Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2019-12-17

Plats och tid

Fullmäktigesalen, kl. 14:00 - 15:00

Beslutande

Se nästa sida

Övriga deltagande

Se nästa sida

Paragrafer

398 - 418

Utses att justera

Kristina Edlund (S)

Sekreterare

Cecilia Malmberg
Ordförande

Denisé Cassel (KD)
Justerande

Kristina Edlund (S)

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07daÄndrad för W3D3 2016-05-04 MSC

Anslag/Bevis
Protokollet offentliggörs under tre (3) veckor genom att det anslås på kommunens
anslagstavla. Under tiden kan besluten i protokollet överklagas.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-12-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Underskrift/Namnförtydligande

Underskrift/Namnförtydligande

Omedelbar justering av (§ och rubrik)

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Underskrift/Namnförtydligande

Underskrift/Namnförtydligande

1 (35)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2019-12-17

Beslutande
Denisé Cassel (KD) 1:e vice ordförande
Kristina Edlund (S) 2:e vice ordförande
Erik Östman (M)
Annika Krutzén (M)
Muharrem Demirok (C)
Åsa Wennergren (L)
Gustaf Appelberg (L)
Mikael Sanfridson (S)
Mari Hultgren (S)
Chris Dahlqvist (SD)
Rebecka Hovenberg (MP)
Jessica Eek (V) Insynsplats
Fredrik Lundén (M) – ersätter Niklas Borg (M)
Ali Hajar (S) – Ersätter Elias Aguirre (S)
Övriga deltagande
Ersättare (icke tjänstgörande)
Stefan Erikson (M)
Elsa Ericsson (M)
Linnéa Jägestedt (M)
Emelie Gustafsson (C)
Gunnar Broman (L)
Liselotte Fager (KD)
Lotta Bäckman (S)
Niklas Nåbo (S)
Jörgen Ring (SD)
Björn Immerstrand (MP)
Övriga
Håkansson Paul, kommundirektör
Borin Mikael, biträdande kommundirektör
Brandt Peder, ekonomidirektör
Malmberg Cecilia, kommunsekreterare
Ej närvarande
Niklas Borg (M) ordförande
Elias Aguirre (S)
__________
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§ 398 Uppdrag till samtliga nämnder att tydligare
prioritera landsbygdsutveckling, återrapportering
Dnr KS 2019-750
Ärende
I samband med kommunfullmäktiges beslut 2018-12-04 § 285 om budget
2019, med plan för 2020-2022 fick samtliga nämnder ett strategiskt
utveck-lings-uppdrag; ”att tyd-ligare prioritera landsbygdsutveckling och att
med stöd från kommun-styrelsen utveckla samarbetet mellan förvaltningarna,
för att öka kommunens samlade arbete med landsbygdsutveckling”.
I rapporten Kommunens samlade arbete med landsbygdsutvecklingen –
återrapportering av ett budgetuppdrag, december 2019, beskrivs hur
utvecklingsupp-draget har fullföljts i nämnderna. Det vill säga rapporten utgör
en samman-ställning av kommunens samlade arbete 2019 och planerade
akti-viteter för 2020 för att priori-tera landsbygds-utveckling. Arbetet sätts
även i relation till Linköpings kommuns landsbygdsstrategi (aktualitetsprövad
2018). I rapporten fram-kommer även vilka förväntningar som finns på
Kommun-ledningsförvaltningen som sammanhållande kraft i
utvecklingsarbetet. Rapporten kan ligga till grund för ökad kunskap om olika
nämnders arbete, och till olika analyser, samt fungera som inspiration för ökad
samverkan och utveck-ling av landsbygds-arbetet i Linköpings kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Uppdrag till samtliga nämnder att tydligare prioritera
landsbygdsutveckling, återrapportering, 2019-12-02
Bilaga - Kommunens samlade arbete med landsbygdsutveckling –
återrapportering av ett budgetuppdrag, december 2019
Kommunstyrelsens beslut
1. Rapporten Kommunens samlade arbete med landsbygdsutveckling återrapportering av ett budgetuppdrag noteras.
2. Rapporten skickas till berörda nämnder för kännedom.
__________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder (inkl. bilaga)
Landsbygdsstrateg, Lars-Åke Gustafson

