsstyrningsrapport 2021
Kommunens revisorers bedömning av Linköping Science Park AB Uppfyllelse av de kommunala uppdraget 2021
__________
Beslutet skickas till:
Controller, Karl Hammarström
Linköpings Stadshus AB
Linköpings Science Park AB
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§ 90

2022-03-29

Linköping City Airport AB - Uppfyllelse av de
kommunala uppdraget 2021

Dnr KS 2022-30
Kommunfullmäktiges beslut
1. Linköping City Airport AB:s verksamhet under 2021 bedöms ha varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Ärende
Kommunstyrelsen samlar i sin uppsiktsplikt in redovisningar från bolagen om
hur de uppfyllt sina uppdrag. Linköping City Airport AB har i bilaga redovisat
hur bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet och uppdraget under 2021. I
bilaga finns även Linköping City Airports Bolagsstyrningsrapport för 2021.
Bolaget har för 2021 inte uppfyllt det av kommunfullmäktige uppsatta målet
avseende avkastning på eget kapital, målet ska dock ses som långsiktigt.
Kommunledningsförvaltningen kommer att följa bolagets resultatutveckling
kommande år.
Långsiktiga finansiella mål

Mål

2021

2020

2019

Resultat baserat på justerat eget
kapital* %

0-2

Neg

Neg

Neg

Soliditet, %

525%

31 %

36 %

41 %

Nöjd Medarbetar Index (NMI)

>80

90

90

88

*Eftersom detta inte är möjligt att uppnå under planperioden utan driftsstöd
accepterar ägaren (enligt särskilt ägardirektiv) att bolaget redovisar underskott
enligt treårsplan.
Nedan följer Kommunledningsförvaltningens sammanfattning av bolagets
uppfyllelse kopplat till uppdraget.
Verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Bolaget uppfyller de gemensamma ägardirektiven i form av
Självkostnadsprincipen, Likställighetsprincipen och Lokaliseringsprincipen.
Verksamheten drivs enligt normal affärsmässighet, de behandlar samtliga
kommuninvånare lika och bedriver verksamheten inom Linköpings kommun.
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Från Linköping City Airport når man idag med KLM större delen av världen
med en mellanlandning i Amsterdam och KLM tillhör världens näst största
flygallians, SkyTeam. Under de senaste 17 åren har KLM utnämnts till ett av
världens mest hållbara flygbolag av Dow Jones Sustainability Index.
Utvecklingen för KLM har varit mycket god i Linköping. Sedan kommunen
tog över verksamheten har antalet flygstolar med KLM ökat med närmare 43
000 st. och antalet passagerare med 36 000 st. Under 2020 och 2021 har
bolaget, liksom övriga flygplatser i Sverige varit hårt drabbat av den pågående
pandemin. Antalet resenärer har minskat med 84 % vilket har påverkat
ekonomin negativt.
Enligt regionens företag är efterfrågan av flygstolar fortsatt hög och så snart
pandemin är under kontroll och restriktioner lyfts kommer man börja flyga
igen för att träffa kunder, underleverantörer och kollegor. Under tre månader i
höstas när smittan minskade var den dagliga avgången till Amsterdam i det
närmaste fullbelagd och företagen efterfrågade fler flygstolar. Så snart smittan
minskar och restriktioner upphör kommer KLM gradvis att öka antalet
avgångar. Flygplatsbolaget arbetar långsiktigt för att öka antalet flygstolar
genom utökad trafik med befintlig operatör och ny linje med kompletterande
flygoperatör.
Enligt ägardirektivet för 2021 ska bolaget ha ett långsiktigt resultat som är 0-2
% av justerat eget kapital. Eftersom detta inte är möjligt att uppnå under
planperioden accepterar ägaren att bolaget redovisar underskott i enlighet med
treårsplanen. Kommunledningsförvaltningen kommer att följa bolagets
resultatutveckling kommande år. Bolaget ska ha en långsiktig soliditet på 5-25
% beräknat på justerat eget kapital. Bolaget har en soliditet på 31 % (46). Årets
resultat efter finansiella poster blev -6 mnkr (-4). Årets resultat är starkt
påverkat av den pågående pandemin. LCA har tappat 84 % av resenärerna
under sedan pandemins utbrott. Bolaget har även en pågående tvist med
Tillväxtverket. Skulle överklagan som Tillväxtverket skickat till
Förvaltningsrätten vinna bifall kommer det påverka bolagets resultat negativt
med ca 0,6 mnkr. Skulle Tillväxtverket kräva återbetalning för utbetald
korttidsersättning för 2021 kommer det belasta resultatet med ytterligare -1,4
mnkr.
Linköping City Airport AB har inte uppfyllt målet om avkastning på eget
kapital för 2021. Då målet ska ses som långsiktigt är det
Kommunledningsförvaltningens bedömning att Linköping City Airport AB:s
verksamhet för 2021 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
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Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till
kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-22, § 89
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2022-03-29
1. Linköping City Airport AB:s verksamhet under 2021 bedöms ha varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna.
Yttranden
Ordförande, Linköping City Airport AB, Joakim Kärnborg (tjp) och Michael
Cocozza (-) yttrar sig.
VD, Linköping City Airport AB, Camilla Lejon yttrar sig och svarar på frågor.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-03-22, § 89
Tjänsteskrivelse - Linköping City Airport AB - Uppfyllelse av det kommunala
uppdraget 2021, 2022-03-09
Bilaga 1 - Linköping City Airport AB, Måluppfyllelse 2021
Bilaga 2 - Linköping City Airport AB, Bokslut 2021
Bilaga 3 - Linköping City Airport AB, Bolagsstyrningsrapport 2021
Kommunens revisorers bedömning av Linköping City Airport AB Uppfyllelse av de kommunala uppdraget 2021
__________
Beslutet skickas till:
Controller, Karl Hammarström
Linköpings Stadshus AB
Linköping City Airport AB
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2022-03-29

Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB Uppfyllelse av de kommunala uppdraget 2021

Dnr KS 2022-31
Kommunfullmäktiges beslut
1. Resecentrum mark och exploatering i Linköping AB:s verksamhet
under 2021 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Ärende
Kommunstyrelsen samlar i sin uppsiktsplikt in redovisningar från bolagen om
hur de uppfyllt sina uppdrag. Resecentrum mark och exploatering i Linköping
AB (Resmex) har i bilaga redovisat hur bolaget uppfyllt det kommunala
ändamålet och uppdraget under 2021. I bilaga finns även Resmex
Bolagsstyrningsrapport för 2021. Bolagets styrelse och ledning har
uppfattningen att bolaget genom sin verksamhet 2021 fullgjort sitt uppdrag och
uppnått sina mål. Bolaget har för 2021 uppfyllt samtliga av
kommunfullmäktige fastställda finansiella mål.
Långsiktiga finansiella mål

Mål

2021 2020

2019

Avkastning på eget kapital, %

0-2

4

3

2

Soliditet, %

5-25

46

52

53

Nedan följer Kommunledningsförvaltningens sammanfattning av bolagets
uppfyllelse kopplat till uppdraget.
Linköpings kommun vill skapa så goda förutsättningar som möjligt för
tillväxten i Linköping och Östergötland och infrastrukturprojektet Ostlänken är
en viktig del i detta arbete. Genom ResMex samverkar kommunen med andra
fastighetsägare och exploatörer och bidrar därmed till utvecklingen av staden
Linköping.
Resmex arbetar aktivt för att söka samrådslösningar med andra fastighetsägare,
andra kommunala bolag och samhällsbyggnadsförvaltningen för ökad
helhetssyn och effektivitet.
Resmex driver aktivt arbetet med att, genom fastighetsförvärv, ägande och
förvaltande, skapa förutsättningar för att kunna genomföra byggnationen av ett
nytt resecentrum samt en exploatering av den nya stadsdelen Stångebro och
Steninge.
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Genom bolagets köp av VD-funktion från AB Stångåstaden och administrativt
stöd och operativ fastighetsförvaltning av Sankt Kors Fastighets AB får de
personer som deltar i Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB:s
verksamhet del av dessa bolags arbete med intern styrning och kontroll.
Processen för att i samråd med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och
Näringsliv och tillväxt ta fram en strategi för hantering av det totala
intresseområdet har fortgått under året. Bolaget har även aktivt drivit och
samverkat i arbetet rörande kommunens omlokaliseringsstrategi. Vidare deltar
bolaget i kommunens referensgrupp för Ostlänken. I november erhöll bolaget
ändrade särskilda ägardirektiv som anger att bolagets uppdrag nu också
omfattar ”-att i samverkan med kommunens planverksamhet köpa, förvalta och
avyttra fastigheter inom kommunens geografiska yta.”
Investeringarna uppgick under 2021 till 39 mnkr (11). Två förvärv, av
fastigheterna Ackordet 14 och Origo 12, genomfördes under 2021. Därtill görs
reinvesteringar som är nödvändiga för att upprätthålla den standard som krävs
för att kunna fortsätta bolagets uthyrning av fastigheterna.
Investeringsprognosen för förvärv och reinvesteringar för helåret är med de
ovan nämnda förvärven något högre än budget.
Bolaget bedriver kommunal verksamhet enligt självkostnadsprincipen,
likställighetsprincipen och lokaliseringsprincipen.
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 4 mnkr (3). Årets omsättning
uppgår till 15 mnkr (14). Resultatkravet har uppfyllts för 2021. Bolagets
soliditet är högre än ägarens krav och uppgår till 46 % (52).
Kommunledningsförvaltningen bedömer att Resmex AB:s verksamhet för 2021
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till
kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-22, § 90
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2022-03-29
1. Resecentrum mark och exploatering i Linköping AB:s verksamhet under
2021 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
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Yttranden
VD, Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB, Michael Stenberg
yttrar sig.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-03-22, § 90
Tjänsteskrivelse - Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB Uppfyllelse av det kommunala uppdraget 2021, 2022-03-09
Bilaga 1 - Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB, Måluppfyllelse
2021
Bilaga 2 - Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB, Bokslut 2021
Bilaga 3 - Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB,
Bolagsstyrningsrapport 2021
Kommunens revisorers bedömning av Resecentrum Mark o Exploatering i
Linköping AB - Uppfyllelse av de kommunala uppdraget 2021
__________
Beslutet skickas till:
Controller, Karl Hammarström
Linköpings Stadshus AB
Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

41 (119)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 92

2022-03-29

Samrådshandling - val av lokaliseringsalternativ
Ostlänken, Linköping tätort, yttrande till
Trafikverket

Dnr KS 2020-108
Kommunfullmäktiges beslut
1. Yttrande lämnas enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ärende
Linköpings kommun erbjuds inkomma med yttrande över
Trafikverkets Samrådshandling – val av lokaliseringsalternativ Ostlänken
Linköpings tätort.
Trafikverket förväntas under våren 2022 att besluta kring val av lokalisering av
Ostlänkens dragning genom Linköpings kommun. Fastställd lokalisering
kommer att ange en mer precis placering av resecentrum, och ange var och på
vilket sätt järnvägen passerar Linköping, i tunnel eller markförlagt.
Samrådshandling – val av lokaliseringsalternativ Ostlänken Linköpings tätort
har ställts ut på websamråd på Trafikverkets hemsida mellan 3 februari och 28
februari 2022 för allmänheten att ta del av. Linköpings kommun har
tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland förlängd remisstid till 31 mars
2022.
Linköpings kommun föreslås lämna yttrande enligt Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-22, § 91
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2022-03-29
1. Yttrande lämnas enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Yrkanden
Niklas Borg (M), Muharrem Demirok (C), Kristina Edlund (S), Åsa
Wennergren (L), Denisé Cassel (KD), Jörgen Ring (SD), Rebecka Hovenberg
(MP), Eva Lindblad (V), Conny Delerud (S) och Magnus Landberg (KD) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-03-22, § 91
Tjänsteskrivelse – Samrådshandling – val av lokaliseringsalternativ Ostlänken,
Linköping tätort, yttrande till Trafikverket, 2022-03-14
Bilaga 1 - Yttrande över - Samrådshandling – val av lokaliseringsalternativ
Ostlänken, Linköping tätort
Bilaga 2 – PM Rekommenderad lokalisering av Ostlänken genom Linköpings
tätort
__________
Beslutet skickas till:
Trafikverket
Projektledare, Anna Lamberthz
Projektledare, Fredrik Sandberg
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§ 93

