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§ 339 Hållbarhetsrapport 2018, notering av rapport
Dnr KS 2019-779
Ärende
Hållbarhetschef Linda Malmén föredrar ärendet.
En hållbarhetsrapport ska enligt beslut av kommunstyrelsen 2006-06-20, § 273,
göras en gång per mandatperiod för att ge en lägesbild av hållbarhetsarbetet
inom kommunens verksamheter. Kommunledningsförvaltningen har för avsikt
att ta fram rapporten årligen för notering i kommunstyrelsen.
Rapporten utgörs av en lägesbild för Linköpings kommun gällande hållbar
utveckling. Den tar utgångspunkt i en jämförelse gällande Koladas
hållbarhetsindikatorer, med kommuner av liknande storlek som Linköping.
Lägesbilden är även kompletterad med en del kommunegna uppföljningsmått.
Utöver det finns också en fördjupning över utvecklingen i Linköpings
stadsdelar och tätorter samt en kortfattad sammanställning över genomförda
åtgärder inom hållbarhetsområdet för kommunens nämnder/förvaltningar och
bolag. Energi- och klimatbokslut för kommunkoncernen avseende 2018 är
också inkluderat i rapporten.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Hållbarhetsrapport för
verksamhetsår 2018 noteras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Hållbarhetsrapport 2018, notering av rapport, 2019-11-01
Bilaga – Hållbarhetsrapport Linköpings kommun verksamhetsåret 2018
Kommunstyrelsens beslut
1. Hållbarhetsrapport för verksamhetsår 2018 noteras.
2. Hållbarhetsrapport 2018 distribueras till samtliga nämnder för
kännedom.
__________
Beslutet skickas till:
Hållbarhetschef, Linda Malmén
Samtliga nämnder för kännedom (inkl. bilaga)
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§ 340 Östgötautmaningen etapp 2, information
Dnr KS 2019-781
Ärende
Linköpings kommun deltar under åren 2018-2020 i det regionala projektet
Östgötautmaningen – Fossilfria transporter i offentlig sektor som syftar till att
arbeta med insatser för att främja en övergång mot en mer fossilfri
fordonsflotta.
Avtal om att delta i den nu efterföljande etapp två inom ramen för
Östgötautmaningen har signerats av kommundirektör i Linköpings kommun
daterat 2019-10-10. Etapp två kommer att löpa under åren 2021-2022.
Insatserna inom projektet kommer att utgöra en viktig del inom det
övergripande arbetet med kommunens mål om att vara koldioxidneutral 2025.
Det kommer också att stärka arbetet kring kommunens rese- och fordonspolicy
samt arbetet med Grön resplan för Linköpings kommun. Etapp två kommer att
innefatta en storregional satsning med BioDriv Öst och Örebro län som
samordnande parter.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att informationen noteras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Östgötautmaningen etapp 2, 2019-10-29
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
Hållbarhetschef, Linda Malmén
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§ 341 Projekt CO2-budget, information
Dnr KS 2019-780
Ärende
Under våren 2019 har Kommunledningsförvaltningen utrett möjligheterna med
framtagande av en koldioxidbudget och kommer under hösten 2019 att gå
vidare med detta i samarbete med Uppsala universitet. Avtal om samarbete
med Uppsala universitet har signerats av hållbarhetschef i Linköpings kommun
daterat 2019-10-23. Koldioxidbudgeten kommer även att utgöra ett av
underlagen för det pågående arbetet med framtagning av ett energi- och
klimatprogram.
Med koldioxidbudget menas ett verktyg som används för att fördela de
begränsade globala utsläppen av koldioxid som kan rymmas inom ramen för att
uppnå Parisavtalet. Ekonomiska aspekter är inte en del i en sådan budget.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att informationen noteras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Projekt CO2-budget, information, 2019-10-28
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
Hållbarhetschef, Linda Malmén
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§ 342 Återrapportering av beräkningsunderlag gällande
fördelning av schabloner enligt förordningen
2010:1122 om statlig ersättning för insatser för
vissa utlänningar (uppehållstillstånd)
Dnr KS 2018-468
Ärende
Kommunstyrelsen fattade vid sitt sammanträde 2019-10-08, § 305, beslut om
fördelning mellan nämnder av schablon enligt förordningen 2010:1122 om
statlig ersättning för insatser för personer med uppehållstillstånd. Vid
sammanträdet uppdrogs till Kommunledningsförvaltningen att återkomma i
ärendet med beräkningsunderlag avseende de olika kostnadsposterna som
berörda nämnder lämnat ifrån sig som grund till förslaget om ny
schablonfördelning.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att informationen noteras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Återrapportering av beräkningsunderlag gällande fördelning
av schabloner enligt förordningen 2010:1122 om statlig ersättning för insatser
för vissa utlänningar (uppehållstillstånd), 2019-10-21
Bilaga - Beräkningsunderlag från nämnder avseende schablonfördelning
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.
2. Beräkningsunderlaget skickas till berörda nämnder för kännedom.
__________
Beslutet skickas till:
Ekonom, Åsa Haraldsson
Arbetsmarknadsnämnden (inkl. bilaga)
Barn- och ungdomsnämnden (inkl. bilaga)
Bildningsnämnden (inkl. bilaga)
Social- och omsorgsnämnden (inkl. bilaga)
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§ 343 Nämndernas förslag till internbudgetar för 2020
med plan för 2021-2023
Dnr KS 2019-388
Ärende
Det är Allians för Linköping (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och
Kristdemokraterna) som tar fram budgetförslaget till fullmäktige. 2019-05-28,
§ 186, beslutade kommunfullmäktige om budget för 2020 med plan för 20212023, då fastslogs hur kommunens samlade resurser ska fördelas mellan
nämnder och verksamheter utifrån politisk viljeinriktning och prioritering. Den
politiska viljeinriktningen omsätts i budgeten till ekonomiska ramar,
kommunövergripande mål och strategiska utvecklingsuppdrag för de olika
nämndernas verksamhet de kommande åren. Budgetprocessen blir därigenom
central för kommunens mål- och verksamhetsstyrning genom att tydliggöra
nämndernas uppdrag och förväntat resultat.
Nämnderna har arbetat fram en internbudget för 2020 med plan för 2021-2023
mellan juni och oktober utifrån kommunfullmäktiges budgetbeslut 2019-05-28
inom anvisade ekonomiska ramar förutom kommunstyrelsen/Leanlink.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-22, § 315, att Leanlinks
förvaltningsbudget med budgeterat underskott för 2020 på minus 15,0 mnkr
godkänns under förutsättning av att beställande nämnder och kommunstyrelsen
godkänner förvaltningens åtgärdsplan. Beställande nämnder ska godkänna
åtgärderna senast i november så att åtgärderna kan behandlas av
kommunstyrelsen senast i december 2019.
2019-11-19 behandlar kommunstyrelsen och 2019-11-26 behandlar
kommunfullmäktige nämndernas internbudgetar för 2020 med plan för 20212023.
Nämndernas förslag till internbudget för 2020 med plan för 2021-2023 har
stämts av mot de budgetramar som fullmäktige fastställde 2019-05-28.
Internbudget görs inte för exploateringsverksamheten, pensionsenheten,
skatteintäkter och finansiella intäkter och kostnader.
Justeringar av budgetramarna efter kommunfullmäktiges
2019-05-28
I nämndernas förslag till internbudget för 2020 med plan för 2021-2023 ingår
omfördelningar mellan nämnder med anledning av flytt av verksamhet enligt
nedan. De aktuella överföringarna av verksamhet föranleder inte någon
revidering av reglementen.
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Därutöver har kultur- och fritidsnämndens ram utökats med 500 tkr för
Linköpings FC:s fadderakademi år 2020 och 2021 som finansieras med
kommunstyrelsens resursmedel enligt beslut i kommunstyrelsen den 3
september. Bildningsnämndens preliminära ram i planen för år 2023 har
justerats utifrån kommunens resursfördelningsmodell.