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 399 Nationellt tillgängliggörande av digitala
detaljplaner, yttrande till Finansdepartementet
Dnr KS 2019-757
Ärende
Finansdepartementet har gett Linköpings kommun möjlighet att yttra sig över
Lantmäteriets rapport Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner –
Delrapport i uppdraget att verka för en smartare
samhällsbyggnadsprocess. Lantmäteriet föreslår i rapporten en infrastruktur för
att tillgängliggöra digitala detaljplaner samt ansvarsfördelning för
datavärdskap.
Linköpings kommuns ställer sig positiv till förslagen i Lantmäteriets rapport.
Deltagandet i infrastrukturen ser Linköpings kommun som ett viktigt steg mot
en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Linköpings kommun eftersöker
visst förtydligande från Lantmäteriet vad gäller vad som definieras som
en digital detaljplan, vidare beskrivning av de ekonomiska konsekvenserna för
kommunerna, vilka krav som ställs på kommunen vid ikraftträdande samt
betonar vikten av kompetenshöjande åtgärder i anslutning till att nationell
infrastruktur och nationell planmosaik träder ikraft.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-12-11, § 216, att tillstyrka Miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-11 § 216
Tjänsteskrivelse - Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner,
yttrande till Finansdepartementet, 2019-11-07
Bilaga 1 - Yttrande över, Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner
Bilaga 2 - Remiss, Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner –
Delrapport i uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess,
sändlista
Bilaga 3 - Remiss, Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner –
Delrapport i uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess
Kommunstyrelsens beslut
1. Yttrande lämnas enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut.
__________
Beslutet skickas till:
Finansdepartementet
Samhällsbyggnadsnämnden
Planarkitekt, Linus Johnson

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 400 Strategi för friluftsmålen i Östergötland - Naturnära
vägar till hälsa, hållbar tillväxt och utveckling,
yttrande till Länsstyrelsen i Östergötland
Dnr KS 2019-758
Ärende
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till regional strategi för friluftslivsmålen
i Östergötland. Linköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över
strategin via en remiss. I förslaget till yttrande ställer sig Linköpings kommun
positiv till innehållet i strategin och framhåller vikten av goda förutsättningar
för friluftsliv och rekreationsmöjligheter i en växande, attraktiv stad och
kommun med en långsiktigt hållbar utveckling. Pågående arbete i kommunen
inom det breda friluftsområdet lyfts fram inklusive ambitionen att ta fram ett
friluftsprogram och att utveckla samråd och samordning med aktörer både
inom och utom kommunen. I yttrandeförslaget påpekas samtidigt statens
betydelsefulla roll i utvecklingen av ”gröna och hållbara städer” genom stöd i
olika former.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-12-11, § 217, att tillstyrka Miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-11 § 217
Tjänsteskrivelse - Strategi för friluftsmålen i Östergötland, yttrande till
Länsstyrelsen i Östergötland
Bilaga 1 - Yttrande över - Strategi för friluftslivsmålen i Östergötland Naturnära vägar till hälsa, hållbar tillväxt och utveckling
Bilaga 2 - Remissen, Strategi för friluftslivsmålen i Östergötland - Naturnära
vägar till hälsa, hållbar tillväxt och utveckling
Kommunstyrelsens beslut
1. Yttrande lämnas enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut.
__________
Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen i Östergötland
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 401 Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut
om ny hantering av tomtförmedling och tomtkö,
yttrande till Förvaltningsrätten i Linköping i mål nr
9429-19
Dnr KS 2019-675
Ärende
Förvaltningsrätten i Linköping har förelagt Linköpings kommun att yttra sig
över inkommet överklagande avseende kommunfullmäktiges beslut den 5
november 2019, KF § 324. Fullmäktiges beslut innebär att kommunens
tomtförmedling och tomtförsäljning av småhustomter ska ske via upphandlad
fastighetsmäklare från och med den 1 januari 2021, att den kommunala
tomtkön stängs för nyanmälningar från och med den 1 januari 2020 och
avvecklas helt den 31 december 2020, samt att ingen återbetalning av redan
inbetalda tomtköavgifter ska ske.
Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut om ny
hantering av tomtförmedling och tomtkö, yttrande till Förvaltningsrätten i
Linköping i mål nr 9429-19, 2019-12-16
Bilaga – Yttrande i mål nr 9429-19 angående laglighetsprövning av
kommunfullmäktiges beslut om ny hantering av tomtförmedling och tomtkö
Yttranden
Tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna deltar ej i beslutet.
Yrkanden
Muharrem Demirok (C) yrkar bifall till Kommunledningsförvaltningens
förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
1. Yttrande till förvaltningsrätten lämnas enligt
kommunledningsförvaltningens förslag.
2. Chefsjuristen, eller i hennes ställe endera av kommunjuristerna,
bemyndigas att avge eventuella kompletterande yttranden i ärendet.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Deltar ej i beslut
Kristina Edlund (S), Ali Hajar (S), Mikael Sanfridson (S) och Mari Hultgren
(S) deltar ej i beslutet.
__________
Beslutet skickas till:
Förvaltningsrätten i Linköping
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 402 Ekonomiska styrdokument, upphävande
Dnr KS 2019-973
Ärende
Kommunledningsförvaltningen har gjort en aktualitetsprövning av de olika
styrdokument som funnits samlade i ett dokument som kallats för
”Ekonomihandboken” och funnit att beslutsstrukturen för de olika ingående
styrdokumentet har visat stora variationer.
Vissa beslut har fattats av kommunfullmäktige, vissa av kommunstyrelsen och
vissa på delegation av kommun- eller ekonomidirektör, utan att ärendenas
politiska tyngd har avspeglats i besluten.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att befintliga styrdokument
upphävs och att ekonomidirektören får i uppdrag att fastställa nya rutiner och
anvisningar för ekonomiprocessen som sedan ska finnas tillgängliga på
Linköpings kommuns intranät, Linweb under fliken Vår kommun – Ekonomi.
Kommunledningsförvaltningens förslag innebär således inte att kommunen
kommer att vara i avsaknad av ekonomiska styrdokument utan enbart att
styrregler som är av mer administrativ karaktär i fortsättningen beslutas av
ekonomidirektören. Dessutom är en stor del av ekonomi- och
redovisningsområdet styrt av lagar och andra bestämmelser. Beslut av
strategisk och politisk betydelse kommer även i fortsättningen att föreläggas
kommunstyrelse och kommunfullmäktige för beslut.
I enlighet med Linköpings kommuns struktur för politiska styrdokument ska
styrdokument som ska upphävas beslutas av det politiska organ som antog
styrdokumentet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Ekonomiska styrdokument, upphävande, 2019-12-05
Kommunstyrelsens beslut
1. Följande, tidigare antagna styrdokument upphävs:


Kommungemensam policy för betalkort, KS 1996-08-20 § 438



Kommungemensam policy för bensinkort och företagskort där
kommunen är betalningsansvarig, KS 1996-08-20 § 439



Regler och policy för tekniska monopol, KS 1997-04-22 § 226



Ägande och hantering av inventarier, inredning och utrustning
mm, KS 1998-05-05 § 258

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Avyttring av utrustning för undervisningsändamål, KS 200705-29 § 297



Regler för kommunens fakturering och inkassoverksamhet, KS
2007-09-04 § 382

2. Följande tidigare rapporterade delegationsbeslut från
kommundirektören upphävs:


Anskaffning av persondatorer, skrivare, IT-system mm, 200410-11



Regler för utbetalningar till kommunala bolag och externa
utförare, 2008-06-03



Redovisning av semesterlöneskuld vid verksamhetsövergångar,
2008-10-22



Regler för betalning av leverantörsfakturor, 2015-12-30

3. Följande tidigare rapporterade delegationsbeslut från
ekonomidirektören upphävs:


Avskrivning av fordringar – kundförluster, 2013-11-01

4. Kommunledningsförvaltningens förslag att upphäva följande av
kommunfullmäktige tidigare antagna styrdokument tillstyrks:


Principer för taxesättning i kommunen, KF 1990-08-28 § 112



Finanspolicy för kommunens enheter, KF 1997-10-28 § 184



Avyttring av inventarier och utrustning, KF 2006-06-13 § 106



Ekonomistyrningsregler, KF 2006-12-11 § 233



Tvåårsbudget, KF 2008-06-17 § 106



Resultathanteringsregler med anledning av införande av
tvåårsbudget, KF 2008-12-09 § 212



Ändrade regler för resultatöverföring i kommunens nämnder,
KF 2014-02-25 § 71



Förslag till mer flexibla budgetperioder, KF 2014-12-16 § 489

5. Ekonomidirektören får i uppdrag att fastställa nya rutiner och
anvisningar för ekonomiprocessen.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Följande tidigare antagna styrdokument upphävs:


Principer för taxesättning i kommunen, KF 1990-08-28 § 112

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Finanspolicy för kommunens enheter, KF 1997-10-28 § 184



Avyttring av inventarier och utrustning, KF 2006-06-13 § 106



Ekonomistyrningsregler, KF 2006-12-11 § 233



Tvåårsbudget, KF 2008-06-17 § 106



Resultathanteringsregler med anledning av införande av
tvåårsbudget, KF 2008-12-09 § 212



Ändrade regler för resultatöverföring i kommunens nämnder, KF
2014-02-25 § 71



Förslag till mer flexibla budgetperioder, KF 2014-12-16 § 489

__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Ekonomidirektör, Peder Brandt
Chef för ekonomistyrning, Birgitta Hammar
Kommunkansliet (styrdokument)