2022-03-29

Resultatöverföring av medel från 2021 till 2022,
ombudgetering av investeringsram

Dnr KS 2022-121
Kommunfullmäktiges beslut
1. Resultatet i bokslut 2021 för de anslagsfinansierade verksamheterna
sätts av till kommunens egna kapital.
2. Resultatet i bokslut 2021 för de intäktsfinansierade verksamheterna
sätts av till respektive nämnds egna kapital för intäktsfinansierad
verksamhet.
3. Av 2021 års investeringsram ombudgeteras totalt 57 607 000 kr till
2022, varav 14 600 000 kr till kommunstyrelsen, 13 400 000 kr till
Verksamhetsstöd och service och 29 607 000 kr till kultur- och
fritidsnämnden.
4. Ombudgetering av investeringsmedel från 2021 till 2022 finanserias
med kommunens likvida medel.
5. Arbetsmarknadsnämndens investeringsram 2022 utökas med 1 300
000 kr för investeringar i bevattningsbilar till Arbetsmarknadsservice.
Utökningen finansieras med kommunstyrelsens resursmedel, under
förutsättning att arbetsmarknadsnämnden beslutar i enlighet med
Integration- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag.
Ärende
Linköpings kommuns resultathantering innehåller två olika delar:
1. Resultathantering enligt kommunens resultathanteringsregler,
2. Ombudgetering av 2021 års investeringsram.
Resultathantering enligt kommunens resultathanteringsregler
De intäktsfinansierade enheternas resultat avslutas i bokslut mot posten eget
kapital för respektive nämnds intäktsfinansierade verksamheter på
balansräkningen. I budget 2022 finns inga resursmedel för ianspråktagande av
eget kapital budgeterade. Därför görs inga disponeringar av eget kapital 2022.
Inga ombudgeteringar görs för den anslagsfinansierade driftverksamheten till
2022.
Ombudgetering av 2021 års investeringsram till 2022 års

investeringsram
Kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden begär att få ombudgetera
investeringsmedel från 2021 till 2022 enligt nedan.
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Kommunstyrelsen begär att få ombudgetera totalt 14 600 000 kr från 2021 till
2022, varav 12 600 000 kr omfattar investeringar i civilt försvar, 1 200 000 kr
omfattar ombyggnation av receptionen i Stadshuset och 800 000 kr omfattar
anpassningar för aktivitetsbaserade arbetsplatser.
Kultur- och fritidsnämnden begär att få ombudgetera totalt 29 607 000 kr från
2021 till 2022, varav detta omfattar Ryd Sportcenter, motionsspår Ekängen,
konstgräsplan Linghem, byte av konstgräs samt återlämnings/utlåningsmaskiner.
Verksamhetsstöd och service begär att få ombudgetera 13 400 000 kr från 2021
till 2022, vilket avser delar av det investeringsutrymme som fanns avsatt för år
2021 som inte kunde nyttjas då komponentbrist och logistikproblem kopplade
till pandemin inte gjorde det möjligt att genomföra investeringarna enligt plan.
Utökning av Arbetsmarknadsnämndens investeringsram år 2022
Arbetsmarknadsservice (sedan 2022 en del av integrations- och
arbetsmarknadsförvaltningen) gavs i oktober 2021 ett verksamhetsuppdrag från
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gällande drift och skötsel av
Trädgårdsföreningens växthus, odling av sommarblommor samt Växtcentrum.
Detta uppdrag innebär bland annat bevattning av blommor som planteras ut i
Linköpings kommun. För att kunna genomföra detta behöver
Arbetsmarknadsservice införskaffa tre bevattningsbilar till en sammanlagd
kostnad av 1,3 miljoner kronor. Denna investering ryms inte inom
arbetsmarknadsnämndens befintliga investeringsram, varför nämnden
efterfrågar att få ta del av kommunens resursmedel kopplat till investeringar.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till
kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-22, § 92
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2022-03-29
1. Resultatet i bokslut 2021 för de anslagsfinansierade verksamheterna sätts av
till kommunens egna kapital.
2. Resultatet i bokslut 2021 för de intäktsfinansierade verksamheterna sätts av
till respektive nämnds egna kapital för intäktsfinansierad verksamhet.
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3. Av 2021 års investeringsram ombudgeteras totalt 57 607 000 kr till 2022,
varav 14 600 000 kr till kommunstyrelsen, 13 400 000 kr till Verksamhetsstöd
och service och 29 607 000 kr till kultur- och fritidsnämnden.
4. Ombudgetering av investeringsmedel från 2021 till 2022 finanserias med
kommunens likvida medel.
5. Arbetsmarknadsnämndens investeringsram 2022 utökas med 1 300 000 kr
för investeringar i bevattningsbilar till Arbetsmarknadsservice. Utökningen
finansieras med kommunstyrelsens resursmedel, under förutsättning att
arbetsmarknadsnämnden beslutar i enlighet med Integration- och
arbetsmarknadsförvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-03-22, § 92
Tjänsteskrivelse – Resultatöverföring av medel från 2021 till 2022,
ombudgetering av investeringsram, 2022-03-09
Bilaga 1 – Begäran överföring av investeringsram från 2021 till 2022 för
kommunstyrelsen från Kommunledningsförvaltningen
Bilaga 2 – Begäran överföring av investeringsram från 2021 till 2022 för
kommunstyrelsen från Verksamhetsstöd och service
Bilaga 3 – Begäran ombudgetering av investeringsram för kultur- och
fritidsnämnden
Bilaga 4 – Utökning av arbetsmarknadsnämndens investeringsram år 2022
__________
Beslutet skickas till:
Controller, Karl Hammarström
Ekonomichef, Gunilla Green
Ekonomichef, Åsa Haraldson
Ekonomichef, Henrik Karpe
Ekonomichef, Malin Schöld
Budgetchef, Birgitta Hammar
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§ 94

2022-03-29

Bilaga till det särskilda ägardirektivet för bolag
inom Linköpings Stadshuskoncernen, revidering

Dnr KS 2020-106
Kommunfullmäktiges beslut
1. Reviderad bilaga till särskilda ägardirektiv för Linköpings Stadshus
AB och dotterbolagen Tekniska verken i Linköping AB, AB
Stångåstaden, Lejonfastigheter AB, Sankt Kors Fastighets AB, Visit
Linköping & Co AB, Science Park Mjärdevi AB, Linköping City
Airport AB och Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB
godkänns.
Ärende
I början av varje mandatperiod upprättar kommunen ägardirektiv för bolagen
inom Linköpings Stadshuskoncernen. Ägardirektiven är tillsammans med
bolagsordningar och styrdokument såsom policyer, riktlinjer, rutiner,
anvisningar och instruktioner som utfärdats av moderbolaget och/eller
kommunen ett verktyg för kommunens styrning av den verksamhet som
bedrivs i aktiebolagsform.
Gemensamma ägardirektiv innehåller gemensamma anvisningar för
ägarstyrning, ansvar, roller samt övergripande skyldigheter för bolagen medan
särskilda ägardirektiv för respektive bolag är mer operativa och innehåller
tydligare anvisningar om syfte och uppdrag, verksamhet och mål. Till de
särskilda ägardirektiven finns en bilaga med förteckning över styrande
dokument som de majoritetsägda kommunala bolagen, där det är tillämpligt,
ska iaktta under förutsättning att styrdokumenten inte strider mot respektive
bolags bolagsordning, ägardirektiv, tvingande lag eller annan författning.
Bilagan till de särskilda ägardirektiven behöver revideras utifrån nuvarande
politiska beslut om fastställelse av policyer och program.
Efter kommunfullmäktiges beslut om ny bilaga till de särskilda ägardirektiven
ska bilagan överlämnas till bolagen vid årsstämmorna 2020.
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-22, § 93
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2022-03-29
1. Reviderad Bilaga 1 till särskilda ägardirektiv för Linköpings Stadshus AB
och dotterbolagen Tekniska verken i Linköping AB, AB Stångåstaden,
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Lejonfastigheter AB, Sankt Kors Fastighets AB, Visit Linköping & Co AB,
Linköping Science Park AB, Linköping City Airport AB och Resecentrum
Mark o exploatering i Linköping AB godkänns.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-03-22, § 93
Tjänsteskrivelse – Bilaga till särskilda ägardirektiv för bolag inom Linköpings
Stadshuskoncernen, revidering
Bilaga – Bilaga 1 till särskilda ägardirektiv för bolagen inom Linköpings
Stadshuskoncernen
__________
Beslutet skickas till:
Linköpings Stadshus AB
Tekniska verken i Linköping AB
AB Stångåstaden
Lejonfastigheter AB
Sankt Kors Fastighets AB
Visit Linköping Co AB
Science Park Mjärdevi AB
Linköping City Airport AB
Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB
VD-assistent, Anna Mevius
Ekonomidirektör, Peder Brandt
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§ 95

2022-03-29

Avgift för transport av avlidna, justering

Dnr KS 2022-132
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avgift för transport av avliden från kommunens särskilda boenden
ändras till 285 kronor från och med den 1 maj 2022.
2. Äldrenämnden och social- och omsorgsnämnden får årligen justera
avgiften på samma sätt som ersättningen till transportören justeras
utifrån indexuppräkning och prisjustering enligt transportörens avtal
med kommunen.
Ärende
Linköpings kommun har tecknat ett nytt avtal om transport av avlidna från
särskilda boenden (SoL) och bostäder med särskild service (LSS). Avtalet
innebär en högre kostnad för transporterna än i det tidigare avtalet.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår äldrenämnden samt social- och
omsorgsnämnden tillstyrka förslaget inför kommunstyrelsens beredning till
kommunfullmäktiges beslut om ny avgift för transport av avlidna som är
anpassat till kostnadsnivån i det nya avtalet. Avgiften ska motsvara den
kostnad som kommunen har för att tillhandahålla transport av avlidna. Det
innebär att avgiften för enskilda dödsbon föreslås bli 285 kronor från och med
den 1 maj 2022.
Social- och omsorgsnämndens beslut 2022-03-16, § 25
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag till ändring av avgift tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag till ändring av avgift tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Avgift för transport av avliden från kommunens särskilda boenden ändras till
285 kronor från och med 1 maj 2022.
2. Äldrenämnden och Social- och omsorgsnämnden får årligen justera avgiften
på samma sätt som ersättningen till transportören justeras utifrån
indexuppräkning och prisjustering enligt transportörens avtal med kommunen.
Äldrenämndens beslut 2022-03-17, § 14
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1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag till ändring av avgift tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag till ändring av avgift tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Avgift för transport av avliden från kommunens särskilda boenden ändras till
285 kronor från och med 1 maj 2022.
2. Äldrenämnden och Social- och omsorgsnämnden får årligen justera avgiften
på samma sätt som ersättningen till transportören justeras utifrån
indexuppräkning och prisjustering enligt transportörens avtal med kommunen.
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-22, § 94
1. Äldrenämndens och social- och omsorgsnämndens förslag till ändring av
avgift tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2022-03-29
1. Avgift för transport av avliden från kommunens särskilda boenden ändras till
285 kronor från och med den 1 maj 2022.
2. Äldrenämnden och social- och omsorgsnämnden får årligen justera avgiften
på samma sätt som ersättningen till transportören justeras utifrån
indexuppräkning och prisjustering enligt transportörens avtal med kommunen.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-03-22, § 94
Protokollsutdrag social- och omsorgsnämnden 2022-03-16, § 25
Protokollsutdrag äldrenämnden 2022-03-17, § 14
Tjänsteskrivelse – Avgift för transport av avlidna, justering, 2022-03-08
__________
Beslutet skickas till:
Social- och omsorgsnämnden
Äldrenämnden
Kommunkansliet (styrdokument)