Nämndernas förslag till omfördelningar av budgetramar mellan nämnder
Från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden flyttas 3,0 mnkr för
Elitstöd från och med år 2020
Från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden flyttas 2,2 mnkr för
hyresavtal Saab Arena från och med år 2020.
Från barn- och ungdomsnämnden flyttas 0,5 mnkr till kultur- och
fritidsnämnden för Liquidverksamheten från och med år 2020.
Från arbetsmarknadsnämnden till kultur- och fritidsnämnden görs en
ramjustering om 0,165 mnkr för verksamheten Biblioteksservice från och med
år 2020.
Från barn- och ungdomsnämnden flyttas 1,0 mnkr och från bildningsnämnden
0,2 mnkr för tidigare köpta statistiktjänster till kommunstyrelsen från och med
år 2020.
Från kommunfullmäktiges budget flyttas 0,9 mnkr till kommunstyrelsen för
representation från och med år 2020.
Från social- och omsorgsnämndens flyttas 0,65 mnkr till äldrenämnden för
avtal med resurspoolen från och med år 2020.
Från äldrenämnden flyttas 0,75 mnkr till social- och omsorgsnämnden för
lokalkostnader i Lambohov från och med år 2020.

Revideringar av nämndernas investeringsramar efter
kommunfullmäktiges beslut den 28 maj
Flera av nämnderna äskar utökade investeringsramar för år 2020 jämfört med
de investeringsramar som fullmäktige fastställde den 28 maj. De äskanden om
utökade investeringsramar som avser åren 2021-2023 behandlas först i
samband med budget 2021 med plan för 2022-2024.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

11 (51)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2019-11-19

Kultur- och fritidsnämnden äskar en utökad investeringsram om 24,1 mnkr
vilket ger en total investeringsram för år 2020 på 26,45 mnkr. Tillkommande
driftskostnader för utökning av investeringsram finansieras inom nämndens
tilldelade budgetram för 2020 och framåt.
Kommunstyrelsen äskar utökad investeringsram för år 2020 med 1,2 mnkr med
anledning av ombyggnation av receptionen i Stadshuset. Tillkommande
driftskostnader för utökning av investeringsram finansieras inom nämndens
tilldelade budgetram för 2020 och framåt.
Kommunstyrelsen äskar utökad investeringsram för år 2020 för
Verksamhetsstöd och service (LK-data) med 7,1 mnkr med anledning av ökade
volymer samt digitaliseringssatsningar. Tillkommande driftskostnader för
utökning av investeringsram finansieras inom LK-datas intäkter för 2020 och
framåt.
Äldrenämnden äskar en utökad investeringsram för digitalisering om 0,5 mnkr
för år 2020. Tillkommande driftskostnader för utökning av investeringsram
finansieras inom nämndens tilldelade budgetram för 2020 och framåt.
Social- och omsorgsnämnden äskar en utökad investeringsram för
digitalisering om 0,7 mnkr för år 2020. Tillkommande driftskostnader för
utökning av investeringsram finansieras inom nämndens tilldelade budgetram
för 2020 och framåt.