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 403 Köp av fastigheten Vreta Klosters Berg 7:1,
upphävande
Dnr KS 2016-650
Ärende
Kommunen och Lejonfastigheter har under en längre tid diskuterat ett köp av
Vreta Klosters elevbostäder efter det nedlagda Naturbruksgymnasiet i Berg
med den nuvarande ägaren Region Östergötland. Särskilt aktuell var frågan
våren 2016 i samband med den stora tillströmningen av nyanlända. Planen var
då att använda de befintliga fastigheterna som tillfälliga bostäder.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-12 § 385 om köp av fastigheten till ett
belopp om 34,5 mnkr. Beslutet innebar vidare att Lejonfastigheter skulle överta
de byggnader som finns inom fastigheten till ett belopp om 14 mnkr och
resterade del, motsvarande en kostnad om 20,5 mnkr, skulle läggas till
kommunens markreserv. Kommunen och Region Östergötland har nu kommit
överens om att upphäva beslutet om köp då kommunen inte längre har något
behov av fastigheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Köp av fastigheten Vreta Klosters Berg 7:1, upphävande,
2019-12-05
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-12-12, § 385
Yrkanden
Muharrem Demirok (C) och Fredrik Lundén (M) yrkar bifall till
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Mari Hultgren (S) och Kristina Edlund (S) yrkar avslag till
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande ställer Muharrem Demiroks (C) med fleras yrkande om bifall till
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut mot Mari Hultgrens (S) med
fleras yrkande om avslag till Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
mot varandra och finner att Muharrem Demiroks (C) med fleras yrkande om
bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut vinner bifall.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Förslag till Kommunfullmäktiges beslut
1. Beslut KF 2017-12-12 § 385 om köp av fastigheten Vreta Klosters Berg 7:1
upphävs.
2. Beslutet gäller under förutsättning att Region Östergötland fattar ett
motsvarande beslut.
Reservationer
Kristina Edlund (S), Ali Hajar (S), Mikael Sanfridson (S) och Mari Hultgren
(S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mari Hultgren (S) med fleras
avslagsyrkande samt lämnar följande skriftliga reservation:
"Vi tycker det är beklagligt att kommunen nu väljer att backa från köpet av
mark i Berg. Marken hade blivit ett strategiskt viktigt anskaffande för att öka
kommunens möjligheter att utveckla ett område där vi nu upplever att
utvecklingen snarare stagnerat.
Syftet med köpet var inte primärt att möta det kortsiktiga behovet av platser för
nyanlända, utan att kunna använda marken för framtida exploatering och
bostadsproduktion – något vi menar är mycket angeläget för kommunen. Med
hävandet av köpet förlorar kommunen potentiella möjligheter till nya
trygghetsboenden, näringsverksamhet, tomter, service till medborgarna och nya
bostäder. Kommunen förlorar därmed också möjligheten att vara en aktiv part i
utvecklingen av Berg. Vi yrkade därför avslag till att häva köpet."
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Lokalstrateg, Madeleine Bergström

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 404 Erbjud plats på fritidshem för alla 6-9 åringar
oavsett föräldrarnas sysselsättning, svar på
motion (MP)
Dnr KS 2018-1060
Ärende
Birgitta Rydhagen (MP) och Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) föreslår i en
motion daterad 2018-12-13 att:


Alla barn 6-9 år (förskoleklass-årskurs 3) erbjuds plats på fritidshem
oavsett föräldrarnas sysselsättning.