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 96

2022-03-29

Rapport enligt 28 h § lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS)
avseende ej verkställda beslut den 31 december
2021

Dnr KS 2021-192
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige noterar rapporten.
Ärende
Social- och omsorgsnämnden ska i enlighet med lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) överlämna en statistikrapport till
kommunfullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 9 §
LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.
Nämnden ska ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid
som har förflutit från dagen för respektive beslut.
Social- och omsorgsnämnden ska även till kommunens revisorer överlämna en
rapport med motsvarande innehåll.
Rapportering ska ske en gång per kvartal.
Social- och omsorgsförvaltningen redovisar en rapport angående ej verkställda
beslut 31 december 2021.
Social- och omsorgsnämndens beslut 2022-03-16, § 29
1. Social- och omsorgsförvaltningens rapport 2022-02-11 överlämnas till
kommunfullmäktige i enlighet med 28 h § LSS.
2. Social- och omsorgsförvaltningens rapport 2022-02-11 överlämnas till
kommunens revisorer i enlighet med 28 f § LSS.
Social- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktiges beslut 202203-29
1. Kommunfullmäktige noterar rapporten.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag social- och omsorgsnämnden 2022-03-16, § 29
Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut per den 31 december 2021, rapport
enligt 28 h § lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2022-03-29

(LSS)
Bilaga - Rapport, ej verkställda LSS-beslut, kvartal 4
__________
Beslutet skickas till:
Social- och omsorgsnämnden
Kommunens revisorer

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

52 (119)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 97

2022-03-29

Ej verkställda beslut per den 31 december 2021,
rapport enligt 16 kap 6 f och h § socialtjänstlagen

Dnr KS 2021-193
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige noterar rapporten.
Ärende
Äldrenämnden och social- och omsorgsnämnden ska överlämna en
statistikrapport till kommunfullmäktige över hur många av nämndens
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som inte har verkställts
inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska ange vilka
typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från
dagen för respektive beslut.
Äldrenämnden och social- och omsorgsnämnden ska även till kommunens
revisorer överlämna en rapport med motsvarande innehåll. Rapportering ska
ske en gång per kvartal.
Social- och omsorgsförvaltningen redovisar en rapport angående ej verkställda
beslut per den 31 december 2021 som avser social- och omsorgsnämndens
samt äldrenämndens ansvarsområde.
Social- och omsorgsnämndens beslut 2022-03-16, § 30
1. Social- och omsorgsförvaltningens rapport 2022-02-11 överlämnas till
kommunfullmäktige i enlighet med 16 kap. 6 h § Socialtjänstlagen.
2. Social- och omsorgsförvaltningens rapport 2022-02-11 överlämnas till
kommunens revisorer i enlighet med 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen.
Äldrenämndens beslut 2022-03-17, § 15
1. Social- och omsorgsförvaltningens rapport 2022-02-10 överlämnas till
kommunfullmäktige i enlighet med 16 kap. 6 h § Socialtjänstlagen.
2. Social- och omsorgsförvaltningens rapport 2022-02-10 överlämnas till
kommunens revisorer i enlighet med 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen.
Social- och omsorgsnämndens och äldrenämndens förslag till
kommunfullmäktiges beslut 2022-03-29
1. Kommunfullmäktige noterar rapporten.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2022-03-29

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag äldrenämnden 2022-03-17, § 15
Protokollsutdrag social- och omsorgsnämnden 2022-03-16, § 30
Tjänsteskrivelse - rapport ej verkställda beslut kvartal 1, äldrenämnden
Bilaga - Rapport, ej verkställda beslut kvartal 1, äldrenämnden
Tjänsteskrivelse - rapport ej verkställda beslut kvartal 1, social- och
omsorgsnämnden
Bilaga - Rapport, ej verkställda beslut kvartal 1, social- och omsorgsnämnden
__________
Beslutet skickas till:
Äldrenämnden
Social- och omsorgsnämnden
Kommunens revisorer

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

54 (119)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 98

2022-03-29

Avsägelse (S) - ersättare i överförmyndarnämnden

Dnr KS 2022-188
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelsen godkänns och överlämnas till valberedningen för
handläggning.
Ärende
Följande avsägelse har inkommit:
Jenny Andersson (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i
överförmyndarnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelsen
__________
Beslutet skickas till:
Valberedning
Berörda organ
HR-administratör, Anne-Kathrine Banck

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

55 (119)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 99

2022-03-29

Avsägelse (S) - nämndeman vid Linköpings
tingsrätt

Dnr KS 2022-197
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelsen godkänns och överlämnas till valberedningen för
handläggning.
Ärende
Följande avsägelse har inkommit:
Elina Andersson (S) avsäger sig uppdraget som nämndeman vid Linköpings
tingsrätt.
__________
Beslutet skickas till:
Valberedning
HR-administratör, Anne-Kathrine Banck

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

56 (119)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2022-03-29

§ 100 Avsägelse (M) - ersättare i bildningsnämnden
Dnr KS 2022-219
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelsen godkänns och överlämnas till valberedningen för
handläggning.
Ärende
Följande avsägelse har inkommit:
Ronnie Dahlqvist (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i bildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelsen
__________
Beslutet skickas till:
Valberedning
Berörda organ
HR-administratör, Anne-Kathrine Banck

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2022-03-29

§ 101 Avsägelse (L) - nämndeman i Linköpings tingsrätt
Dnr KS 2022-212
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelsen godkänns och överlämnas till valberedningen för
handläggning.
Ärende
Följande avsägelse har inkommit:
Hassan Hassan (L) avsäger sig uppdraget som nämndeman i Linköpings
tingsrätt.
Beslutsunderlag
Avsägelsen
__________
Beslutet skickas till:
Valberedning
HR-administratör, Anne-Kathrine Banck

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2022-03-29

§ 102 Avsägelse (S) - nämndeman i Linköpings tingsrätt
Dnr KS 2022-235
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelsen godkänns och överlämnas till valberedningen för
handläggning.
Ärende
Följande avsägelse har inkommit:
Andreas Bogatic (S) avsäger sig uppdraget som nämndeman i Linköpings
tingsrätt.
Beslutsunderlag
Avsägelsen
__________
Beslutet skickas till:
Valberedning
HR-administratör, Anne-Kathrine Banck

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

59 (119)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2022-03-29

§ 103 Fyllnadsval (S) - borgerlig begravningsförrättare
Dnr KS 2020-20
Kommunfullmäktiges beslut
1. Lennart Allard (S) väljs som borgerlig begravningsförrättare.
2. Valet gäller till och med 2022-12-31.
Ärende
Gunnel Öman Gennebäck (S) har avsagt sig uppdraget som borgerlig
begravningsförrättare.
Som ny borgerlig begravningsförrättare föreslås Lennart Allard (S).
__________
Beslutet skickas till:
Den valde
HR-administratör, Anne-Kathrine Banck

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

60 (119)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2022-03-29

§ 104 Nämndemän till Linköpings tingsrätt, utökning
under pågående mandatperiod (M)
Dnr KS 2021-1042
Kommunfullmäktiges beslut
1. Josefin Leone (M) föreslås till nämndeman för återstående tid av
mandatperioden.
2. Valet gäller till och med 2023-12-31.
Ärende
Tingsrätten hemställer att val av ytterligare nämndemän till Linköpings
tingsrätt förrättas omfattande resterande del av mandatperioden.
Enligt uträkning från Linköpings kommuns statistikchef ska de fem nya
platserna fördelas så att Socialdemokraterna får 2 ytterligare platser,
Moderaterna ytterligare en, Centerpartiet ytterligare en och
Sverigedemokraterna ytterligare en.
Linköpings kommun ska utse totalt 5 personer. Till dagens möte återstår att
välja en person från Moderaterna.
Som nämndeman i Linköpings tingsrätt föreslås Josefin Leone (M).
__________
Beslutet skickas till:
Den valde
Linköpings tingsrätt
HR-administratör, Anne-Kathrine Banck

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2022-03-29

§ 105 Fyllnadsval (M) - ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden
Dnr KS 2022-108
Kommunfullmäktiges beslut
1. Albin Huitfeldt (M) väljs som ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
2. Valet gäller till och med 2022-12-31.
Ärende
Kada Karlsson (M) har avsagt sig uppdragen som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden och ersättare i Stiftelsen Linköpings
trädgårdsförenings park.
Som ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden föreslås Albin Huitfeldt (M)
__________
Beslutet skickas till:
Den valde
Berörda organ
HR-administratör, Anne-Kathrine Banck

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2022-03-29

§ 106 Fyllnadsval (M) - ledamot i bildningsnämnden
Dnr KS 2022-131
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ronnie Dahlquist (M) väljs som ny ledamot i bildningsnämnden.
2. Valet gäller till och med 2022-12-31.
Ärende
Björn Bergdahl (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i bildningsnämnden.
Som ny ledamot i bildningsnämnden föreslås Ronnie Dahlquist (M).
__________
Beslutet skickas till:
Den valde
Berörda organ
HR-administratör, Anne-Kathrine Banck

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2022-03-29

§ 107 Fyllnadsval (M) - ersättare i social- och
omsorgsnämnden
Dnr KS 2022-144
Kommunfullmäktiges beslut
1. Helena Persdotter (M) väljs som ny ersättare i social- och
omsorgsnämnden.
2. Valet gäller till och med 2022-12-31.
Ärende
Anna Bergdahl (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i social- och
omsorgsnämnden.
Som ny ersättare i social- och omsorgsnämnden föreslås Helena Persdotter
(M).
__________
Beslutet skickas till:
Den valde
Berörda organ
HR-administratör, Anne-Kathrine Banck

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2022-03-29

§ 108 Fyllnadsval (M) - ersättare i social och
omsorgsnämnden
Dnr KS 2022-147
Kommunfullmäktiges beslut
1. Maja Westerlind (M) väljs som ny ersättare i social- och
omsorgsnämnden.
2. Valet gäller till och med 2022-12-31.
Ärende
Patrik Björk (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i social- och
omsorgsnämnden.
Som ny ersättare i social- och omsorgsnämnden föreslås Maja Westerlind (M).
__________
Beslutet skickas till:
Den valde
Berörda organ
HR-administratör, Anne-Kathrine Banck

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2022-03-29

§ 109 Styrelseförändringar inom Tekniska verkenkoncernen, fyllnadsval - ersättare/suppleant i
Vökby Bredband AB
Dnr KS 2022-153
Kommunfullmäktiges beslut
1. Fredrik Remneblad väljs som ny ersättare/suppleant efter Patrik
Karlfeldt i Vökby Bredband AB.
2. Styrelseförändringen sker vid Vökby Bredband AB:s årsstämma 2022.
Ärende
Tekniska verken i Linköping AB önskar anmäla och få Linköpings
kommunfullmäktiges beslut gällande styrelseförändring i Vökby Bredband AB.
Förändringen kommer ske vid Vökby Bredband AB:s årsstämma 2022.
__________
Beslutet skickas till:
Den valde
Berörda organ
HR-administratör, Anne-Kathrine Banck

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

66 (119)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2022-03-29

§ 110 Fyllnadsval (M) - ersättare i bildningsnämnden
Dnr KS 2022-219
Kommunfullmäktiges beslut
1. Nadia Hammi (M) väljs som ny ersättare i bildningsnämnden.
2. Valet gäller till och med 2022-12-31.
Ärende
Ronnie Dahlquist (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
bildningsnämnden.
Som ny ersättare i bildningsnämnden föreslås Nadia Hammi (M).
__________
Beslutet skickas till:
Den valde
Berörda organ
HR-administratör, Anne-Kathrine Banck