Förslag till ny kostnadsutjämning
Regeringens förslag om ändrad kostnadsutjämning behandlas av riksdagen den
20 november. För Linköping innebär förslaget en högre avgift till
kostnadsutjämningen. Försämringen uppvägs delvis av andra förändringar av
skatteintäkter, generella statsbidrag och inkomstutjämning som skett sedan
budgeten antogs av fullmäktige den 28 maj. För år 2020-2022 får Linköping ett
införandebidrag med anledning av den nya kostnadsutjämningen. För år 2020
är införandebidraget så stort att effekterna av den nya kostnadsutjämningen kan
klaras inom den fastställda budgeten men för 2021 saknas 78 mnkr, för 2022
och framåt 100 mnkr som kommer att behandlas i samband med framtagandet
av budget 2021 med plan för 2022-2024.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Nämndernas förslag till internbudgetar för 2020 med plan
för 2021-2023, 2019-11-05
Bilaga 1 – Ekonomiska sammanställningar – förslag till resultaträkning,
budgetramar, investeringsramar samt specifikation av budgetramarna
Bilaga 2 – Förslag till planerad användning av bostadspolitiska medel
Bilaga 3 – Förslag till KS-indikatorer för de kommunövergripande målen
Nämndernas och styrelsens förslag till internbudget för 2020 med plan för
2021-2023 inkl. protokoll från nämnderna och MBL
Bilaga 4 – Kommunfullmäktige
Bilaga 5 – Kommunens revisorer inkl. protokoll från kf presidium
Bilaga 6 – Kommunstyrelsen
Bilaga 7 – Överförmyndarnämnden
Bilaga 8 – Valnämnden
Bilaga 9 – Äldrenämnden
Bilaga 10 – Social- och omsorgsnämnden
Bilaga 11 – Barn- och ungdomsnämnden
Bilaga 12 – Bildningsnämnden
Bilaga 13 – Kultur- och fritidsnämnden
Bilaga 14 – Arbetsmarknadsnämnden
Bilaga 15 – Samhällsbyggnadsnämnden
Bilaga 16 – Bygg- och miljönämnden
Yttranden
Kristina Edlund (S), Elias Aguirre (S), Mikael Sanfridson (S), Mari Hultgren
(S), Chris Dahlqvist (SD) och Rebecka Hovenberg (MP) deltar ej i beslutet
gällande beslutssatser 1-5.
Yrkanden
Niklas Borg (M) yrkar bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens beslut
1. Nämndernas och styrelsens förslag till omfördelningar av budgetram
mellan nämnder enligt bilaga 1 tillstyrks och överlämnas till
kommunfullmäktige.
2. Nämndernas och styrelsens förslag till utökade investeringsramar för
år 2020 enligt bilaga 1 tillstyrks och överlämnas till
kommunfullmäktige.
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3. Nämndernas och styrelsens förslag till internbudgetar för 2020 med
plan för 2021-2023 enligt bilaga 4-16 tillstyrks och överlämnas till
kommunfullmäktige.
4. Förslag till planerad användning av Bostadspolitiska
medel/värdeöverföring från AB Stångåstaden enligt bilaga 2 tillstyrks.
5. Förslag till KS-indikatorer för de kommunövergripande målen enligt
bilaga 3 tillstyrks.
6. Förslag till kommunövergripande internkontrollmoment fastställs.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsens förslag till omfördelningar av budgetram mellan
nämnder enligt bilaga 1 godkänns.
2. Kommunstyrelsens förslag till utökade investeringsramar enligt bilaga 1
godkänns.
3. Nämndernas och styrelsens förslag till internbudgetar för 2020 med plan
för 2021-2023 enligt bilaga 4-16 godkänns.
4. Kommunstyrelsens förslag till planerad användning av bostadspolitiska
medel/värdeöverföring från AB Stångåstaden enligt bilaga 2 som enligt
tidigare beslut uppgår till 65 750 000 kronor för år 2020 godkänns.
5. KS-indikatorer till de kommunövergripande målen enligt bilaga 3 fastställs.
Deltar ej i beslut
Kristina Edlund (S), Elias Aguirre (S), Mikael Sanfridson (S), Mari Hultgren
(S), Chris Dahlqvist (SD) och Rebecka Hovenberg (MP) deltar ej i beslutet
gällande beslutssatser 1-5.
Protokollsanteckningar
Jessica Eek (V) lämnar följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om nämndernas budgetar, vi beklagar dock
den utveckling vi ser.
Om Vänsterpartiets budget vunnit gillande när ramarna för budgeten för 2020
sattes, så skulle Linköpings medborgare kunna se fram emot ett bättre år. Med
vår budget skulle förskola, skola och fritidshem kunnat genomföra satsningar
istället för besparingar. Vänsterpartiet litar på proffsen, såväl inom utbildning
som inom polisen. Vi vet att en bättre och tryggare värld börjar med barnen.
Genom våra satsningar skulle barn fått mer pedagogisk tid. Med
Vänsterpartiets satsningar skulle barn till arbetssökande fått större chanser att
bli en del av samhället i ett positivt sammanhang.
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Vi skulle ha lagt pengar på att få människor in i positiva, långsiktiga
jobbsatsningar i bostadsområdena samtidigt som de som arbetar för kommunen
skulle ha beretts heltidstjänster med schyssta villkor. Vi hade också gjort
satsningar på att minska heltidsmåttet för de med de tyngsta arbetena.
Vänsterpartiet skulle ha tillsätt behovet av kultur i Linköping. Med vår budget
skulle vi ha satsat på breddkultur och avgiftsfri kulturskola. Vi skulle inte ha
gjort besparingar på kollo eller på biografverksamheten och vi finner dessa
besparingar högst beklagliga. Inför 2021 hoppas vi på att ivern att utarma
Linköpings kulturliv har upphört och att det fortfarande finns hopp för
breddkulturen i Sveriges femte största kommun.
Vänsterpartiet beklagar att Allians för Linköping inte ser behovet av att
prioritera sina medborgare och kommunens framtid i högre utsträckning.”
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningschefer
Samtliga ekonomichefer
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§ 344 Öppnande av Hamngatan och uppdrag om
revidering av åtgärdsprogram för partiklar PM10
Dnr KS 2019-847
Ärende
I Allians för Linköpings förslag till förändring av nämndernas ramar inför 2019
fick samhällsbyggnadsnämnden uppdraget ”Öppnande av Hamngatan”.
År 2011 överskrev Linköpings kommun miljökvalitetsnormen (MKN) för
partiklar, PM10, på Hamngatan. MKN är ett gränsvärde fastställt genom
införandet av EU:s luftkvalitetsdirektiv. Vid ett överskridande av MKN finns
det krav på att åtgärdsprogram ska antas och genomföras. Åtgärdsprogrammet
ska innehålla åtgärder som säkerställer att MKN snarast följs.
Linköpings kommun har sedan överskridandet av MKN 2011 arbetat med flera
åtgärder för att sänka partikelhalten, bland annat åtgärder för att minska
biltrafiken, dammbindning med CMA (Kalciummagnesiumacetat), sänkt
hastighet, slitstark beläggning, ökad städfrekvens och ny städutrustning.
Byggnationen av Råbergaleden 2012 samt införandet av
kollektivtrafikkörfälten på Hamngatan 2014 har minskat biltrafiken på
Hamngatan och minskningen av biltrafik bedöms vara den mest effektiva
åtgärden som genomförts.
Under handläggningen av uppdraget ”Öppnande av Hamngatan” har tre olika
scenarier studerats: nuvarande trafikutformning, återinförande av dubbla filer
för biltrafik samt delvis återinförande av dubbla filer för biltrafik. De
simulerade ökningarna av fordonstrafiken i beräkningarna är cirka 10-20
procent vid återinförande av dubbla filer för biltrafik beroende på gatuavsnitt.
Efter ombyggnationen av Hamngatan 2014 bedöms den bestående
minskningen av biltrafiken på gatan vara cirka 20 procent.
En luftkvalitetsutredning har genomförts för att undersöka hur luftkvaliteten
påverkas av de ökade trafikmängderna.
Luftutredningen omfattar partiklar, PM10, och kvävedioxid, NO2, eftersom det
är de vanligaste föroreningarna i gaturum som svenska kommuner i vissa fall
överskrider.
Beräkningsresultat partiklar, PM10
Beräkningarna visar att partikelhalterna, PM10, ligger under MKN i samtliga
beräkningar. Partikelhalten ökar vid återinförande och delvis återinförande av
biltrafiken i kollektivtrafikkörfälten. Högst ökning ger återinförandet av dubbla
filer.
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Kommentar till beräkningsresultatet för PM10
Risken för hjärtkärl- och lungsjukdomar inklusive lungcancer ökar
proportionellt mot halten avgaspartiklar. Ur ett hälsoperspektiv blir det därför
viktigt att hålla partikelhalten så låg som möjligt.
Beräkningsresultat Kvävedioxid, NO2
Utredningen visar att kvävedioxidhalten ligger över MKN i samtliga scenarier
2018 och 2030. Kvävedioxidhalten ökar vid återinförande och delvis
återinförande av biltrafiken.
Kommentar till beräkningsresultatet för NO2
Beräkningarna bekräftar att kommunen behöver mäta kvävedioxid. Kommunen
kommer därför börja mäta kvävedioxidhalten i gaturum.
Förvaltningens ställningstagande
SMHIs beräkningar visar att:
1. Hamngatan och Järnvägsgatan redan idag överskrider MKN för NO2
2. PM10 och NO2 ökar vid återinförande av dubbla filer.
Med hänsyn till resultatet landar förvaltningen i att det inte är lämpligt att ta
bort kollektivtrafikkörfälten på Hamngatan.
Det bedöms däremot möjligt att ta bort kollektivtrafikkörfältet i västlig riktning
på Tullbron eftersom det inte bedöms innebära en ökning av trafiken.
Tullbron är inte med i SMHI:s modelleringar eftersom Tullbrons trafikflöden
inte bedöms öka med en förändring av körfältens nyttjande.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i skrivelse daterad 201910-18 att samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att kollektivtrafikkörfältet i
västlig riktning på Tullbron öppnas upp för biltrafik, men
kollektivtrafikkörfälten på Hamngatan kvarstår.
Muharrem Demirok (C) yrkade på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde
2019-11-13 att kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
1. Kollektivtrafikkörfältet i västlig riktning på Tullbron och kollektivtrafikfälten i båda riktningar på Hamngatan öppnas upp för biltrafik.
2. Åtgärdsprogram för partiklar PM10 Linköpings kommun revideras i enlighet
med beslutssats 1.
3. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att se över vilka åtgärder som kan
genomföras för att kompensera för ökade halter av partiklar och kvävedioxid.
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-11-13, § 189, att tillstyrka
Muharrem Demiroks (C) yrkande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Luftutredning Hamngatan
Indragning av kollektivtrafikkörfält på Tullbron och Hamngatan
E-postmeddelande, Uppsala universitet - Hamngatan
Ojusterat protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2019-11-13 § 189
Yrkanden
Muharrem Demirok (C) och Chris Dahlqvist (SD) yrkar bifall till
samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut.
Mari Hultgren (S) och Rebecka Hovenberg (MP) yrkar avslag till
samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer Muharrem Demiroks (C) med fleras bifallsyrkande till
samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut mot Mari Hultgrens (S) med
fleras avslagsyrkande till samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag
till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Kollektivtrafikkörfältet i västlig riktning på Tullbron och kollektivtrafikfälten i båda riktningar på Hamngatan öppnas upp för biltrafik.
2. Åtgärdsprogram för partiklar PM10 Linköpings kommun revideras i enlighet
med beslutssats 1.
3. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att se över vilka åtgärder som kan
genomföras för att kompensera för ökade halter av partiklar och
kvävedioxid.
Reservationer
Mari Hultgren (S), Kristina Edlund (S), Elias Aguirre (S) och Mikael
Sanfridson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mari Hultgrens (S)
yrkande och lämnar följande skriftliga reservation:
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”Vi socialdemokrater motsätter oss starkt att ta bort kollektivtrafikstråket och
öppna upp hela Hamngatan för biltrafik. Anledningarna är flera.
Agenda 2030 är en global agenda för förändring mot ett hållbart samhälle.
Riksdagen har fattat beslut om att Sverige ska vara ledande i genomförandet av
agendan. Linköpings kommun är en av de kommuner som har antagits i
Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige som
handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen. Ett av dessa mål
är Frisk luft som innebär att luften ska vara så ren att människors hälsa inte
skadas och att förorening av luft ska minska till 2030. Med återställandet av
Hamngatan bryter Alliansen mot dessa mål och den överenskommelse man
gjort med FN-förbundet och SKL.
Naturvårdsverket pekar också på i sin rapport om luftmiljön och svensk
luftövervakning (2017) på att nya forskningsresultat pekar på att
luftföroreningar som kvävedioxid eller partiklar kan påverka såväl gravida
kvinnors som fostrens hälsa negativt. Bland de mest utsatta för luftföroreningar
är barnen. Vetenskapliga studier visar på att de föroreningspartiklar barn
exponeras för lättare fastnar i deras lungor än hos vuxna, hela 10-20% mer
partiklar tas upp av barn jämfört med vuxna. Det finns ett vetenskapligt belagt
samband mellan mikropartiklar (MP10) och astma, allergi samt hjärt-och
kärlsjukdomar.
Genom att ta bort kollektivtrafikstråket och åter öppna upp Hamngatan för
biltrafik visar Alliansen likgiltighet för vetenskapliga fakta och människors
hälsa samt ignorerar de överenskommelser kommunen gjort för Glokala
Sverige.”