Motionärerna menar bland annat att barn till föräldrar som saknar
sysselsättning har ett särskilt behov av att bli delaktiga i samhället. De menar
vidare att dessa barn har sämre tillgång till fritidsaktiviteter och att
normalisering av hemmasittande är en stor risk. Många av deras vänner är på
fritidshemmet och för 6-9 åringar är det svårt att delta på egen hand i
föreningsaktiviteter.
Barn- och ungdomsnämnden håller till del med motionärernas synpunkter och
konstaterar även att fritidshemmet har fått ett tydligare uppdrag i läroplanen.
För att öka likvärdigheten och för att ge alla elever förutsättningar att nå målen
bedöms dock att nämnden behöver göra andra prioriteringar inom i sin
verksamhet utifrån budget än att ge alla barn rätt till plats på fritidshem.
Utbildningsförvaltningen föreslår därför att motionen avslås.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2019-12-12, § 112, att
tillstyrka Utbildningsförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag barn- och ungdomsnämnden 2019-12-12 § 112
Tjänsteskrivelse – Erbjud plats på fritidshem för alla 6-9 åringar oavsett
föräldrarnas sysselsättning, svar på motion (MP), 2019-11-19
Motionen
Yrkanden
Erik Östman (M) yrkar bifall till barn- och ungdomsnämndens förslag till
beslut att avslå motionen.
Rebecka Hovenberg (MP) och Kristina Edlund (S) yrkar bifall till motionen.
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Beslutsordning
Ordförande ställer Erik Östmans (M) yrkande om bifall till barn- och
ungdomsnämndens förslag till beslut att avslå motionen mot Rebecka
Hovenbergs (MP) med fleras yrkande om bifall till motionen mot varandra och
finner att Erik Östmans (M) yrkande om bifall till barn- och
ungdomsnämndens förslag till beslut att avslå motionen vinner bifall.
Kommunstyrelsens beslut
1. Barn- och ungdomsnämndens förslag till svar tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att för att öka likvärdigheten och för
att ge alla elever förutsättningar att nå målen bedöms att barn- och
ungdomsnämnden behöver göra andra prioriteringar, till exempel säkra
resurser till grundbemanningen av lärare på alla skolor samt att stärka
elevhälsoarbetet, inom i sin verksamhet utifrån budget än att ge alla barn
rätt till plats på fritidshem.
Reservationer
Rebecka Hovenberg (MP), Kristina Edlund (S), Ali Hajar (S), Mikael
Sanfridson (S) och Mari Hultgren (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Rebecka Hovenbergs (MP) med fleras yrkande.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Motionärerna
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§ 405 Förvärv av fastigheten Linköping Gärstadlund 1:1
Dnr KS 2019-804
Ärende
Fastigheten Linköping Gärstadlund 1:1 är en bostadsfastighet belägen strax
norr om Linköping och strax söder om Ekängen. Fastigheten omfattas av
”Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad”, antagen av
kommunfullmäktige 2012. I omnämnd översiktsplan ingår fastigheten i ett
område som är utpekat som verksamhetsmark i Linköpings fortsatta
utveckling. Kommunen avser att förvärva fastigheten för att genomföra
intentionerna i översiktsplanen.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att beslut om förvärv
av fastigheten Linköping Gärstadlund 1:1 tillstyrks.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-12-11, § 210,
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag om förvärv av
fastigheten Linköping Gärstadlund 1:1 tillstyrks.
2. Avdelningschef för mark och exploatering föreslås bemyndigas att teckna
avtal för förvärvet.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-11 § 210
Tjänsteskrivelse – Förvärv av fastigheten Linköping Gärstadlund 1:1, 2019-1107
Kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden förslag om förvärv av fastigheten
Linköping Gärstadlund 1:1 tillstyrks.
2. Ersättningen för förvärvet av fastigheten Linköping Gärstadlund 1:1
ska ske genom ianspråktagande av kommunstyrelsens
investeringsmedel för strategiska markförvärv (max 3 600 000 kr).
3. Avdelningschef för mark och exploatering föreslås bemyndigas att
teckna avtal för förvärvet.
__________
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Chef för ekonomistyrning, Birgitta Hammar
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§ 406 Utökad budgetram avseende kostnad för
verksamhet kopplad till ökat bostadsbyggande,
begäran
Dnr KS 2019-883
Ärende
För att nå de politiska mål som är kopplade till byggandet av fler bostäder i en
växande kommun framställer miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om
mer resurser. När detaljplaneomfånget ökade kraftigt, behövde förvaltningens
arbetssätt med avlastning till detaljplanehandläggare utökas och förstärkas.
Rekryteringar har genomförts kopplat till ökat bostadsbyggande enligt beslut