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

67 (119)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2022-03-29

§ 111 Anser kommunstyrelsens ordförande fortfarande
att Linköpings kommun inte ska inleda projektet
Sluta Skjut?, svar på interpellation (S)
Dnr KS 2022-80
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen är besvarad.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-01, § 62 att bordlägga ärendet.
Kristina Edlund (S) ställer i en interpellation daterad 2022-01-20 följande
fråga:
- Anser kommunstyrelsens ordförande fortfarande att Linköpings kommun inte
ska inleda projektet Sluta Skjut?
Niklas Borg (M) svarar på interpellationen.
Kristina Edlund (S) tackar för svaret.
Yttranden
Niklas Borg (M), Kristina Edlund (S), Rebecka Hovenberg (MP), Thomas
Bystedt (L), Björn Alling (V), Maria Moraes (MP), Stefan Erikson (M) och
Jörgen Ring (SD) yttrar sig.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2022-03-29

§ 112 Hur har pengarna till förskolan fördelats?, svar på
interpellation (MP)
Dnr KS 2022-86
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen är besvarad.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-01, § 63 att bordlägga ärendet.
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) ställer i en interpellation daterad 2022-0125 följande frågor:
- Hur många av de som sades upp har återanställts och fått tillbaka sin tidigare
placering?
- Hur många av de som förflyttats har kunnat återvända till sin tidigare
placering?
- Hur många har inte återanställts?
- Har brobyggarna återanställts? Om inte - hur planerar Alliansen att
kompensera för
det viktiga arbetet mot segregation som de utfört?
- Hur har resurserna fördelats?
- Alliansen har uttalat en tydlig ambition att arbeta mot segregation och då blir
frågan
hur mycket mer pengar har de förskolor som finns i utsatta områden fått?
Erik Östman (M) svarar på interpellationen.
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) tackar för svaret.
Yttranden
Erik Östman (M), Cecilia Gyllenberg Bergfast (MP), Rebecka Hovenberg
(MP), Elias Aguirre (S), Björn Alling (V), Åsa Wennergren (L) och Maria
Moraes (MP) yttrar sig.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

69 (119)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2022-03-29

§ 113 Fördelning av kapitalet i långsiktiga placeringar,
svar på interpellation (-)
Dnr KS 2022-85
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen är besvarad.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-01, § 64 att bordlägga ärendet.
Michael Cocozza (-) ställer i en interpellation daterad 2022-01-24 följande
frågor:
- Vad är summan per 31/12-2021 på kommunkoncernen lån i Stadshus AB
som finansierar del av placeringarna?
- Vad var räntekostnaden i genomsnitt per år för detta lån respektive år 2019,
2020, 2021.
- Vad är den aktuella procentuella fördelningen mellan placeringsslagen
aktier/aktiefonder respektive obligationer/räntefonder.
- Vad var den procentuella avkastningen på långsiktiga placeringar fördelat på
placeringslagen aktier/aktiefonder respektive obligationer/räntefonder per år
under 2019, 2020, 2021.
- Ser ansvarigt kommunalråd behov av ändring i placeringspolicyn med
anledning av utfall i portföljens olika delar 2019-2021?
Niklas Borg (M) svarar på interpellationen.
Michael Cocozza (-) tackar för svaret.
Yttranden
Niklas Borg (M) och Michael Cocozza (-) yttrar sig.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

70 (119)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2022-03-29

§ 114 Social dumpning i Linköpings kommun, svar på
interpellation (S)
Dnr KS 2022-167
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen är besvarad.
Ärende
Elias Aguirre (S) och Jonatan Hermansson (S) ställer i en interpellation daterad
2022-02-25 följande frågor:
- Vilka insatser avser Alliansen vidta gentemot sina partikollegor i Täby
kommun med anledning av den sociala dumping som kommunen bedriver
gentemot Linköping?
- Hur avser Alliansen agera för att situationen inte ska uppstå i Linköping igen?
- I vilken mån förekommer de att Linköpings kommun agerar på ett liknande
vis gentemot andra kommuner?
Fredrik Lundén (M) svarar på interpellationen.
Elias Aguirre (S) och Jonatan Hermansson (S) tackar för svaret.
Yttranden
Fredrik Lundén (M), Elias Aguirre (S) och Jonatan Hermansson (S) yttrar sig.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

71 (119)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2022-03-29

§ 115 Hur påverkar den pågående påverkansoperationen
mot Linköpings kommuns anställda?, svar på
interpellation (SD)
Dnr KS 2022-177
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-26.
Ärende
Chris Dahlqvist (SD) ställer i en interpellation daterad 2022-03-01 följande
frågor:
- Har den islamistiska påverkansoperationen inneburit några konsekvenser för
kommunens verksamhet, i så fall vilka?
- Har någon anställd eller förtroendevald blivit utsatt för hot eller våld som ett
resultat av påverkansoperationen, vilket stöd har kommunen i så fall gett till
berörda personer?
- Hur bedömer ansvarigt kommunalråd att påverkansoperationen kommer att
påverka kommunens förmåga att på både lång och kort sikt förmå invandrare
att anpassa sig till det svenska samhällets lagar och kultur?
- Vilka åtgärder har kommunen vidtagit för att säkerställa säkerheten för
kommunens anställda och de förtroendevalda som arbetar med frågor som rör
tvångsomhändertagande av barn?
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2022-04-26.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

72 (119)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2022-03-29

§ 116 Obligatorisk föräldrautbildning för nyanlända
Linköpingsbor, anmälan av motion (S)
Dnr KS 2022-201
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärende
Lotta Bäckman (S) och Elias Aguirre (S) föreslår i en motion daterad 2022-0315 att:
- Socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att erbjuda en
föräldrautbildning riktad till nyanlända vårdnadshavare som varit i Sverige
mindre än fem år.
- Föräldrautbildningen via socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen
görs obligatorisk för vårdnadshavare som uppbär försörjningsstöd, och att
utbetalningen av försörjningsstödet villkoras med deltagande.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunkansliet

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

73 (119)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2022-03-29

§ 117 Insatser i form av investeringar i ideella föreningar
i Skäggetorp, Ryd och Lambohov, anmälan av
motion (-)
Dnr KS 2022-240
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärende
Michael Cocozza (-) föreslår i en motion daterad 2022-03-22 att:
- Fullmäktige beslutar om att kommunen ska investera i upprustning av
fotbollsanläggningar i Skäggetorp, Ryd och Lambohov i syfte att erhålla högre
standars på klubbhus, omklädningsrum mm samt för att tillgång ska finnas till
konstgräsplan. Investeringen ska sedan återbetalas av de ideella föreningarna
till självkostnadspris genom en långsiktig avbetalningsplan.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunkansliet
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§ 118 Jämlik eller ojämlik fördelning av förskolans
personal mellan bostadsområden?, anmälan av
interpellation (V)
Dnr KS 2022-258
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas.
Ärende
Björn Alling (V) ställer i en interpellation daterad 2022-03-28 följande frågor:
- Hur ser situationen ut vad gäller jämlik tillgång till förskollärare för
förskolebarnen i Linköpings kommun nu 2022?
- Hur stor andel av förskolans personal är förskollärare, utbildade barnskötare
respektive outbildade
barnskötare i vart och ett av kommunens förskoleområden?
- Vad gör kommunledningen för att säkerställa att kommunens
förskoleverksamhet har en jämlik pedagogisk kvalitet i alla bostadsområden
och för alla barn?
__________
Beslutet skickas till:
Kommunkansliet
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§ 119 Handlingar för kännedom
Dnr KS 2021-1060
Kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisningen noteras.
Ärende
Följande handling för kännedom har inkommit under perioden 2022-02-16 2022-03-25:
KS 2022-151 Granskningsrapport 2021 för AB Kinda Kanal
Information från Linköpings Stadshus AB
På grund av pågående pandemi och rekommendationer om allas ansvar att
förhindra smittspridning av Covid-19 kommer Linköpings Stadshus AB och
dess dotterbolag att genomföra sina årsstämmor 2022 som så kallade
pappersstämmor. Årsstämmorna genomförs då utan sammankomst.
27 april
Tekniska verken i Linköping AB
AB Stångåstaden
29 april
Linköpings Stadshus AB
Lejonfastigheter AB
Sankt Kors Fastighets AB
Visit Linköping & Co AB
Linköping Science Park AB
Linköping City Airport AB
Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB
Länsstyrelsen
Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Martin Ackerfors (V) blir Ingemar EL
Göransson (V).
Ny ledamot i kommunfullmäktige efter Ronnie Eriksson (V) blir Klara von
Eckardstein, och ersättare blir Ida Cronebäck (V)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Handlingar för kännedom – kommunfullmäktige 2022,
2022-03-16
Tjänsteskrivelse - Handlingar för kännedom - kommunfullmäktige 2022, 202203-25
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__________
Beslutet skickas till:
-
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§ 120 Inkomna ärenden
Dnr KS 2022-145
Ärende
Inga inkomna ärenden finns att redovisa.
__________
Beslutet skickas till:
-
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§ 121 Inför vårdhundar inom äldreomsorgen i
Linköpings kommun, svar på motion (S)
Dnr KS 2019-677
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till att tillgång till terapi- och
vårdhundar uppfylls genom möjlighet till det arbetssätt vissa
verksamheter inom kommunen redan har.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-07, § 552, 2022-01-25, § 28, och
2022-03-01, § 71 att bordlägga ärendet.
Mikael Sanfridson (S) föreslår i en motion att Linköpings kommun inför
vårdhundar och rehab/terapihundar i äldreomsorgen. Han motiverar sitt förslag
med att terapi- och vårdhundar bland annat skulle bidra till mindre ensamhet
och bättre hälsa hos äldre.
I en systematisk översikt om effekter som socialstyrelsen genomfört finns visst
vetenskapligt belägg för att det kan finnas positiva effekter med vårdhund
avseende psykisk ohälsa, positiva känslor och ensamhet.
I Linköpings kommun finns utförare som redan idag använder sig av
vårdhundar utan extra ekonomisk ersättning.
Mot denna bakgrund föreslås motionen besvaras med hänvisning till att redan i
dag finns möjlighet till ett arbetssätt som innefattar tillgång till terapi- och
vårdhundar.
Äldrenämndens beslut 2021-11-18, § 118
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till att tillgång till terapi- och vårdhundar
uppfylls genom möjlighet till det arbetssätt vissa verksamheter inom
kommunen redan har.
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-30, § 365
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1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2022-03-29
1. Motionen besvaras med hänvisning till att tillgång till terapi- och vårdhundar
uppfylls genom möjlighet till det arbetssätt vissa verksamheter inom
kommunen redan har.
Yrkanden
Mikael Sanfridson (S), Joakim Hörsing (MP) och Eva Lindblad (V) yrkar bifall
till motionen i sin helhet.
Liselotte Fager (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Liselotte Fagers (KD) yrkande om bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut mot Mikael Sanfridsons (S) med flera
yrkande att bifalla motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
Liselotte Fagers (KD) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Reservationer
Samtliga tjänstgörande ledamöter och ersättare från Socialdemokraterna,
Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för
Mikael Sanfridsons (S) med fleras yrkande om bifall till motionen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-03-01, § 71
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-01-25, § 28
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-12-07, § 552
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-11-30, § 365
Protokollsutdrag äldrenämnden 2021-11-18, § 118
Tjänsteskrivelse - Inför vårdhundar inom äldreomsorgen i Linköpings
kommun, svar på motion (S), 2021-10-22
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Äldrenämnden
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§ 122 Gör Slottsparken tillgänglig för alla, svar på
motion (-)
Dnr KS 2021-388
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första att-sats avslås med motiveringen att det redan finns en
etablerad samverkan med Statens fastighetsverk och Svenska kyrkan
kring miljöerna runt slottet domkyrkan där dialog förs bland annat
kring parkmiljöernas öppettider. Önskemål om högre tillgänglighet
med fler och längre öppettider bör kunna behandlas i detta forum.
2. Motionens andra att-sats avslås med motiveringen att det i dagsläget
inte bedöms vara brist på parkmark i det aktuella området. Behovet av
kvalitativa parkmiljöer är större på andra platser i kommunen och
därför bör satsningar på dessa prioriteras. En ny detaljplan bedöms
inte vara nödvändig för att möjliggöra en utökning av allmänhetens
tillträde till parken.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-07, § 551, 2022-01-25, § 29 och 202203-01, § 72 att bordlägga ärendet.
Michael Cocozza (-) föreslår i en motion daterad 2021-04-22 att:



Fullmäktige fattar ett principbeslut innebärande att Linköpings
slottspark ska vara öppen för allmänheten
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja ett
detaljplanearbete där allmänhetens tillgång till Linköpings
slottspark säkras.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-11-17, § 233
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks med ändringen
att motionens första att-sats avslås istället för besvaras.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första att-sats avslås med motiveringen att det redan finns en
etablerad samverkan med Statens fastighetsverk och Svenska kyrkan kring
miljöerna runt slottet domkyrkan där dialog förs bland annat kring
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parkmiljöernas öppettider. Önskemål om högre tillgänglighet med fler och
längre öppettider bör kunna behandlas i detta forum.
2. Motionens andra att-sats avslås med motiveringen att det i dagsläget inte
bedöms vara brist på parkmark i det aktuella området. Behovet av kvalitativa
parkmiljöer är större på andra platser i kommunen och därför bör satsningar på
dessa prioriteras. En ny detaljplan bedöms inte vara nödvändig för att
möjliggöra en utökning av allmänhetens tillträde till parken.
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-30, § 365
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2022-03-29
1. Motionens första att-sats avslås med motiveringen att det redan finns en
etablerad samverkan med Statens fastighetsverk och Svenska kyrkan kring
miljöerna runt slottet domkyrkan där dialog förs bland annat kring
parkmiljöernas öppettider. Önskemål om högre tillgänglighet med fler och
längre öppettider bör kunna behandlas i detta forum.
2. Motionens andra att-sats avslås med motiveringen att det i dagsläget inte
bedöms vara brist på parkmark i det aktuella området. Behovet av kvalitativa
parkmiljöer är större på andra platser i kommunen och därför bör satsningar på
dessa prioriteras. En ny detaljplan bedöms inte vara nödvändig för att
möjliggöra en utökning av allmänhetens tillträde till parken.
Yrkanden
Michael Cocozza (-) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Muharrem Demirok (C), Gustaf Appelberg (L), Jörgen Ring (SD) och Gunnar
Gustafsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Muharrem Demiroks (C) med fleras yrkande
om bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut mot Michael Cocozzas (-)
yrkande om bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt Muharrem Demiroks (C) med fleras yrkande om bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Reservationer
Michael Cocozza (-) och Jaleh Ramezani (-) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Michael Cocozzas (-) yrkande om bifall till motionen samt lämnar
följande skriftliga reservation:
"Vi reserverar oss mot kommunfullmäktiges beslut om att avslå
Linköpingslistans motion ”Gör Slottsparken tillgänglig för alla”. Reservationen
sker till förmån för den egna motionen.
Linköpingslistan menar att Slottsparken bär på en historia som bör synliggöras
för kommunens invånare samt för turister. Det finns många andra svenska
städer som har historiska byggnader där tillhörande parkyta gjorts tillgänglig
för allmänheten. Linköping bör följa dessa städers exempel. Ett lämpligt sätt att
göra detta på är genom ett planförfarande som säkerställer tillgängligheten.
Genom att tillgängliggöra såväl parken som muséet kan Linköpings stadskärna
få ett lyft och en högre attraktionskraft."
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-03-01, § 72
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-01-25, § 29
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-12-07, § 551
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-11-30, § 365
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2021-11-17, § 233
Tjänsteskrivelse - Gör Slottsparken tillgänglig för alla, svar på motion (-),
2021-10-28
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionären
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 123 Begränsa asylsökandes möjligheter att bosätta sig
i Skäggetorp, Ryd och delar av Berga, svar på
motion (S)
Dnr KS 2020-556
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att Allians för Linköping anser
inte att möjligheten att undanta vissa bostadsområden från EBO är
lösningen på problemen med segregation och otrygghet, utan att det
endast kommer att leda till en ökad problematik med svartkontrakt
och olovlig andrahandsuthyrning.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2022-01-25, § 30 och 2022-03-01, § 73 att
bordlägga ärendet.
Kristina Edlund (S) och Elias Aguirre (S) föreslår i en motion daterad 2020-0824 att:


Linköpings kommun, enligt EBO-lagstiftningen som träde i
kraft 1 juli, nyttjar möjligheten att begränsa asylsökande från att
bosätta sig i Skäggetorp, Ryd och delar av Berga.

Riksdagen beslutade i november 2019 att anta lagförslag om att asylsökande
som flyttar till och bor i eget boende i vissa områden med socioekonomiska
utmaningar som huvudregel inte ska ha rätt till dagersättning. Regeringen
beslutade även om förordningsändringar med kompletterande regler om vilka
områden som ska omfattas.
32 kommuner i Sverige har möjlighet att anmäla till Migrationsverket att en
eller flera delar av kommunen ska omfattas av regleringen. En sådan anmälan
ska föregås av samråd med länsstyrelsen om vilka områden som ska anmälas.
Linköpings kommun omfattas av denna möjlighet. Dessa nya regler trädde i
kraft den 1 januari 2020, men begränsningen av rätten till dagersättning fick
dock effekt i samband med att förteckningen över vilka områden som omfattas
började gälla den 1 juli 2020. Linköpings kommun har inte använt denna
möjlighet.
Allians för Linköping anser inte att möjligheten att undanta vissa
bostadsområden från EBO är lösningen på problemen med segregation och
otrygghet, utan att det endast kommer att leda till en ökad problematik med
svartkontrakt och olovlig andrahandsuthyrning. Hänvisning sker även till det
interpellationssvar som lämnades enligt KF 2020-02-25, § 54.
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Kommunstyrelsens beslut 2021-12-14, § 389
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2022-03-29
1. Motionen avslås med hänvisning till att Allians för Linköping anser inte att
möjligheten att undanta vissa bostadsområden från EBO är lösningen på
problemen med segregation och otrygghet, utan att det endast kommer att leda
till en ökad problematik med svartkontrakt och olovlig andrahandsuthyrning.
Yrkanden
Kristina Edlund (S), Elias Aguirre (S), Süreyya Kurdi (S), Andreas
Williamsson (S), Mari Hultgren (S) och Michael Cocozza (-) yrkar bifall till
motionen.
Niklas Borg (M), Joakim Hörsing (MP), Björn Alling (V), Åsa Wennergren
(L), Muharrem Demirok (C), Jörgen Ring (SD) och Suada Tolic (M) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Niklas Borgs (M) med fleras yrkande om
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut mot Kristina Edlunds (S) med
fleras yrkande om bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Niklas Borgs (M) med fleras yrkande om bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs och ska verkställas.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Den som vill
bifalla Niklas Borgs (M) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Kristina Edlunds (S) med fleras
yrkande om bifall till motionen röstar nej.
Utfall: 53 ja, 24 nej, 0 avstår, 77 totalt. Hur var och en röstat framgår av Bilaga
§ 123, Omröstning
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Niklas Borgs (M)
yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning
Omröstningar framgår av Bilaga § 123, Omröstning.
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Reservationer
Samtliga tjänstgörande ledamöter och ersättare från Socialdemokraterna
reserverar sig mot beslutet till förmån för Kristina Edlunds (S) med fleras
yrkande om bifall till motionen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-03-01, § 73
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-01-25, § 30
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-12-14, § 389
Tjänsteskrivelse – Begränsa asylsökandes möjligheter att bosätta sig i
Skäggetorp, Ryd och delar av Berga, svar på motion (S), 2021-11-15
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Kommunstyrelsen
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Bilaga § 123, Omröstning
Starttid: 2022-03-29 17:29:57
Sluttid: 2022-03-29 17:31:20
Ja: 53
Nej: 24
Avstår: 0
Totalt: 77
Följande personer har röstat: Ja
Jenny Ivner (MP)
Peter Andersson (SD)
Joakim Hörsing (MP)
Sandra Sannemo Bårman (M)
Lars Vikinge (C)
Gustaf Appelberg (L)
Björn Alling (V)
Camilla Bekkhus (SD)
Stefan Bogren (M)
Niklas Borg (M)
Astrid Brissman (M)
Gunnar Broman (L)
Thomas Bystedt (L)
Denise Cassel (KD)
Yvonne de Martin (C)
Muharrem Demirok (C)
Rolf Edelman (M)
Jessica Eek (V)
Magnus Engström (KD)
Elsa Ericsson (M)
Stefan Erikson (M)
Liselotte Fager (KD)
Gunnar Gustafsson (MP)
Gösta Gustavsson (C)
Rebecka Hovenberg (MP)
Christer Johansson (SD)
Linnéa Jägestedt (M)
Agneta Lantz (M)
Kjell O Lejon (KD)
Eva Lindblad (V)
Fredrik Lundén (M)
Daniel Noregran (M)
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Jörgen Ring (SD)
Christoffer Rosendahl (C)
Yvonne Svalin (KD)
Torsten Svärdström (SD)
Suada Tolic (M)
Åsa Wennergren (L)
Trine Vikinge (C)
Erik Östman (M)
Albin Adell Sjöberg (V)
Carin Ahlsén (C)
Leif Bronsén (M)
Gunnar Franzén (SD)
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP)
Milad Haddad (M)
Agneta Eriksson (V)
Anita Jonasson-Kroon (M)
William Jonsson (M)
Magnus Landberg (KD)
Marcus Ljungqvist (C)
Johan Thorén (L)
Patrik Westlund (SD)
Följande personer har röstat: Nej
Niklas Nåbo (S)
Elias Aguirre (S)
Lotta Bäckman (S)
Michael Cocozza (-)
Kristina Edlund (S)
Elisabeth Gustafsson (S)
Ali Hajar (S)
Jonatan Hermansson (S)
Mari Hultgren (S)
Süreyya Kurdi (S)
Joe Mayer (S)
Tanja Mitic (S)
Christoffer Olsson (S)
Jaleh Ramezani (-)
Karin Sandin Dahlgren (S)
Mikael Sanfridson (S)
Andreas Williamsson (S)
Jan Österlind (S)
Conny Delerud (S)
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Kerstin Johnsson (S)
Åsa Roth (S)
Birgitta Wallberg (S)
Susanne Wallberg (S)
Per Wretman (S)
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§ 124 Undanta kommunen från EBO-lagen (lag om eget
boende), svar på motion (SD)
Dnr KS 2021-367
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-26.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2022-01-25, § 31, och 2022-03-01, § 74 att
bordlägga ärendet.
Chris Dahlqvist (SD), Jonas Andersson (SD) och Jörgen Ring (SD) föreslår i
motion daterad 2021-04-01 att kommunfullmäktige beslutar


Att verka för att undanta hela Linköpings kommun från EBOlagen.