Rebecka Hovenberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande och lämnar följande skriftliga reservation:
”Miljöpartiet är starkt kritiska till att ta bort kollektivtrafikstråket och öppna
upp hela Hamngatan för biltrafik igen.
Det framgår tydligt av underlaget till beslut att de farliga partikelhalterna
kommer öka och då riskerar att hamna över tillåtna gränsvärden om
Hamngatan åter öppnas för biltrafik. Risken för hjärtkärlsjukdomar och
lungsjukdomar inklusive lungcancer ökar proportionellt mot
luftföroreningshalten, vilket innebär att ur ett folkhälsoperspektiv är det därför
direkt skadligt att ta bort kollektivtrafikkörfälten på Hamngatan.
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Dessutom kommer biltrafiken öka betydligt. Det är välkänt inom
trafikforskning att det inte går att bygga bort köer, eftersom fler människor
väljer bilen ju enklare det är att komma fram. Det innebär att köerna snart är ett
faktum igen. Beslutet leder därför till att målet att minska andelen bilresor och
öka andelen kollektivtrafik- och cykelresor blir mycket svårare att nå.
Koldioxidutsläppen kommer öka och därmed är målet att bli CO2-neutral till
2025 ännu längre borta.
Att Alliansen trots det extremt tydliga utredningsmaterialet ändå väljer att
öppna hela Hamngatan för biltrafik saknar motstycke och är ren populism som
riskerar att skada de människor som bor på eller vistas utomhus vid
Hamngatan.”
Protokollsanteckningar
Jessica Eek (V) lämnar följande protokollsanteckning:
"Att öppna kollektivtrafikkörfältet på Hamngatan för biltrafik saknar
motstycke i att gå emot expertisen. Att genomdriva opportunistisk tramspolitik
för de fåtal röster detta medfört kommer att skada de barn som nu växer upp
kring Hamngatan. Vi vet ännu inte allt om partiklars hälsovådliga effekter, men
vi vet att exponering ökar linjärt med risk för hjärtkärlsjukdom, höjer risken för
lungsjukdom och har statistiska samband med psykisk sjukdom och
hjärntumör.
För några fler röster har alltså Allians för Linköping valt att öka
trafikgenomflödet genom innerstaden. Vänsterpartiet vänder sig emot den här
typen av politik och önskar att Alliansen valde att lita på såväl vetenskap som
beprövad erfarenhet istället för bilföraropportunism."
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