KS 2016-997.
Enligt förvaltningens förslag har flera nya tjänster som tidigare har finansierats
via markeringsmedel C Linköping finansierats av byggbonus. Detta då den
ökade exploateringstakten gör att behovet kvarstår över längre tid.
I budgeten för år 2020 har samhällsbyggnadsnämnden fått utökad budgetram
avseende kostnad för verksamhet kopplad till ökat bostadsbyggande och under
tidigare år har nämnden fått utökad ram för att bibehålla de nödvändiga
produktionsnivåerna för att uppfylla målen kring bostadsbyggande.
Med anledning av detta förslår Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att
samhällsbyggnadsnämnden medges utökad budgetram avseende kostnad
för verksamhet kopplad till ökat bostadsbyggande med 8,7 mnkr för 2019
och att den utökade ramen finansieras med kommunstyrelsens
resursmedel.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-12-11, § 218
1. Samhällsbyggnadsnämnden begär hos kommunstyrelsen utökad budgetram
för verksamhet kopplad till ökat bostadsbyggande under 2019 med 8,7
mnkr.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-11 § 218
Tjänsteskrivelse – Begäran om utökad budgetram avseende kostnad för
verksamhet kopplad till ökat bostadsbyggande, 2019-12-05
Yrkanden
Muharrem Demirok (C) yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag till
beslut.
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Kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden medges utökad budgetram avseende
kostnad för verksamhet kopplad till ökat bostadsbyggande med 8,7
mnkr för 2019.
2. Den utökade ramen finansieras med kommunstyrelsens reservmedel
för demografiska förändringar.
Protokollsanteckningar
Kristina Edlund (S), Ali Hajar (S), Mikael Sanfridson (S), Mari Hultgren (S),
Rebecka Hovenberg (MP) och Jessica Eek (V) lämnar följande
protokollsanteckning:
"För oss är ökad takt i bostadsbyggandet en högt prioriterad fråga. Vi menar
dock att det är anmärkningsvärt att samhällsbyggnadsnämnden såhär sent på
året begär ökade medel med närmare 9 miljoner för innevarande år. Att
resurserna inte skulle räcka året ut bör ha varit tydligt för styret redan tidigare
under året. Samtidigt möter kommunens välfärd nu stora utmaningar med de
nedskärningar som görs av det borgerliga styret. Nedskärningar på exempelvis
skolan och äldreomsorgen är sådant som styret valt att inte bevilja medel från
KS för att kompensera.
Det får oss att undra hur bra koll det borgerliga styret egentligen har på
kommunens ekonomi och hur man prioriterar."
__________
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Chef för ekonomistyrning, Birgitta Hammar
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§ 407 Engångsbidrag för investeringar i föreningsdrivna
anläggningar
Dnr KS 2019-972
Ärende
Linköpings kommun har flera idrottsanläggningar som drivs av föreningar. Att
ansvara för drift - och skötsel av anläggningar tar mycket ideell tid i anspråk
och det är svårt för föreningslivet att ensamma bära kostnaderna för större
investeringar. Flera föreningar ser behov att göra investeringar i några av
kommunens föreningsdrivna anläggningar.
Gemensamt för anläggningarna är att de är unika i sitt slag och når en stor
grupp kommuninvånare. Flera av anläggningarna är tillgängliga för alla att
nyttja och de investeringar som behöver göras syftar till att skapa
förutsättningar för föreningslivet att erbjuda Linköpingsbor och besökare
trygga, säkra och tillgängliga anläggningar utifrån ett nyttjande- och
besöksperspektiv.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås, under förutsättning att nämnden beviljas
ett tilläggsanslag, bevilja fem föreningar ett engångsbidrag för att möjliggöra
nödvändiga investeringar i respektive anläggning. Det totala investeringsstödet
uppgår till 6 000 tkr.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-12-12, § 169
1. Himnabadets stödförening beviljas 400 tkr i engångsbidrag 2019 för
investering i anläggning under förutsättning att Kultur- och fritidsnämnden
beviljas tilläggsanslag.
2. Föreningen Valkebobadet beviljas 2500 tkr i engångsbidrag 2019 för
investering i anläggning under förutsättning att Kultur- och fritidsnämnden
beviljas tilläggsanslag.
3. Linköpings Skidklubb beviljas 750 tkr i engångsbidrag 2019 för investering
i anläggning under förutsättning att Kultur- och fritidsnämnden beviljas
tilläggsanslag.
4. Vreta Skid -och Motionsklubb beviljas 1500 tkr i engångsbidrag 2019 för
investering i anläggning under förutsättning att Kultur- och fritidsnämnden
beviljas tilläggsanslag.
5. Linköpings Motorsällskap beviljas 850 tkr i engångsbidrag 2019 för
investering i anläggning under förutsättning att Kultur- och fritidsnämnden
beviljas tilläggsanslag.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