Riksdagen beslutade i november 2019 att anta lagförslag om att asylsökande
som flyttar till och bor i eget boende i vissa områden med socioekonomiska
utmaningar som huvudregel inte ska ha rätt till dagersättning. Regeringen
beslutade även om förordningsändringar med kompletterande regler om vilka
områden som ska omfattas.
32 kommuner i Sverige har möjlighet att anmäla till Migrationsverket att en
eller flera delar av kommunen ska omfattas av regleringen. En sådan anmälan
ska föregås av samråd med länsstyrelsen om vilka områden som ska anmälas.
Linköpings kommun omfattas av denna möjlighet. Dessa nya regler trädde i
kraft den 1 januari 2020, men begränsningen av rätten till dagersättning fick
dock effekt i samband med att förteckningen över vilka områden som omfattas
började gälla den 1 juli 2020. Linköpings kommun har inte använt denna
möjlighet.
Motionen föreslås avslås med hänvisning till att det inte är möjligt att undanta
hela kommunen från den så kallade EBO-lagen utan det är endast en del eller
delar av en kommun som avses i förordningen. Allians för Linköping anser inte
heller att möjligheten att undanta vissa bostadsområden från EBO är lösningen
på problemen med segregation och otrygghet, utan att det endast kommer att
leda till en ökad problematik med svartkontrakt och olovlig
andrahandsuthyrning. Hänvisning sker även till det interpellationssvar som
lämnades enligt KF 2020-02-25, § 54.
Kommunstyrelsens beslut 2021-12-14, § 390
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1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2022-03-29
1. Motionen avslås med hänvisning till att det inte är möjligt att undanta hela
kommunen från den så kallade EBO-lagen.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2022-04-26.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-03-01, § 74
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-01-25, § 31
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-12-14, § 390
Tjänsteskrivelse – Undanta kommunen från EBO-lagen (lag om eget boende),
svar på motion (SD), 2021-11-19
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Kommunstyrelsen
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§ 125 Gör Linköping till en pilotkommun inom
folkräkning, svar på motion (S)
Dnr KS 2020-676
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-26.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2022-01-25, § 32 och 2022-03-01, § 75 att
bordlägga ärendet.
Kristina Edlund och Mari Hultgren (S) föreslår i en motion daterad 2020-09-17
att:


Linköpings kommun skyndsamt ansöker om att få bli en av de
frivilliga pilotkommunerna där Skatteverket genomför
folkräkningar i utvalda bostadsområden.

Strax före sommaren 2020 fick Skatteverket ett uppdrag från regeringen att
stärka folkbokföringens insats i arbetet mot grov organiserad brottslighet. Ett
uppstartsmöte tillsammans med övriga deltagande myndigheter har hållits.
Skatteverket kommer även att samverka med Göteborgs stad och Södertälje
kommun, för att utveckla metoder och arbetssätt som underlättar samverkan för
att komma åt felaktig folkbokföring kopplad till organiserad brottslighet.
Uppdraget är ett pilotprojekt som handlar om att kartlägga strategiska adresser
som misstänks användas för systematiska fel i folkbokföringen kopplad till
organiserad brottslighet, samt personer och företag som möjliggör detta.
Kontrollen av dessa adresser ska stärkas för att minska systematiska fel i
folkbokföringen och förhindra den välfärdsbrottslighet som dessa kan
möjliggöra. I uppdraget ingår också att utveckla metoder och arbetssätt som
underlättar myndighetssamverkan för att komma åt felaktig folkbokföring
kopplad till organiserad brottslighet.
Skatteverket har också fått i uppdrag att identifiera ytterligare
samarbetspartners, såväl myndigheter som kommuner, utöver de tolv
nätverksmyndigheterna i samverkan mot grov och organiserad brottslighet.
Skatteverket har beslutat att inleda samverkan inom ramen för uppdraget med
Södertälje kommun och Göteborgs stad.
Det särskilda myndighetsuppdraget ska återrapporteras till regeringen om
knappt ett år, den 1 oktober 2021.
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Inom Skatteverket är folkbokföringskontrollen högt prioriterad. Sedan den 1
juli 2018 är det olagligt att vara felaktigt folkbokförd. Avsiktligt felaktig
folkbokföring är ett brott som kan ge böter eller fängelse, om det är grovt upp
till två års fängelse.
De tolv myndigheter som ingår i samverkan mot grov och organiserad
brottslighet är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan,
Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen,
Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen,
Tullverket och Åklagarmyndigheten. Den myndighetsgemensamma satsningen
mot organiserad brottslighet startade 2009.
Motionen avslås med hänvisning till att genomförandet av en folkräkning är ett
statligt ansvar. Det är dock av stor vikt att uppgifterna i folkbokföringen och
befolkningsstatistiken ska vara korrekta och överensstämma med verkligheten
och en folkräkning kan bland annat bidra till att upptäcka fusk men ska i så fall
genomföras av staten.
Kommunstyrelsens beslut 2021-12-14, § 391
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2022-03-29
1. Motionen avslås med hänvisning till att genomförandet av en folkräkning är
ett statligt ansvar. Det är dock av stor vikt att uppgifterna i folkbokföringen och
befolkningsstatistiken ska vara korrekta och överensstämma med verkligheten
och en folkräkning kan bland annat bidra till att upptäcka fusk men ska i så fall
genomföras av staten.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2022-04-26.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-03-01, § 75
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-01-25, § 32
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-12-14, § 391
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Tjänsteskrivelse – Gör Linköping till en pilotkommun inom folkräkning, svar
på motion (S), 2021-11-15
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Kommunstyrelsen
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§ 126 Uppdrag till Sankt Kors att avveckla det
misslyckade Linbikeprojeket, svar på motion (SD)
Dnr KS 2021-306
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-26.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2022-01-25, § 33 och 2022-03-01, § 76 att
bordlägga ärendet.
Jörgen Ring (SD) och Camilla Bekkhus (SD) föreslår i en motion daterad
2021-03-25 att:



Via kommunstyrelsen och Stadshus AB ge Sankt Kors
Fastighets AB i uppdrag att försöka sälja hela Linbike-konceptet
till marknaden
Linbikeprojektet läggs ner om inte Sankt Kors Fastighets AB
lyckas sälja hela Linbike-konceptet till marknaden.

Kommunstyrelsen föreslås på sitt sammanträde 2021-12-14 i ärendet
”Hyrcykelsystem i Linköping (LinBike), förtida avveckling” (KS 2016-849)
besluta om ge Sankt Kors Fastighets AB i uppdrag att avveckla
hyrcykelsystemet i förtid på grund av en låg användningsgrad samt därmed en
hög kostnad för kommunen.
Förutsättningar att sälja tjänsten finns inte och Kommunledningsförvaltningen
föreslår därmed att motionens första beslutsats avslås. Med anledning av att
kommunstyrelsen föreslås ge Sankt Kors i uppdrag att avveckla
hyrcykelsystemet LinBike så föreslås den andra beslutsatsen bifallas.
Kommunstyrelsens beslut 2021-12-14, § 382
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2022-03-29
1. Motionens första beslutsats avslås med hänvisning till att det inte finns
förutsättningar för en försäljning av LinBikekonceptet.
2. Motionens andra beslutsats bifalls. Kommunstyrelsen föreslås i ärendet
”Hyrcykelsystem i Linköping (LinBike), förtida avveckling” fatta beslut om att
uppdra åt Sankt Kors AB att genomföra en förtida avveckling av
hyrcykelsystemet LinBike.
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Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2022-04-26.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-03-01, § 76
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-01-25, § 33
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-12-14, § 382
Tjänsteskrivelse – Uppdrag till Sankt Kors att avveckla det misslyckade
LinBikeprojektet, svar på motion (SD), 2021-12-02
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Kommunstyrelsen
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§ 127 Låt Linköpings älskade Tinnis få återuppstå, svar
på motion (SD)
Dnr KS 2020-674
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-26.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-01, § 77 att bordlägga ärendet.
Jörgen Ring (SD) och Chris Dahlqvist (SD) har lämnat in en motion daterad
2020-09-15 om att låta Linköpings älskade Tinnis få återuppstå. De föreslår
följande:







Att ge Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
utreda hur utsläpp i Tinnerbäcken ska kunna minskas genom
krav på påverkanskällor uppströms,
Att ge Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
utreda hur rening av Tinnerbäcken ska kunna ske så att
vattenkvaliteten klarar kraven för tjänligt badvatten i
Tinnerbäcksbadet,
Att ge Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
beräkna kostnaden för att uppnå tjänlig vattenkvalitet till
badsjön,
Att ge Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
beräkna kostnaden för uppvärmning av vattnet till badsjön,
Att uppdra till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att ta
fram ett förslag på hur Tinnerbäcksbadet skulle kunna återställas
till dess naturliga ursprung som sjö med Tinnerbäcken som
vattenkälla, samt förse denna sjö med uppvärmt vatten från
Tinnerbäcken via fjärrvärme.

Motionen lyfter fram att badet är ett viktigt kulturarv i staden med en lång
historia. Invigningen skedde 1938. Motionären vill att Tinnerbäcksbadet
återställs till sitt ursprung som naturlig sjö och att Tinnerbäcken återigen ska
vara vattenkälla, samt att vattnet från Tinnerbäcken renas och värms upp.
Troligen har aldrig Tinnerbäcken varit vattenkällan utan innan man började
använda dricksvatten för ca 15 års sedan så hämtades vattnet från Stångån.
Detta upphörde på grund av att badvattenkvaliteten inte bedömdes vara
tillräckligt bra.
Utsläppen till Tinnerbäcken måste minimeras och rening av vattnet ska ske så
att Linköpings folkkära Tinnis kan återuppstå med vatten från bäcken.
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Motionären vill därför att Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i
uppdrag att bland annat utreda hur utsläppen till Tinnerbäcken kan minskas,
hur rening av Tinnerbäckens vatten kan ske så det kan användas i badsjön,
vilka kostnader som finns förknippade med detta samt ta fram förslag på hur
Tinnerbäcksbadet skulle kunna återställas till dess ursprungliga utformning.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett hur vattenkvaliteten i
Tinnerbäcken kan förbättras. Den åtgärdsutredningen för Tinnerbäcken
slutfördes 2019. Av utredningen framgår Tinnerbäckens status och den ger
också förslag på åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten och vilka krav som
kan ställas på tillkommande exploateringar.
Tinnerbäckens vatten har idag bland annat hög humushalt (brunt färgat vatten)
och innehåller mycket näringsämnen som kväve och fosfor. Även halten av
PFOS är hög. För att kunna använda vattnet i en badanläggning behöver det
renas från detta. Till den nya badsjön, som kommunfullmäktige 211123 tog
beslut om att bygga, ska en ny reningsanläggning byggas som kommer rena
vattnet från badsjön och därefter återföra vattnet till badsjön, dvs vattnet
kommer recirkulera. Om det istället skulle användas vatten från Tinnerbäcken
krävs nya reningssteg, det vill säga vi har kvar samma behov av
reningsanläggning men får nya tillskott. Bedömningen är att detta inte är
rimligt att göra.
Eftersom bedömningen är att det inte är rimligt att använda bäckvattnet har
ingen beräkning gjorts över vad dessa nya reningssteg skulle kosta.
Det konstateras att något ytterligare utredningsuppdrag för att ta fram fler
förslag inte är aktuellt eftersom beslut redan är taget om vilket alternativ som
ska byggas.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen samtliga
punktsatser avslås med hänvisning till genomförda utredningar och att ett
beslut i frågan om Tinnis redan är fattat av kommunfullmäktige.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-01-26, § 19
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
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1. Motionens samtliga punktsatser avslås med hänvisning till genomförda
utredningar och att ett beslut i frågan om Tinnis redan är fattat av
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens beslut 2022-02-15, § 44
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2022-03-29
1. Motionens samtliga punktsatser avslås med hänvisning till genomförda
utredningar och att ett beslut i frågan om Tinnis redan är fattat av
kommunfullmäktige.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2022-04-26.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-03-01, § 77
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-02-15, § 44
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-26, § 19
Tjänsteskrivelse 2022-01-19
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 128 Laddinfrastruktur, svar på motion (V)
Dnr KS 2020-758
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-26.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-01, § 78 att bordlägga ärendet.
Agneta Eriksson (V) och Jessica Eek (V) föreslår i en motion:


Att kommunen installerar laddstolpar för el- och hybridbilar i
första hand på kommunens egna P-platser men också på andra
publika ställen där möjligheten finns. Detta utan att någon avgift
tas ut.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fått ett strategiskt
utvecklingssuppdrag som rör laddinfrastruktur i kommunen. Inom ramen för
uppdraget ska förvaltningen under året ta fram en plan för hur antalet
laddplatser i kommunen kan fördubblas till år 2024 samt hur målsättningen att
alla hyresgäster i de kommunala bolagen ska ha möjlighet till laddning till år
2030 kan nås. Av planen, som ska tas fram i samverkan med kommunens bolag
ska det bland annat tydliggöras vilken aktör som ansvarar för vad, samt vilka
juridiska förutsättningar som finns gällande kostnader och avgifter för
laddning.
Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som
minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.
Satsningen är en del av stadsbudgeten som riksdagen beslutat om. Genom
Klimatklivet kan kommunen få medfinansiering vid byggandet av laddstolpar i
syfte att stimulera användningen av el- och laddhybridbilar. Merparten av de
laddstolpar som kommunen har idag är delfinansierade via Klimatklivet. Miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen ser att kommunen även fortsättningsvis
kommer att söka statlig medfinansiering för denna typ av åtgärder när det är
möjligt.
Med hänvisning till det strategiska utvecklingsuppdraget angående
laddinfrastruktur som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har fått att
hantera under år 2022 så anses motionen besvarad.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-01-26, § 20
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
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Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens avslås med hänvisning till sista meningen i att-satsen men i övrigt
anses motionen besvarad med det strategiska utvecklingsuppdraget som ska
genomföras under 2022.
Kommunstyrelsens beslut 2022-02-15, § 45
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2022-03-29
1. Motionens att-sats bevaras med hänvisning till det
strategiska utvecklingsuppdrag angående laddinfrastruktur som Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen ska arbeta med under år 2022.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2022-04-26.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-03-01, § 78
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-02-15, § 45
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-26, § 20
Tjänsteskrivelse – Laddinfrastruktur, svar på motion (V), 2022-01-04
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 129 Omsorgselevers möjligheter att arbeta på loven,
svar på motion (S)
Dnr KS 2021-375
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-26.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-01, § 79 att bordlägga ärendet.
Mikael Sanfridson (S), Lotta Bäckman (S) och Jonathan Hermansson (S)
föreslår i en motion daterad 2021-04-13
Att införa lov-jobbsgaranti inom omsorgen för de elever som studerar på vårdoch omsorgsutbildningar på gymnasienivån.
Att åldersgränsen på 18 år tas bort för arbete inom omsorgen och
äldreomsorgen för dessa elever.
Att äldrenämnden får i uppdrag att samordna utbildningssektorn,
arbetsgivarorganisationen och beställarnämnderna så att det finns ett koncept
som eleverna kan ta del av.
Linköpings kommun använder kompetensbaserad rekrytering vilket är en
kvalitetssäkrande metod som används vid all rekrytering. Val av metod
grundas på beslut både i Linköpings personalpolitiska policy samt i tillhörande
tillämpningsanvisning. Vid lov-jobbsgaranti såsom den är uttryckt i motionen
kan inte metoden säkerställas. Behovet av personal inom vård och omsorg är
stort och den bedömning som gjorts tidigare är att de som söker arbete under
pågående vård- och omsorgsutbildningar, och som bedöms ha rätt kompetens
enligt kompetensbaserad rekrytering, erbjuds arbete. Så att införa en lovjobbsgaranti bedöms inte fylla någon funktion. Att införa lov-jobbsgaranti är
inte heller genomförbart då det strider mot Linköpings kommuns
rekryteringsordning utifrån Lagen om anställningsskydd (Lag 1982:80) och
hanteringen av befintliga vikarier.
I AFS 2012:3 från Arbetsmiljöverket regleras minderåriga i arbete. Där
framgår att det är förbjudet för minderåriga att arbeta med vård av dementa
personer och personer med psykisk ohälsa. Då en väldigt stor del av Leanlinks
verksamhet innefattar någon del av demens eller psykisk ohälsa bedöms inte
förslaget att ta bort åldersgränsen på 18 år som görligt.
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Den sista punkten är inte aktuell då de två första punkterna inte är
genomförbara. Både operativ och strategisk samverkan kring
kompetensförsörjning pågår mellan dessa förvaltningar.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till
kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
Kommunstyrelsens beslut 2022-02-15, § 46
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstryks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2022-03-29
1. Motionen avslås med hänvisning till Arbetsmiljöverkets AFS 2012:3. Lovjobbsgaranti är inte förenlig med Linköpings kommuns kompetensbaserade
rekryteringsprocess eller med de fastslagna tillämpningsanvisningar för
rekryteringsordning som har beslutats.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2022-04-26.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-03-01, § 79
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-02-15, § 46
Tjänsteskrivelse – Omsorgelevers möjlighet att arbeta på loven, svar på motion
(S), 2021-09-30
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Kommunstyrelsen

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 130 Utöka den områdesbaserade socialtjänsten, svar
på motion (MP)
Dnr KS 2019-295
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-26.
Ärende
Maria Moraes (MP) och den tidigare ledamoten för Miljöpartiet i
kommunfullmäktige Birgitta Rydhagen föreslår i en motion daterad 2019-0321 att:



Kommunen utökar den områdesbaserade socialtjänsten till
ytterligare minst två nya områden under mandatperioden
Kommunen utökar resurserna för den områdesbaserade
socialtjänsten så att det förebyggande arbetet och samverkan
med andra aktörer i bostadsområdena ökar.

Kommundirektören har under 2020 fastställt Åtgärdsplan mot segregation samt
kommunstyrelsen har beslutat om handlingsplan för trygghet, säkerhet och
brottsförebyggande åtgärder 2017. Åtgärder som initieras under 2021 och
framåt är; Arbetet med Nära Socialtjänst utvecklas i flera perspektiv, dels i
form av Områdesteam som syftar till att sänka tröskeln för stöd och hjälp.
Vidare pågår utvecklingsarbete kring organisering av Nära Socialtjänst i de
geografiska områdena i kommunen. Ambitionen är att stävja den pågående
samhällstrenden med en ökad problematik med parallella samhällsystem, med
ökad risk för ungdomsbrottslighet och gängkriminalitet som följd, vilket
innebär hög utsatthet för barn och unga. Motionen har med sitt innehåll belyst
adekvata frågeställningar och förslag.
Social- och omsorgsförvaltningens och Leanlinks bedömning är dock att i
nuläget fokusera på befintliga beslut med dess åtgärder och föreslår att
motionen besvaras med hänvisning till detta.
Social- och omsorgsnämndens beslut 2022-02-16, § 2
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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1. Motionen besvaras med att social- och omsorgsnämnden beslutat etablera
områdesteam under 2021 som en del i Åtgärdsplan mot segregation.
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-08, § 59
1. Social- och omsorgsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2022-03-29
1. Motionen besvaras med att social- och omsorgsnämnden beslutat etablera
områdesteam under 2021 som en del i Åtgärdsplan mot segregation.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2022-04-26.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-03-08, § 59
Protokollsutdrag social- och omsorgsnämnden 2022-02-16, § 2
Tjänsteskrivelse – Utöka den områdesbaserade socialtjänsten, svar på motion
(MP) 2021-12-17
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionären
Social- och omsorgsnämnden

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 131 Områdesbaserat socialt arbete i hela kommunen,
svar på motion (S)
Dnr KS 2020-493
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-26.
Ärende
Lotta Bäckman (S) föreslår i en motion daterad 2020-06-16 att:


Områdesbaserat socialt arbete förstärks och byggs ut succesivt.

Motionären hänvisar till att områdesbaserat socialt arbete i Lambohov och
Berga visat på goda resultat. Samhällets stöd och service måste finnas där
människor befinner sig i vardagen för att de ska känna trygghet. Det blir
särskilt viktigt i ett alltmer segregerat samhälle.
Kommundirektören beslutade i december 2020 att anta Åtgärdsplan mot
segregation. En av de totalt 60 aktiviteterna som ingår i planen, är att etablera
områdesteam i Ryd, Berga och Skäggetorp (med tillhörande geografiska
områden). Social- och omsorgsnämnden beslutade i juni 2021 att ge Leanlink i
uppdrag att etablera teamen, i form av ett utvecklingsuppdrag. Ytterligare
åtgärd som initieras under 2021 är uppdraget Nära socialtjänst Skäggetorp.
Etableringen av områdesteam och Nära socialtjänst Skäggetorp har som
målsättning att socialtjänsten i nära samverkan med kommuninvånarna,
civilsamhället och andra samverkanspartners stärka och förbättra det
trygghetsskapande och brottförebyggande arbetet, bidra till förbättrad
integration och förebygga att barn och unga rekryteras in i kriminalitet och
andra destruktiva beteenden.
Motionen har med sitt innehåll belyst adekvata frågeställningar och förslag.
Social- och omsorgsförvaltningens och Leanlinks gemensamma bedömning är
att i nuläget fokusera på befintliga beslut om åtgärder och föreslår att motionen
besvaras med hänvisning till detta. Efter att uppföljning är gjord och det finns
underlag avseende utfall och effekt av ovanstående åtgärder kan
ställningstagande göras om ytterligare stadsdelar som kan vara aktuella för att
etablera områdesteam.
Social- och omsorgsnämndens beslut 2022-02-16, § 3
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
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Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med att Social- och omsorgsnämnden beslutat om att ge
Leanlink, Råd och stöd ett utvecklingsuppdrag avseende att etablera
Områdesteam i Berga, Ryd och Skäggetorp med tillhörande geografiska
områden, som en del i Åtgärdsplan mot segregation.
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-08, § 60
1. Social- och omsorgsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2022-03-29
1. Motionen besvaras med att social- och omsorgsnämnden beslutat om att ge
Leanlink, Råd och stöd ett utvecklingsuppdrag avseende att etablera
Områdesteam i Berga, Ryd och Skäggetorp med tillhörande geografiska
områden, som en del i Åtgärdsplan mot segregation.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2022-04-26.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-03-08, § 60
Protokollsutdrag social- och omsorgsnämnden 2022-02-16, § 3
Tjänsteskrivelse – Områdesbaserat socialt arbete i hela kommunen, svar på
motion (S), 2021-12-17
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionären
Social- och omsorgsnämnden

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 132 Hjärtstartare, svar på motion (SD)
Dnr KS 2020-341
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-26.
Ärende
Jane Eriksson (SD) och Chris Dahlqvist (SD) föreslår i en motion daterad
2020-04-20 att:






Hjärtstartare skall finnas i de lokaler som upplåts för
verksamhet eller vård, återkommande för personer över 65 år,
till exempel gemensamhetslokaler som i hemtjänstverksamhet
och servicelägenheter som används för måltider och samvaro.
Hjärtstartare skall finnas tillgänglig i de lokaler som är knutna
till boenden för personer över 65 år av typen trygghetsboenden,
vårdbostad och andra liknande boendeformer.
En inventering av hjärtstartare i kommunala verksamhetslokaler
och offentliga lokaler görs, samt att befintliga hjärtstartare
registreras i hjärtstartarregistret.
Tillgängligheten hos befintliga hjärtstartare optimeras genom
strategisk placeringen.

Äldrenämnden beslutade den 2021-10-21, § 121, att hjärtstartare ska köpas in
och placeras i kommunens alla servicehus och biståndsbedömda
trygghetsboenden samt i Hagdahls Senior Center och Anhörigcenter.
Äldrenämndens beslut grundade sig i ett beslut av kommunfullmäktige 201906-18, § 223 att ge berörda nämnder i uppdrag att utreda möjligheten att köpa
in och placera ut hjärtstartare på kommunens vård- och trygghetsboenden.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att motionen besvaras med
hänvisning till äldrenämndens beslut.
Äldrenämndens beslut 2022-02-17, § 9
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

108 (119)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2022-03-29

1. Motionen besvaras med hänvisning till äldrenämndens beslut att köpa in och
placera hjärtstartare i kommunens alla servicehus och biståndsbedömda
trygghetsboenden, i Hagdahls Senior Center samt hos Anhörigcenter.
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-08, § 61
1. Äldrenämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2022-03-29
1. Motionen besvaras med hänvisning till äldrenämndens beslut att köpa in och
placera hjärtstartare i kommunens alla servicehus och biståndsbedömda
trygghetsboenden, i Hagdahls Senior Center samt hos Anhörigcenter.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2022-04-26.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-03-08, § 61
Protokollsutdrag äldrenämnden 2022-02-17, § 9
Tjänsteskrivelse – Hjärtstartare, svar på motion (SD), 2022-01-19
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Äldrenämnden

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 133 Kostnadsfria bussresor för pensionärer, svar på
motion (SD)
Dnr KS 2019-155
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-26.
Ärende
Chris Dahlqvist (SD), Jörgen Ring (SD) samt den tidigare ledamoten i
kommunfullmäktige Klas Ahlberg (-) föreslår i en motion daterad 2019-02-18
att:



Uppdra åt berörd nämnd att genomföra ett pilotprojekt för
kostnadsfria bussresor för pensionärer 65 år och äldre
Berörd nämnd ges i uppdrag att redovisa resultatet av
pilotprojektet för att ge underlag för om beslut om permanenta
kostnadsfria bussresor för äldre över 65 år ska genomföras.