20 (51)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2019-11-19

§ 345 Fastställande av gemensamt kulturindex samt
revidering av aktieägaravtal för Scenkonst Öst AB
Dnr KS 2019-759
Ärende
Linköpings kommun, Norrköpings kommun och Region Östergötland erbjuder
kulturverksamhet i flera gemensamma stiftelser och bolag. För att säkerställa
att samtliga gemensamma kulturinstitutioner ska ha likvärdiga förutsättningar
vad avser årlig justering av ersättningen, samt för att underlätta hanteringen hos
finansiärerna, så har ett nytt gemensamt index arbetats fram.
Den nya modellen för indexuppräkning till kulturinstitutionerna bygger på
samma index som huvudmännen använder i sina egna organisationer, samtidigt
som själva hanteringen förenklas och blir robust över tid.
Till följd av den nya indexmodellen behöver aktieägaravtalet för Scenkonst Öst
AB revideras.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att i sin beredning
till kommunfullmäktige tillstyrka de förslagna förändringarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Fastställande av gemensamt kulturindex samt revidering av
aktieägaravtal för Scenkonst Öst AB, 2019-10-23
Bilaga 1 - Reviderat aktieägaravtal för Scenkonst Öst AB
Bilaga 2 - Modell för indexuppräkning av bidrag till de gemensamma
kulturinstitutionerna
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förlag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Nytt index för ”gemensamma” kulturinstitutioner fastställs.
2. Reviderat aktieägaravtal för Scenkonst Öst AB fastställs.
3. Beslutet gäller under förutsättning att Region Östergötland och
Norrköpings kommun fattar motsvarande beslut.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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§ 346 Inför en kompetensbank för ökad kvalitet i
äldreomsorgen, svar på motion (M)
Dnr KS 2018-514
Ärende
Anita Jonasson Kroon (M) och Fredrik Lundén (M) föreslår i en motion
daterad 2018-05-30 att:
- Ge kommunstyrelsen i uppdrag att införa en kompetensbank för bland annat
språk inom äldreomsorgen.
De föreslår att personal inom äldreomsorgen ska erbjudas möjlighet att anmäla
språkkunskaper som, vid behov, kan nyttjas för kommunikation med äldre som
har annat modersmål än svenska. I motionen framhålls att förslaget skulle
innebära att kvaliteten på omsorgen skulle höjas. Social- och
omsorgsförvaltningen anser att syftet med en kompetensbank redan idag till
stor del uppfylls genom det sätt som man hanterar behovet av språkkompetens
inom äldreomsorgen. Kommunfullmäktige föreslås besvara motionen med
hänvisning till denna hantering.
Äldrenämnden beslutade 2019-10-24, § 197 att tillstyrka Social- och
omsorgsförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag äldrenämnden 2019-10-24, § 197
Tjänsteskrivelse - Inför en kompetensbank för ökad kvalitet inom
äldreomsorgen, svar på motion (M), 2019-09-27
Motionen
Kommunstyrelsens beslut
1. Äldrenämndens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till att motionens syfte med en
kompetensbank uppfylls genom det sätt man i dagsläget arbetar på inom
kommunen.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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§ 347 Utlokalisera kommunala förvaltningar!, svar på
motion (C)
Dnr KS 2018-306
Ärende
Muharrem Demirok (C) föreslår i en motion daterad 2018-03-19 att:
- Kommunen påbörjar en utlokaliseringsstudie, med inriktning att utlokalisera
hela eller delar av den centrala förvaltningen.
I dag är Linköpings kommuns förvaltningslokaler placerade på ett 10-tal olika
adresser i de centrala delarna av Linköping. Det övergripande målet är att
kommunen ska ha en ändamålsenlig, attraktiv, trygg och säker
verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet hos kommunens
verksamheter. En effektiv användning av kommunens resurser och med låg
miljöpåverkan från kommunens lokaler/fastigheter. Lokalerna ska vara
utformade så att de stöder den verksamhet som bedrivs i dem så bra och
resurseffektivt som möjligt. Kommunens olika förvaltningar bör företrädesvis
samordnas så att stordriftsfördelar när det gäller kringtjänster såsom
receptions-, mötesrum och konferenstjänster mm kan nyttjas professionellt och
resurseffektivt.
2018-11-27, § 435, fastställde kommunstyrelsen styrdokumentet Riktlinjer för
kommunens administrativa förvaltningslokaler. Dessa riktlinjer syftar till att ta
ett gemensamt grepp kring kommunens förvaltningslokaler, att inom en 5årsperiod reducera antalet adresser till hälften samt att ta fram en långsiktig
plan för genomförande. När riktlinjerna fastställdes beslutade
kommunstyrelsen även att uppdra till kommundirektören att ta fram en
långsiktig plan för genomförande.
2019-08-20, § 248, fastställde kommunstyrelsen kommundirektörens
handlingsplan för administrativa förvaltningslokaler. Följande adresser
beslutades att gälla för administrativa förvaltningslokaler:
Ebbe Park:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Verksamhetsstöd och service
Drottninggatan 45:
Social- och omsorgsförvaltningen
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Apotekaregatan:
Utbildningsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Stadshuset + Ågatan 40:
Kommunledningsförvaltningen
Ågatan 31:
Leanlink
Enligt den övergripande tidplanen ska alla förändringar enligt ovan vara klara
under år 2024.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att motionen besvaras med
hänvisning till de beslut som kommunstyrelsen har fattat vad gäller
administrativa förvaltningslokaler.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Utlokalisera kommunala förvaltningar!, svar på motion (C),
2019-10-07
Motionen
Yrkanden
Kristina Edlund (S) och Rebecka Hovenberg (MP) yrkar bifall till motionen i
sin helhet.
Beslutsordning
Ordföranden ställer Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut mot
Kristina Edlunds (S) med fleras bifallsyrkande till motionen i sin helhet och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningsförvaltningens
förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till kommunstyrelsens beslut, 2018-1127, § 435, samt 2019-08-20, § 248, vad gäller administrativa
förvaltningslokaler.
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Reservationer
Kristina Edlund (S), Elias Aguirre (S), Mikael Sanfridson (S) och Mari
Hultgren (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Kristina Edlunds (S)
yrkande och lämnar följande skriftliga reservation:
”Under föregående mandatperiod påbörjades ett arbete med att flytta
kommunal verksamhet ut till stadsdelarna. Ett exempel är Råd och stöd som
numer finns i Lambohov och Berga för att finnas närmare medborgarna, vilket
visat sig vara framgångsrikt.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 20 augusti 2019 underströk vi
socialdemokrater återigen vikten av att utlokalisera fler kommunala
förvaltningar, då beslut fattades om Kommundirektörens handlingsplan för
administrativa förvaltningslokaler (§ 248). Denna handlingsplan innehöll fem
adresser:
Ebbe Park, Drottninggatan, Apotekaregatan, Stadshuset + Ågatan 40 och
Ågatan 31.
Vid detta tillfälle yrkade vi socialdemokrater på återremiss eftersom vi ansåg
att handlingsplanen behövde omarbetas för att ta hela kommunens lokalutbud i
beaktande. Tyvärr beslutades handlingsplanen utan förändringar.
I förslaget till beslut om Centerpartiets motion hänvisas till denna
handlingsplan, med de fem adresser som nämns ovan. I motionen nämns
exempel som Vikingstad och Linghem. Vi anser inte att någon av de adresser
som omnämns i Kommundirektörens handlingsplan för administrativa
förvaltningslokaler ger skäl att besvara motionen, eftersom samtliga adresser
ligger i eller mycket nära Linköpings innerstad.
Om man verkligen har ambitionen att utlokalisera fler delar av kommunens
verksamhet bör man istället bifalla motionen. Vi anser inte att man med
hänvisning till Kommundirektörens handlingsplan för administrativa
förvaltningslokaler kan anse motionen besvarad.”
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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§ 348 Barnrättsstrateg för våra barns rätt, svar på motion
(MP)
Dnr KS 2018-1020
Ärende
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), Maria Moraes (MP) och Björn
Immerstrand (MP) föreslår i en motion daterad 2018-12-04 att:
- Linköpings kommun tillsätter en barnrättstrateg
- Tjänstebeskrivningen utformas utifrån motionens intentioner
Till stöd för sitt yrkande anför Miljöpartiet att Barnkonventionen blir lag i
Sverige 2020-01-01. Mot denna bakgrund menar Miljöpartiet att kommunen
behöver arbeta för att säkra att lagen följs. Vidare anser Miljöpartiet att
samtliga processer behöver gås igenom ur barns och ungas perspektiv för att se
vad som behöver göras för att bevaka barns rättigheter inom alla
samhällsområden. I motionen påpekas att flera regioner och kommuner redan
inrättat en barnrättsstrateg eller ett barnrättsombud, där arbetsuppgifterna ofta
består av tre områden: uppföljning och utvärdering, kompetensutveckling och
kunskapsspridning och riktlinjer och verksamhetsstöd.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen avslås, bland annat mot
bakgrund av att nämnderna med sina sakkunniga förvaltningar har ansvaret att
efterleva Barnkonventionen och den kommande Barnrättslagen, i likhet med
annan tillämplig lagstiftning. Kommunledningsförvaltningen anser dock att en
kommunövergripande utbildningsdag på ledningsnivå behöver genomföras för
att öka kunskaperna och graden av samsyn inom organisationen.
Kommunledningsförvaltningen samordnar denna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Barnrättstrategför våra barns rätt, svar på motion (MP),
2019-10-21
Motionen
Yrkanden
Rebecka Hovenberg (MP) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Erik Östman (M) och Åsa Wennergren (L) yrkar bifall till
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
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Beslutsordning
Ordföranden ställer Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut mot
Rebecka Hovenbergs (MP) bifallsyrkande till motionen i sin helhet och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningsförvaltningens förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att nämnderna har sakkunniga på
tillhörande förvaltningar som har ansvaret att efterleva Barnkonventionen
och den kommande Barnrättslagen.
Reservationer
Rebecka Hovenberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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§ 349 Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31
oktober med prognos för helår 2019
Dnr KS 2019-423
Ärende
För kommunen upprättas delårsrapporter med helårsprognos per den 30 april,
31 augusti och den 31 oktober. Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31
oktober 2019 har fokus på nämndernas ekonomi och påverkan på internbudget
för kommande år.
Delårsrapporten avser i huvudsak
kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet. Det
ekonomiska driftsammandraget omfattar kommunstyrelsens samtliga tre
förvaltningar: Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetsstöd och service
samt Leanlink. Verksamhetsstöd och service samt Leanlinks verksamhet
särredovisas i särskilda bilagor.
Den ekonomiska helårsbedömningen för kommunstyrelsen uppdelat på
förvaltning är följande. Kommunledningsförvaltningen redovisar plus 20,5
mnkr, Verksamhetsstöd och service plus 17,7 mnkr och Leanlink redovisar ett
underskott på minus 31,0 mnkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 31 oktober med
prognos för helår 2019, 2019-11-13
Bilaga 1 – Delårsrapport per den 31 oktober 2019, kommunstyrelsen
Bilaga 2 – Delårsrapport per den 31 oktober 2019, Verksamhetsstöd och
service
Bilaga 3 – Delårsrapport per den 31 oktober 2019, Leanlink
Kommunstyrelsens beslut
1. Delårsrapport per 31 oktober med prognos för helår 2019 godkänns.
__________
Beslutet skickas till:
Biträdande kommundirektör, Mikael Borin
Servicedirektör, Magnus Sjöberg
Utförardirektör, Anita Lhådö
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§ 350 Nytt Räddningsövningsfält, utredningsuppdrag
Dnr KS 2019-347
Ärende
Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) har sedan flera år tillbaka arbetat
tillsammans med Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen för att hitta en ny
placering för kommunens räddningsövningsfält som idag finns inom stadsdelen
Djurgården. Då Djurgården ska utvecklas till ett nytt bostadsområde måste
övningsfältet flyttas. Norrköpings kommun planerar också för ett nytt
räddningsövningsfält sedan en tid tillbaka är förslaget att utreda om Linköpings
kommun och Norrköpings kommun kan bygga ett gemensamt övningsfält.
RTÖG har hittat ett läge i Norsholm som skulle kunna fungera för ändamålet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommundirektören får i
uppdrag, tillsammans med Norrköpings kommun och Räddningstjänsten Östra
Götaland, att utreda ett förslag och kostnadskalkyl avseende ett nytt
gemensamt räddningsövningsfält.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Nytt räddningsövningsfält, utredningsuppdrag, 2019-10-09
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören får i uppdrag att, tillsammans med Norrköpings
kommun och Räddningstjänsten Östra Götaland, utreda ett förslag
och kostnadskalkyl avseende ett nytt gemensamt räddningsövningsfält.
2. Finansieringen av utredningsuppdraget om totalt 200 000 kr delas lika
mellan Linköpings kommun och Norrköpings kommun.
3. Finansiering för Linköpings kommuns del sker inom
kommunstyrelsens ram.
4. Resultatet av utredningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen
senast i juni 2020.
5. Beslutet gäller under förutsättning att Norrköpings kommun fattar ett
likalydande beslut.
__________
Beslutet skickas till:
Lokalstrateg, Madeleine Bergström
Norrköpings kommun
Räddningstjänsten Östra Götaland
Kommunkansliet (uppdrag)
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§ 351 Ny räddningsstation i Ljungsbro,
utredningsuppdrag
Dnr KS 2018-459
Ärende
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens
räddningsstationer och tillhandahåller lokalerna åt Räddningstjänsten i Östra
Götaland (RTÖG). Enligt lagen om skydd mot olyckor, ska räddningstjänsten
planeras och organiseras så att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar
tid och genomföras på ett effektivt sätt. För att möta nuvarande och framtida
behov av skydd och säkerhet i området Ljungsbro och Berg, behöver en ny
räddningstjänststation byggas. Placeringen behöver vara sådan att den kan tjäna
såväl Ljungsbro och Berg. En ny station möjliggör utveckling av orterna i
enlighet med översiktsplanen med fortsatt god säkerhet i orterna.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommundirektören får i
uppdrag att, tillsammans med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och
Räddningstjänsten Östra Götaland, ta fram en lokaliseringsutredning för en
alternativ placering av en ny räddningsstation i Ljungsbro-/Berg-området som
ska ersätta befintlig station.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Ny räddningsstation i Ljungsbro, utredningsuppdrag, 201910-09
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören får i uppdrag att, tillsammans med Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen och Räddningstjänsten Östra
Götaland, ta fram en lokaliseringsutredning för en alternativ placering
av en ny räddningsstation i Ljungsbro-/Berg-området som ska ersätta
befintlig station.
2. Finansiering av utredningsuppdraget beräknas uppgå till maximalt
200 000 kr.
3. Finansiering sker inom kommunstyrelsens ram.
4. Resultatet av utredningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen
senast i juni 2020.
__________
Beslutet skickas till:
Lokalstrateg, Madeleine Bergström
Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör, Leif Lindberg