20 (35)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2019-12-17

Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2019-12-12 § 169
Tjänsteskrivelse - Engångsbidrag för investeringar i föreningsdrivna
idrottsanläggningar, 2019-12-05
Yrkanden
Gustaf Appelberg (L) yrkar bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljas 2019 tilläggsanslag för
engångsbidrag avseende investeringar i föreningsdrivna anläggningar
med sammanlagt 6 000 tkr som finansieras med Kommunstyrelsens
resursmedel.
Protokollsanteckningar
Kristina Edlund (S), Ali Hajar (S), Mikael Sanfridson (S), Mari Hultgren (S),
Rebecka Hovenberg (MP) och Jessica Eek (V) lämnar följande
protokollsanteckning:
"Enligt kommunallagen ska kommuner främja likabehandling i beslutsfattande,
styrning och ledning av verksamheten och ekonomin. För att kunna säkerställa
likabehandling måste beslutsunderlagen vara tydliga.
I underlaget till beslutet framgår det inte hur urvalet har gjorts och ifall andra
föreningar med investeringsbehov har fått samma möjligheter att ansöka om
medel. Vi hade yrkat på återremiss av ärendet om det inte vore så att
Valkebobadet har ett akut behov av investeringar för att driva sin verksamhet
nästa säsong. Föreningen Valkebobadet redan för ett halvår sedan inkommit
med en skrivelse som beskriver behovet."
__________
Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
Chef för ekonomistyrning, Birgitta Hammar
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§ 408 Riktlinjer för förlängt arbetsliv, omställning och
pension, revidering
Dnr KS 2018-951
Ärende
Linköpings kommun står inför en stor kompetensförsörjningsutmaning. När
färre ska försörja fler är det helt nödvändigt att hitta nya vägar till
kompetensförsörjning via omställning och insatser för att fler medarbetare ska
jobba kvar högre upp i ålder än idag.
Kommunen har sedan 2014 en riktlinje för pension och omställning. I och med
förändringar inom pensionsområdet och de rådande
kompetensförsörjningsutmaningen finns det behov av revidering och
komplettering med avsnitt om strategier för ett förlängt arbetsliv och fokus
på omställning. Vidare sker även en minskning av detaljerad information
exempelvis gällande löneväxling till tjänstepension samt ett antal mindre
tillägg och förtydliganden.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att reviderade Riktlinjer för förlängt
arbetsliv, omställning och pension antas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Riktlinjer för förlängt arbetsliv, omställning och pension,
2019-12-05
Bilaga 1 – Förslag till reviderade Riktlinjer för förlängt arbetsliv, omställning
och pension
Bilaga 2 – Nuvarande Riktlinje för pension och omställning
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till reviderade Riktlinjer för förlängt arbetsliv, omställning
och pension antas.
__________
Beslutet skickas till:
Förhandlingschef, Johan Nyhammar
Kommunkansliet (styrdokument)
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§ 409 Öppna föreningshuset Fontänen för fler
föreningstyper, återrapportering
Dnr KS 2018-478
Ärende
Kommundirektören har enligt kommunstyrelsens beslut 2018-09-04 § 322 haft
i uppdrag att tillse att Kommunledningsförvaltningen, i samverkan med
Omsorgs- och äldreförvaltningen, genomför arbetet med att se över hur man
kan gå vidare med att öppna upp föreningshuset Fontänen för fler
föreningskategorier och återkommer till kommunstyrelsen med ett förslag
alternativt en återrapportering under 2019.
Kommunledningsförvaltningen och Social- och omsorgsförvaltningen har
under 2019 utrett frågan vidare genom kontakter med Fontänen angående att
öppna upp föreningshuset Fontänen för fler föreningskategorier i syfte att
skapa ett ideellt utvecklingscentrum. Fontänen är positivt inställda till en
utveckling av verksamheten till ett ideellt utvecklingscentrum.
Både i KFUMs rapport om förutsättningar för ett idéburet utvecklingscentrum
och den förstudie som genomfördes 2016 (KS 2016-545) har ett visst intresse
från föreningslivet konstaterats gällande tjänster på Fontänen, men inte
tillräckligt stort för att utveckla Fontänen till ett idéburet utvecklingscentrum.
Samtidigt framgår att en majoritet av de föreningar som efterfrågat
utvecklandet av ett idéburet utvecklingscentrum föreslår att huvudmannaskapet
ska vara oberoende av kommunen. Initiativet att driva frågan vidare övergår
därmed till civilsamhället.
I linje med vad som framkommit i förstudien, anser
Kommunledningsförvaltningen att en sådan utveckling bygger på tydligt
uttryckt och samordnat intresse från civilsamhället. Då så inte är fallet i nuläget
föreslår Kommunledningsförvaltningen att återrapporteringen godkänns. I och
med återrapporteringen anses ärendet avslutat. Ärendet kan istället aktualiseras
om situationen förändras. Intresse från civilsamhället kan samordnas med
Fontänen. Möjlighet att söka sedvanligt föreningsstöd finns.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Öppna föreningshuset Fontänen för fler föreningstyper,
återrapportering samt avslutande av uppdrag, 2019-12-02
Bilaga - Plan för Idéburet utvecklingscentrum i Linköping, rapport från
KFUM, 2018-04-12
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Kommunstyrelsens beslut
1. Återrapporteringen godkänns.
__________
Beslutet skickas till:
Social- och omsorgsdirektör, Linda Ljungqvist
Biträdande kommundirektör, Mikael Borin
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§ 410 Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31
oktober med prognos för helår 2019
Dnr KS 2019-862
Ärende
Kommunens omsättning för 2019 är 10,4 miljarder kronor.
Årets prognostiserade resultat för kommunen är positivt och beräknas till
120 mnkr vilket motsvarar 1,1 % av verksamhetens bruttokostnad. Då det
budgeterade resultatet är noll är även avvikelsen jämfört med budget 120 mnkr
i överskott. År 2004 var senaste gången som kommunen redovisade ett
underskott i årsbokslutet.
Bokslutsresultat för åren 2010- 2018 samt prognos för 2019, belopp mnkr
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Linköping har de senaste åren haft en snabb befolkningstillväxt. Ökningen
förväntas fortsätta under lång tid framöver. Behov av lokaler för förskola, skola
och äldreboende kommer att vara stort den kommande tioårs perioden.
Kommunens kostnader för drift av verksamhet tillsammans med
kommunkoncernens investeringsbehov utmanar såväl ekonomin som
verksamheten. För att möta dessa utmaningar krävs långsiktig planering,
effektivisering och prioritering.
Kostnaderna för kommunens verksamheter har under de senaste åren ökat mer
än vad skatteintäkter och statsbidrag har ökat, vilket på sikt leder till obalans i
ekonomin. För 2019 beräknas nettokostnaderna öka med 6,2 % och
skatteintäkterna med 4,9 %. När nettokostnaderna ökar snabbare än
skatteintäkterna minskar det framtida handlingsutrymmet. Även
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avskrivningarnas andel har ökat på grund av ökade investeringar vilket innebär
att utrymmet för övrig verksamhet minskar.
De ekonomiska förutsättningarna medför att kostnadsreduceringar behöver
genomföras inom stora delar av verksamheten, vilket ställer krav på att rätt
saker görs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt samtidigt som det måste
finnas utrymme för att utmana traditionella arbetssätt för att behålla en god och
stabil ekonomi. Det kommer att krävas prioriteringar mellan verksamheter,
insatser och aktiviteter m.m. för att fortsättningsvis ha en ekonomi i balans. I
nämndernas ramar för de kommande åren ingår kostnadsreduceringar som det
är viktigt att nämnderna genomför.
Skatte- och nettokostnadsutvecklingen
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För 2019 finansieras delar av ökningen för verksamhetens nettokostnader
utöver vad skatteintäkterna räcker till med budgeterade tillfälliga finansiella
intäkter.
Kommunstyrelsens observandum 2019
I delårsrapporten redovisas avvikelser och osäkerheter i prognosen som är
särskilt viktiga för kommunstyrelsen att följa.
Budgetavvikelser
En förutsättning för en ekonomi i balans är en god budgetföljsamhet i
nämndernas verksamhet.
Enligt ekonomistyrningsreglerna ska nämnder vars underskott beräknas bli
större än 1 % och uppgår till mer än -1 mnkr redovisa en åtgärdsplan till
kommunstyrelsen.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2019-12-17