Enligt avtalet med Östgötatrafiken som utför kollektivtrafiken i länet så kan
Linköpings kommun endast köpa biljetter ur ordinarie sortiment. Det innebär
att om en pilot involverar samtliga pensionärer över 65 år i Linköpings
kommun blir kostnaden mellan 112 miljoner till 208 miljoner beroende på
biljettyp och uthämtningsgrad.
Det finns ett flertal utredningar om subventionerad kollektivtrafik. Inte i någon
av dessa framkommer det några tydliga indikationer att fria resor för
pensionärer över 65 år bidrar till en mer önskvärd färdmedelsfördelning. De
undersökningar som finns visar att det vid fria resor främst sker en
överflyttning från cykel och gång till kollektivtrafik, det vill säga att bilåkandet
minskar inte i någon stor grad. För att nå både globala, nationella och
kommunala mål om klimat och folkhälsa är det önskvärt med olika insatser
som minskar bilåkandet och inte den ur ett folkhälsoperspektiv viktiga
vardagsmotionen.
Statistik över inkomsten i olika åldersgrupper visar att pensionärer generellt
sett inte har en sämre ekonomisk situation än dem i åldersgruppen 25-64 år.
Medelinkomsten för åldersgruppen 65-74 år är högre än för gruppen upp till 39
år. Det finns alltså inget som tyder på att pensionärer generellt har en lägre
inkomst än de som är under 40 år.
Mot bakgrund av de höga ofinansierade kostnaderna och redovisade
utredningar och studier som finns på området så kan miljö- och
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samhällsbyggnadsförvaltningen inte förorda ett pilotprojekt för kostnadsfria
bussresor för pensionärer över 65 år.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden
tillstyrka förslaget inför kommunstyrelsens beredning till kommunfullmäktiges
beslut.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-02-16, § 36
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till de höga ofinansierade kostnaderna samt
de slutsatser om färdmedlesfördelning efter subventionerad kollektivtrafik i
utredningar och studier som finns på området.
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-08, § 62
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2022-03-29
1. Motionen avslås med hänvisning till de höga ofinansierade kostnaderna samt
de slutsatser om färdmedlesfördelning efter subventionerad kollektivtrafik i
utredningar och studier som finns på området.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2022-04-26.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-03-08, § 62
Ojusterat protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-16, § 36
Tjänsteskrivelse – Kostnadsfria bussresor för pensionärer, svar på motion (SD),
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2022-01-21
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 134 Fria resor i lågtrafik för pensionärer över 70 år,
svar på motion (S)
Dnr KS 2019-158
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-26.
Ärende
Mari Hultgren (S) och Mikael Sanfridson (S) föreslår i en motion daterad
2019-02-18 att:


Linköpings kommun genomför någon form av fria resor i
lågtrafik för pensionärer över 70 år.

Enligt avtalet med Östgötatrafiken som utför kollektivtrafiken i länet så kan
Linköpings kommun endast köpa biljetter ur ordinarie sortiment. Det innebär
en kostnad för Linköpings kommun på 105 miljoner till 156 miljoner beroende
på biljettyp och uthämtningsgrad.
Det finns ett flertal utredningar om subventionerad kollektivtrafik. Inte i någon
av dessa framkommer det några tydliga indikationer att fria resor för
pensionärer över 65 år skulle bidra till en mer önskvärd färdmedelsfördelning.
De undersökningar som finns visar att det vid fria resor främst sker en
överflyttning från cykel och gång till kollektivtrafik, det vill säga att bilåkandet
minskar inte i någon stor grad. För att nå både globala, nationella och
kommunala mål om klimat och folkhälsa är det önskvärt med olika insatser
som minskar bilåkandet och inte den ur ett folkhälsoperspektiv viktiga
vardagsmotionen.
Statistik över inkomsten i olika åldersgrupper visar att pensionärer generellt
sett inte har en sämre ekonomisk situation än dem i åldersgruppen 25-64 år.
Medelinkomsten för åldersgruppen 65-74 år är högre än för gruppen upp till 39
år. Det finns alltså inget som tyder på att pensionärer generellt har en lägre
inkomst än de som är under 40 år.
Mot bakgrund av de höga ofinansierade kostnaderna och redovisade
utredningar och studier som finns på området så kan miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen inte förorda fria resor i lågtrafik för
pensionärer över 70 år.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att motionen avslås.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-02-16, § 37
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1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till de höga ofinansierade kostnaderna samt
de slutsatser om färdmedlesfördelning efter subventionerad kollektivtrafik i
utredningar och studier som finns på området.
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-08, § 63
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2022-03-29
1. Motionen avslås med hänvisning till de höga ofinansierade kostnaderna samt
de slutsatser om färdmedlesfördelning efter subventionerad kollektivtrafik i
utredningar och studier som finns på området.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2022-04-26.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-03-08, § 63
Ojusterat protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-16, § 37
Tjänsteskrivelse – Fria resor i lågtrafik, svar på motion (S), 2022-01-21
Bilaga - Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 135 Kommunens klotterpolicy, svar på motion (-)
Dnr KS 2021-621
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-26.
Ärende
Michael Cocozza (-) och Jaleh Ramezani (-) föreslår i en motion daterad 202108-27 att:




Fullmäktige uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att skärpa
sina rutiner för att uppfylla kommunens klotterpolicy om
borttagande inom 24 timmar.
Fullmäktige antar direktiv till Tekniska Verken Linköping AB,
AB Stångåstaden, Lejonfastigheter AB och Sankt Kors
Fastighets AB om att kommunens klotterpolicy ska följas.
Fullmäktige antar särskilt direktiv till Tekniska Verken
Linköping AB om att genomföra ett projekt där 200 av bolagets
elskåp får en konstnärlig utsmyckning.

Linköpings kommun har inte någon klotterpolicy, det som kan läsas på
kommunens hemsida om klottersanering är en målsättning och en kort
sammanfattning av krav som ställs i det ramavtal kommunen har för
klottersanering.
Kommunens upphandlade entreprenör ronderar och sanerar klotter på
kommunal egendom, till exempel papperskorgar, lyktstolpar, broar, tunnlar,
vägmärken och parkbänkar. Klotter som är kränkande har särskilt hög prioritet
att saneras och där är kraven mot entreprenör tydliga; det ska om möjligt tas
bort inom 24 timmar. Sådant klotter polisanmäls också. Medborgare,
upphandlade driftentreprenörer och kommunens driftingenjörer rapporterar
också in klotter, som åtgärdas av entreprenör för klottersanering.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden
tillstyrka förslaget inför kommunstyrelsens beredning till kommunfullmäktiges
beslut.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-02-16, § 35
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

115 (119)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2022-03-29

Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första att-sats avslås med hänvisning till att kommunen inte har
någon klotterpolicy som säger att klotter ska vara sanerat inom 24 timmar.
Saneringen regleras i avtal med entreprenör. Kommunens ambition är hög och
klotter saneras på ett tillfredsställande sätt och klotter som är kränkande
saneras inom 24 timmar från att vi får vetskap om sådant klotter.
2. Motionens andra att-sats avslås med hänvisning till att kommunens krav i
avtal mot entreprenör inte kan gälla bolagen. Bolagen har idag egna avtal för
klottersanering och upplever precis som kommunen att avtalen fungerar bra.
3. Motionens tredje att-sats avslås med hänvisning till att elskåpen står på
kommunens mark och kommunen har rådighet i frågan om konstnärlig
utsmyckning i offentlig miljö. Kommunen samverkar gärna med Tekniska
Verken om eventuella konstprojekt på elskåp och även hur de kan säkras mot
klotter.
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-08, § 64
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2022-03-29
1. Motionens första att-sats avslås med hänvisning till att kommunen inte har
någon klotterpolicy som säger att klotter ska vara sanerat inom 24 timmar.
Saneringen regleras i avtal med entreprenör. Kommunens ambition är hög och
klotter saneras på ett tillfredsställande sätt och klotter som är kränkande
saneras inom 24 timmar från att vi får vetskap om sådant klotter.
2. Motionens andra att-sats avslås med hänvisning till att kommunens krav i
avtal mot entreprenör inte kan gälla bolagen. Bolagen har idag egna avtal för
klottersanering och upplever precis som kommunen att avtalen fungerar bra.
3. Motionens tredje att-sats avslås med hänvisning till att elskåpen står på
kommunens mark och kommunen har rådighet i frågan om konstnärlig
utsmyckning i offentlig miljö. Kommunen samverkar gärna med Tekniska
Verken om eventuella konstprojekt på elskåp och även hur de kan säkras mot
klotter.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2022-04-26.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2022-03-29

Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-03-08, § 64
Ojusterat protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-16, § 35
Tjänsteskrivelse - Kommunens klotterpolicy, svar på motion (-), 2022-02-08
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2022-03-29

§ 136 Förebygg otrygghet och kriminalitet med CTCmodellen, svar på motion (S)
Dnr KS 2019-676
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-26.
Ärende
Kristina Edlund (S) och Lotta Bäckman (S) föreslår i en motion daterad 201909-17 att:



Testa CTC-modellen på lämpligt område/områden i Linköpings
kommun
Arbetet med CTC-modellen sedan ska utvärderas för att avgöra
om det bör implementeras brett i kommunen.

Motionen hänvisar till att CTC (Community That Care) är en vetenskaplig
modell avseende styrsystem och systematiskt socialt preventionsarbete. Målet
är att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga i hela kommunen.
I januari 2020 beslutade kommundirektören om en ny modell för ledning och
samordning av insatser mot segregation samt trygghetsskapande och
brottsförebyggande åtgärder. Syftet är att samordna, strukturera och
effektivisera kommunens insatser mot segregation samt trygghetsskapande och
brottsförebyggande åtgärder. En åtgärd är etablering av områdesteam.
Med utgångspunkt i gemensamma nuläges- och målbilder ska områdesteamen
förbättra ledning och samordning av kommunens insatser och samverka med
övriga aktörer. Leanlink och Social- och omsorgsförvaltningen ser potential i
CTC modellen och avser att gemensamt framställa en konsekvensbeskrivning
gällande eventuellt införande av CTC modellen som en metod inom beslutad
modell för ledning och samordning av insatser mot segregation. Motionen
föreslås besvaras med hänvisning till detta.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår social- och omsorgsnämnden
tillstyrka förslaget inför kommunstyrelsens beredning till kommunfullmäktiges
beslut.
Social- och omsorgsnämndens beslut 2022-02-16, § 4
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2022-03-29

1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till att Social- och omsorgsförvaltningen
avser att överväga om CTC-modellen ska utgöra en metod inom ramen för den
modell för ledning och samordning av insatser mot segregation,
trygghetsskapande- och brottsförebyggande åtgärder som kommundirektören
beslutat.
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-08, § 65
1. Social- och omsorgsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2022-03-29
1. Motionen besvaras med hänvisning till att Social- och omsorgsförvaltningen
avser att överväga om CTC-modellen ska utgöra en metod inom ramen för den
modell för ledning och samordning av insatser mot segregation,
trygghetsskapande- och brottsförebyggande åtgärder som kommundirektören
beslutat.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2022-04-26.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-03-08, § 65
Protokollsutdrag social- och omsorgsnämnden 2022-02-16, § 4
Tjänsteskrivelse - Förebygg otrygghet och kriminalitet med CTC-modellen,
svar på motion (S), 2022-01-21
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Social- och omsorgsnämnden

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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