Ordförandens signatur
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Räddningstjänsten Östra Götaland
Kommunkansliet (uppdrag)

Ordförandens signatur
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§ 352 Mellankommunalt samarbete inom LA-Linköping,
förlängning av samverkansavtal
Dnr KS 2018-4
Ärende
De kommuner i LA-Linköping (Åtvidaberg, Kinda, Mjölby, Motala och
Linköping) som har kommungräns direkt i anslutning till Linköpings kommun
enades 2016 om att stärka samarbetet mellan kommunerna i vissa frågor. För
att formalisera samverkan undertecknades ett samverkansavtal där bärande
principer, framgångsfaktorer för samverkan, förslag på inriktning och
kommunernas åtagande preciserades. I avtalet angavs också prioriterade
samverkansområden för åren 2016-2018.
I föreliggande samverkansavtal har vissa mindre justeringar införts men
övergripande intentioner och bärande principer ligger fast. I samverkansavtalet
föreslås en förlängning av prioriterade samverkansområden för åren 20192022. Härutöver föreslås att samverkansavtalet akutalitetsprövas en gång per
mandatperiod.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Mellankommunalt samarbete inom LA-Linköping,
förlängning av samverkansavtal, 2019-10-21
Bilaga - Samverkansavtal LA-Linköping
Kommunstyrelsens beslut
1. Förlängning av samverkansavtalet inom LA-Linköping, med vissa
justeringar, godkänns.
2. Samverkansavtalet ska aktualitetsprövas en gång per mandatperiod.
3. Beslutet gäller under förutsättning att Motala kommun, Mjölby
kommun, Åtvidabergs kommun och Kinda kommun fattar likalydande
beslut.
__________
Beslutet skickas till:
Motala kommun
Mjölby kommun
Åtvidabergs kommun
Kinda kommun

Ordförandens signatur
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Justerarens signatur

32 (51)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2019-11-19

§ 353 Handlingsplan för klimatanpassning, antagande
Dnr KS 2018-827
Ärende
Föreliggande dokument är den handlingsplan för klimatanpassning som har
tagits fram för att uppnå intentionerna i kommunens
Klimatanpassningsprogram, vilket fastställdes av kommunfullmäktige 201809-25, § 219.
Klimatanpassningsprogrammet är ett övergripande styrdokument som pekar ut
långsiktiga inriktningar och strategier med prioritering av särskilda
utvecklingsinsatser för klimatanpassning inom kommunen. Samtidigt som
klimatanpassningsprogrammet fastställdes av kommunfullmäktige uppdrogs åt
kommunstyrelsen att i samråd med nämnder och bolag ta fram och fastställa en
handlingsplan. Handlingsplanen har tagits fram i samverkan och tar upp ett
antal åtgärder för nämnder och bolag att genomföra för att klimatanpassa
verksamheten.
Prognoser visar att årsmedeltemperaturen och årsmedelnederbörden kommer
att öka i Östergötland och att värmeböljor och skyfall kommer att bli allt
vanligare. Syftet med programmet och handlingsplanen är att säkerställa att
kommunens förvaltningar och bolag ska kunna bedriva den verksamhet som
organisationen är skyldig att bedriva även i ett föränderligt klimat.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att handlingsplan för klimatanpassning
antas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Handlingsplan för klimatanpassning, antagande, 2019-10-28
Bilaga 1 - Handlingsplan för klimatanpassning
Bilaga 2 - Granskningsprotokoll
Kommunstyrelsens beslut
1. Handlingsplan för klimatanpassning antas.
2. Samtliga nämnder och bolag ska genomföra handlingsplanen.
3. Handlingsplanen följs upp i nämndernas och bolagens
årsredovisningar.
__________
Beslutet skickas till:
Biträdande kommundirektör, Mikael Borin
Hållbarhetschef, Linda Malmén

Ordförandens signatur
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Miljöstrateg, Erika Weddfelt
Verksamhetsstöd och service
Leanlink
Utbildningsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Social- och omsorgsförvaltningen
Lejonfastigheter AB
AB Stångåstaden
Sankt Kors Fastighets AB
Tekniska verken i Linköping AB
Kommunkansliet (styrdokument)

Ordförandens signatur
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§ 354 Handlingsplan för europeiskt samarbete i
Linköpings kommun, antagande
Dnr KS 2019-761
Ärende
I kommunstyrelsens internbudget för 2019 återfinns det strategiska
utvecklingsuppdraget: ”Uppdrag till kommunstyrelsen att revidera
styrdokument för att stärka det internationella arbetet och fokusera det till
EU/Europa. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2019”.
Kommunledningsförvaltningen har gjort en inventering av det internationella
arbetet i Linköpings kommun och gjort en översyn av aktuella styrdokument.
Till följd av genomlysningen så föreslås kommunstyrelsen att anta
Handlingsplan för europeiskt samarbete i Linköpings kommun.
Handlingsplanen ersätter ”Positionspapper för att stärka delaktighet, kunskap
och engagemang för EU-frågor”, beslutat av kommunstyrelsen 2017-11-21, §
512. Övriga styrdokument bedöms vara aktuella och relevanta.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen med denna
rapportering och beslut om antagande av handlingsplan för europeiskt
samarbete i Linköpings kommun ska anse det strategiska utvecklingsuppdraget
återrapporterat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Handlingsplan för europeiskt samarbete i Linköpings
kommun, antagande, 2019-10-29
Bilaga - Handlingsplan för europeiskt samarbete i Linköpings kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Handlingsplan för europeiskt samarbete i Linköpings kommun antas.
2. Återrapportering av det strategiska utvecklingsuppdraget att revidera
styrdokument för att stärka det internationella arbetet och fokusera
det till EU/Europa godkänns.
3. Handlingsplanen ersätter Positionspapper för att stärka delaktighet,
kunskap och engagemang för EU-frågor, antaget av kommunstyrelsen
2017-11-21, § 512, som här med upphävs.
4. Handlingsplanen och dess genomförande ska följas upp årligen till
kommunstyrelsen.
__________

Ordförandens signatur
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Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och förvaltningar (inkl. bilaga)
Kommunkansliet (styrdokument)
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§ 355 Handlingsplan för romsk inkludering 2018-2021,
redovisning
Dnr KS 2019-270
Ärende
Linköpings kommun deltog som en av fem kommuner i ett pilotprojekt för
romsk inkludering 2012-2015. Efter att projektet slutrapporterades 2015 har
kommunen arbetat strategiskt med romskt samråd inom ramen för en
handlingsplan för detsamma. Handlingsplanen ersattes 2018 av Handlingsplan
för romsk inkludering 2018-2021.
Målet i handlingsplanen är att Linköpings kommun år 2021 har uppnått ”en
hållbar och väl förankrad modell utvecklad för förbättrad inkludering av
romer/resande i Linköpings kommun”.
Handlingsplanen antogs av barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden,
omsorgsnämnden och äldrenämnden samt kommunstyrelsen. Respektive
nämnd fick tilldelade ansvarsområden med tillhörande aktiviteter kopplade till
följande identifierade fokusområden:
- Rätten till delaktigheter och inflytande
- Rätten till utbildning
- Rätten till arbete
- Rätten till jämlika villkor
- Rätten till en god hälsa
Handlingsplanen ska följas upp årligen och har redovisats i respektive nämnd.
Till kommunstyrelsen redovisas Kommunledningsförvaltningens arbete utifrån
handlingsplanen samt en uppföljningsdel med utvärdering framtagen av
romska representanter (Bilaga 1). Respektive nämnds ansvarsområden och
redovisning av desamma återfinns i bilaga 2-11.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att redovisningen av genomförda
aktiviteter utifrån Handlingsplan för romsk inkludering 2018-2021 noteras.
Kommunledningsförvaltningen föreslår även att handlingsplanens Aktivitet 1.1
och 1.2 som föreskriver att två samråd samt två beredningsmöten per termin
ändras till två samråd respektive två beredningsmöten per år. Detta eftersom de
mål och riktlinjer för nationella minoriteter, som för närvarande är under
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framtagande och som ska redovisas till kommunstyrelsen under våren 2020,
kommer att medföra ytterligare samråd/dialoger med romer, liksom med andra
nationella minoriteter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Handlingsplan för romsk inkludering 2018-2021,
redovisning, 2019-10-28
Bilaga 1 – Utvärdering av arbetet med handlingsplanen, framtagen av romska
representanter
Bilaga 2 – Protokollsutdrag arbetsmarknadsnämnden 2019-10-16, § 105
Bilaga 3 – Protokollsutdrag bildningsnämnden 2019-10-16, § 124
Bilaga 4 – Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämnden 2019-10-16, § 102
Bilaga 5 – Tjänsteskrivelse – Årlig återrapportering till AMN, BIN och BOU
Bilaga 6 – Protokollsutdrag social- och omsorgsnämnden 2019-10-23, § 180
Bilaga 7 – Tjänsteskrivelse – Årlig återrapportering till Social- och
omsorgsnämnden
Bilaga 8 – Genomförda aktiviteter SON
Bilaga 9 – Protokollsutdrag äldrenämnden 2019-10-24, § 98
Bilaga 10 – Tjänsteskrivelse – Årlig återrapportering till Äldrenämnden
Bilaga 11 – Genomförda aktiviteter ÄN
Bilaga 12 – Handlingsplan för romsk inkludering 2018-2021
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av genomförda aktiviteter noteras.
2. Aktivitet 1.1 och 1.2 i Handlingsplan för romsk inkludering 2018-2021
justeras så att samråd respektive beredningsmöten som enligt plan ska
genomföras vid två tillfällen per termin, ändras till två tillfällen per år.
__________
Beslutet skickas till:
Utvecklingsstrateg, Magdalena Fallde

Ordförandens signatur
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§ 356 Handlingsplan för samverkan mellan Linköpings
kommun och Linköpings universitet för perioden
2019-2020, godkännande
Dnr KS 2019-695
Ärende
Linköpings kommun och Linköpings universitet har ett omfattande
samverkansarbete och kunskapsutbyte. 2016-10-04, § 339, beslutade
kommunstyrelsen om ett övergripande samverkansavtal för att stärka och
utveckla sina goda och långsiktiga relationer och för att förtydliga
organisationen och formerna för samverkan.
Med stöd av samverkansavtalet har ett förslag till handlingsplan tagits fram där
strategiskt utvalda gemensamma satsningar lyfts upp inom de områden som
man enligt avtalet valt att samverka inom vilka är attraktivitet, bildning, hållbar
tillväxt och välfärd.
Kommunstyrelsen föreslås godkänna handlingsplan för samverkan mellan
Linköpings kommun och Linköpings universitet för perioden 2019-2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Handlingsplan för samverkan mellan Linköpings kommun
och Linköpings universitet för perioden 2019-2020, godkännande, 2019-10-23
Bilaga - Handlingsplan för samverkan mellan Linköpings kommun och
Linköpings universitet för perioden 2019-2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Handlingsplan för samverkan mellan Linköpings kommun och
Linköpings universitet 2019-2020 godkänns.
2. Handlingsplanen följs upp på samverkansråd mellan Linköpings
kommun och Linköpings universitet i enlighet med samverkansavtalet.
__________
Beslutet skickas till:
Utvecklingsstrateg. Lise-Lotte W Järvinen
Linköpings universitet
Kommunkansliet (styrdokument)
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§ 357 Riktlinjer för representation i Linköpings kommun
Dnr KS 2019-828
Ärende
I Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan för 2019 har
Kommunkansliet fått i uppdrag att:
Ta fram ett nytt/reviderat regelverk för representation, internationella utbyten
och deltagande i konferenser för att minska kostnaderna för dessa utgifter.
2019-03-26, § 109 beslutade kommunfullmäktige även att kommunens
representationspolicy ska omfatta de kommunala bolagen.
Ett förslag till reviderad Representationspolicy för Linköpings
kommunkoncern har därför utarbetats dels utifrån uppdraget i
verksamhetsplanen och dels utifrån kommunfullmäktiges beslut.
Representationspolicy för Linköpings kommunkoncern antogs av
kommunfullmäktige 2019-11-05, § 330. Även förslag till reviderade Riktlinjer
för representation i Linköpings kommun har tagits fram. Dessa har i syfte att
konkretisera policyn och särskilt fokus har lagts på att minska kostnaderna,
men också att förtydliga innehållet för att underlätta för medarbetare och
förtroendevalda att göra rätt.
De huvudsakliga revideringar som föreslås i riktlinjen är:
En ny och tydlig struktur på dokument.
Omfattar endast Linköpings kommun, inte kommunkoncernen.
Representation i hemmet ska som huvudregel inte förekomma, beslutet om
undantag fattas av förvaltningschef, mat och eventuell alkohol ska köpas på
restaurang eller av cateringfirma. (alkoholtillstånd måste sökas i förväg hos
kommunfullmäktiges presidium).
Skillnad på reklamgåva och representationsgåva, högst 300 kr. Kostnaden ska
belasta respektive förvaltning.
Förtydligande gällande lunch till lunch-konferens samt att måltid i samband
med möte som är kortare än sex timmar är en skattepliktig löneförmån.
Gåva vid 10 års tjänstgöring eller 12 års uppdrag som förtroendevald föreslås
tas bort.
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Ett avsnitt 7 Övrigt som reglerar personalfika, konferenser och utbildningar,
övrig intern uppvaktning, övrig extern uppvaktning samt logi i medarbetarens
egna hem (ej prepresentation utan i vissa fall skattefri personalvårdsförmån, i
vissa fall skattepliktig förmån och i vissa fall en verksamhetskostnad) föreslås.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2019-10-22, § 327, återremitterades
förslaget med uppdrag om att återinföra skrivning om särskilt firande av
medarbetares 50-årsdag, se över beloppet för minnesgåva för 25 års
tjänstgöring samt 16 års uppdrag som förtroendevald samt se över
formuleringen gällande representation i hemmet.
Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett nytt förslag till reviderade
riktlinjer där möjlighet att fira medarbetares 50-årsdag har återinförts och till
följd av detta tagit bort skrivningen om att uppvakta med kaffe, tårta och
blomma vid alla jämna födelsedagar.
När det gäller beloppsgränsen för minnesgåva för 25 års tjänstgöring samt 16
års uppdrag som förtroendevald föreslås att en översyn görs under 2020 av
både beloppsgräns och utbudet av gåvor varför ingen beloppsgräns anges nu.
Formuleringen gällande representation i hemmet har kortats ned då delen ”där
det finns ett tydligt syfte att visa upp ett svenskt hem” föreslås strykas.
Ändringarna är markerade med gult i förslaget till reviderade riktlinjer.
Kommunstyrelsen föreslås anta Kommunledningsförvaltningens nya förslag till
reviderade Riktlinjer för representation i Linköpings kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Riktlinjer för representation i Linköpings kommun,
revidering, 2019-11-07
Bilaga 1 – Förslag till reviderade Riktlinjer för representation i Linköpings
kommun, 2019-11-07
Bilaga 2 – Nuvarande Riktlinjer för representation i Linköpings kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till reviderade Riktlinjer för representation i Linköpings
kommun antas.
__________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Kommunkansliet (styrdokument)
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§ 358 Riktlinje för lönebildning, antagande
Dnr KS 2019-97
Ärende
I Linköpings kommuns lönebildningsprocess tog kommunstyrelsens tidigare
utskott, personalutskottet, årliga inriktningsbeslut för den årliga löneöversynen.
I och med att personalutskottet numera inte finns kvar och motsvarande
beredning i kommunstyrelsen inte bedömts rimlig så fanns ett tomrum att fylla
i den lönepolitiska styrningen. Det fanns ett behov av en styrnivå som
förtydligar kommunens lönepolitik och visar en inriktning för hur
lönebildningen skall tillämpas i kommunen.
Den föreslagna riktlinjen för lönebildning ska komplettera lönepolicyns mycket
långsiktiga och övergripande lönepolitik med konkretisering, förtydliganden
och inriktning. Riktlinjen ska ge möjlighet till politiska markeringar inom
löneområdet inom respektive mandatperiod. Aktualitetsprövning föreslås
därför ske i början av respektive mandatperiod.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Riktlinje för lönebildning, antagande, 2019-10-28
Bilaga – Riktlinje för lönebildning
MBL-protokoll 2019-11-06
Yrkanden
Mikael Sanfridson (S) yrkar på följande tillägg i riktlinjen:
”Förslag till ny punkt 3.2.6 ”Rekrytering av omsorgspersonal”
Kommunen ska under mandatperioden även särskilt beakta löneutvecklingen
inom bristyrken i vård och omsorg som är avgörande för att kommunen ska
klara rekryteringen till välfärden och vara en attraktiv arbetsgivare i
Östergötland för dessa yrkesgrupper.”
Niklas Borg (M) och Chris Dahlqvist (SD) yrkar bifall till Mikael Sanfridsons
(S) tilläggsyrkande.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Mikael Sanfridsons (S) tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningsförvaltningens
förslag till beslut med Mikael Sanfridsons (S) tilläggsyrkande.
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Kommunstyrelsens beslut
1. Riktlinje för lönebildning antas med Mikael Sanfridsons (S)
tilläggsyrkande.
__________
Beslutet skickas till:
Förhandlingschef, Johan Nyhammar
Samtliga nämnder
Kommunkansliet (styrdokument)
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§ 359 Riktlinjer för informationssäkerhet
Dnr KS 2018-458
Ärende
Kommunfullmäktige har antagit Informationssäkerhetspolicy för Linköpings
kommun. Av policyn framgår att den ska konkretiseras med riktlinjer som
fastställs av kommunstyrelsen. Vidare framgår att ett väl förankrat och
integrerat ledningssystem för informationssäkerhet ska tas fram.
Ett förslag till riktlinje för informationssäkerhet har därför tagits fram i syfte att
konkretisera policyn och ge en vägledning i hur kommunens medarbetare och
förtroendevalda ska tillämpa densamma. I detta ingår även att ge
kommundirektören i uppdrag att ta fram tillämpningsanvisningar i form av en
informationssäkerhetshandbok.
Kommundirektören kan, genom en sådan informationssäkerhetshandbok tillse
att det operativa informationssäkerhetsarbetet bedrivs i enlighet med MSB:s
rekommendationer för kommuners informationssäkerhet samt kraven i
informationssäkerhetsstandarden ISO/IEC 27000 samt i övrigt i
överensstämmelse med gällande lagkrav.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Riktlinje för informationssäkerhet i Linköpings kommun,
antagande, 2019-11-05
Bilaga 1 – Riktlinje för informationssäkerhet i Linköpings kommun
Bilaga 2 – Konsekvenstabell
MBL-protokoll 2019-11-06
Kommunstyrelsens beslut
1. Riktlinje för informationssäkerhet i Linköpings kommun antas.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att utifrån ovanstående riktlinje ta
fram tillämpningsanvisningar i form av en
informationssäkerhetshandbok.
__________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Kommunkansliet (styrdokument)
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§ 360 Biogas Research Center (BRC), avtal
Dnr KS 2018-433
Ärende
Linköpings kommun har sedan starten 2012 varit partner i det nationella
Biogas Research Center (BRC) som är placerat vid Linköpings universitet.
BRC finansieras till en tredjedel av Energimyndigheten, en tredjedel av
Linköpings universitet och en tredjedel av medverkande parter från näringsliv
och offentlig sektor. Som deltagare från offentlig sektor har Linköpings
kommun under etapp 1 (2012-2014) och etapp 2 (2014-2018) bidragit med
finansiering i form av pengar samt med arbetstid och engagemang. Nyttan för
kommunen, förutom att visa stöd för verksamheten vid BRC, är möjligheten att
påverka forskningsverksamheten till nytta för biogastillämpningar som bidrar
till kommunens målsättningar inom miljö och klimat samt att
forskningsresultaten kan användas inom de kommunala verksamheterna.
Under 2018 startades etapp 3 av BRC. Kommunstyrelsen beslutade 2018-0522, § 235, att underteckna en avsiktsförklaring som innebär fortsatt årlig
medfinansiering fram till 2022 i form av 200 000 kr kontant samt arbetstid
motsvarande 50 000 kr. Det är nu aktuellt att underteckna formellt avtal mellan
Linköpings kommun och deltagande parter. Avtalsförslaget bygger på tidigare
lämnad avsiktsförklaring.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Biogas Research Center (BRC), avtal, 2019-10-31
Bilaga 1 - Letter of Intent undertecknat
Bilaga 2 - Avtalsförslag från Linköpings universitet 2019-10-31
Kommunstyrelsens beslut
1. Avtal avseende medfinansiering av Biogas Research Center, BRC,
under en fyraårsperiod, etapp 3, ska tecknas. Avtalet innebär att
kommunen årligen medfinansierar BRC med 200 000 kronor samt
bidrar med arbetstid motsvarande 50 000 kronor per år, totalt
1 000 000 kronor.
2. Hållbarhetschef Linda Malmén ges i uppdrag att teckna avtalet.
__________
Beslutet skickas till:
Biträdande kommundirektör,
Mikael Borin
Hållbarhetchef, Linda Malmén
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§ 361 Delegationsbeslut
Dnr KS 2019-740
Ärende
Kommundirektören
Kommunen avstår yttrande över Genomförande av direktivet om inrättande av
en kodex för elektronisk kommunikation (ks 2019-588)
Kommunledningsförvaltningen
Nyanställningar, 2 st
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Nyanställningar, del av 2018 till och med 2019-10-16, 60 st
Social- och omsorgsförvaltningen
Nyanställningar oktober, 4 st
Utbildningsförvaltningen
Nyanställningar oktober, 7 st
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-
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§ 362 Överlämnade ärenden från kommunstyrelsen till
annat organ 2019-10-15 -- 2019-11-12
Dnr KS 2019-764
Ärende
Vattenförsörjningsplan Östergötlands län (KS 2019-775 ) överlämnades till
bygg- och miljönämnden.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner att kommundirektören överlämnar
inkomna ärenden under tiden 2019-10-15 -- 2019-11-12 till annan
nämnd.

__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

47 (51)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2019-11-19

§ 363 Handlingar för kännedom
Dnr KS 2019-735
Ärende
Strategiskt utskott
Protokoll 2019-10-07
Protokoll 2019-10-21
Protokoll 2019-11-04
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG)
Protokoll 6/2019 (KS 2019-101)
Sveriges kommuner och landsting
19:42 Omvårdnadsbidrag och ändrad personkrets i Föräldraledighetslagen
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-
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§ 364 Rapporter
Dnr KS 2018-1089
Ärende
Inga aktuella rapporter.
__________
Beslutet skickas till:
-
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§ 365 Förrättningar
Dnr KS 2018-1089
Ärende
Kommunsekreterare Julia Larsson redogör för anmälda förrättningar.
Kommunstyrelsens beslut
1. Anmälda förrättningar godkänns.
__________
Beslutet skickas till:
-
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§ 366 Aktuell information
Dnr KS 2018-1089
Ärende
Kommundirektör Paul Håkansson informerar om följande:
Kommunfullmäktige har valt att bifalla en motion där det föreslås ett införande
av veteranmoment i Linköpings kommun. Detta har Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen jobbat med och veteranmomentet kommer att
vara placerat på Grenadjärsvallen samt invigas på den nationella veterandagen
2020-05-29.
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-
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