Arbetsmarknadsnämnden beräknade i augustiuppföljningen prognosen till 27 mnkr och redovisade en åtgärdsplan som visar att nämnden är i balans 2020
och för 2019 har de fått ett tilläggsanslag för att finansiera underskottet.
Leanlink
Leanlink inom kommunstyrelsen prognostiserar underskott med 31 mnkr
jämfört med budgeten och ska därför enligt ekonomistyrningsreglerna redovisa
en åtgärdsplan. Även Leanlink har tagit fram en åtgärdsplan som innebär att
Leanlink uppnår ekonomisk balans under verksamhetsåret 2021. Innan
kommunstyrelsen tar ställning till åtgärderna ska beställande nämnder ta
ställning till de åtgärder som Leanlink föreslår. Beställande nämnder ska
godkänna åtgärderna senast i november så att åtgärderna kan behandlas av
kommunstyrelsen senast i december 2019.
Pensionsenheten
För helår prognostiseras pensionsenhetens nettokostnader bli 35 mnkr högre än
budgeterat varav 21 mnkr finansiell kostnad som beror på ändrade
prognosparametar från SKL. Denna prognos utgår från
pensionsadministratörens beräknade prognos per 31 augusti 2019. Inför bokslut
2019 kommer en ny prognos och erfarenhetsmässigt kan förändringarna mellan
prognoserna vara stora varvid osäkerheten i prognosen nu vid delåret är stor.
Pensionskostnaderna har ökat, vilket till största delen förklaras av högre
pensionsavsättning. För att möta de ökade pensionskostnaderna har den delen
av PO-pålägget (ett procentuellt påslag i redovisningen för samtlig löner) som
avser intjänad pension för de anställda med lön över 7,5 inkomstbasbelopp (ca
40 tkr/månad) höjts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 oktober
med prognos för helår 2019, 2019-11-27
Bilaga 1 - Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 oktober 2019
Bilaga 2 - Nämndernas delårsrapporter per den 31 oktober 2019
Kommunstyrelsens beslut
1. Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 oktober med
prognos för helår 2019 godkänns.
__________
Beslutet skickas till:
Chef för ekonomistyrning, Birgitta Hammar
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§ 411 Uppföljning av finansiella placeringar per den 30
november 2019
Dnr KS 2018-906
Ärende
Rapporten Uppföljning finansiella placeringar informerar kortfattat om
kommunens finansiella ställning, placeringar och lån. I samband med
delårsrapporter och årsredovisning görs en mer omfattande rapport.
Uppföljning av finansiella placeringar innefattar aktuell information gällande:







Marknadsförutsättningar
Kommunens lån och utnyttjad checkkredit
Långsiktiga placeringar
Pensionsmedelsplaceringar
Kommunens övriga obligationsplaceringar
Placeringar av koncernvalutakontots likviditet

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Uppföljning av finansiella placeringar per den 30 november
2019, 2019-12-10
Bilaga – Uppföljning av finansiella placeringar per 30 november 2019
Kommunstyrelsens beslut
1. Linköpings kommuns uppföljning av finansiella placeringar per den 30
november 2019 godkänns.
__________
Beslutet skickas till:
Finanscontroller, Marcus Wahlström

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2019-12-17

§ 412 Månadsrapport - utvalda nyckeltal för ekonomi,
verksamhet och personal avseende november
2019
Dnr KS 2018-907
Ärende
 Befolkningen uppgick efter vecka 47 till 163 023 vilket är 1 989 fler
jämfört med årsskiftet.
 Helårsprognosen i november skiljer sig marginellt jämfört med
helårsprognosen som gjordes i oktober. Kommunens resultat för 2019
prognostiseras till 123 mnkr. Kommunstyrelsen/Leanlink (-27,4 mnkr)
prognostiserar underskott jämfört med budgeten.
 Resultatet per den sista november var -103 mnkr.
 Nettoinvesteringarna uppgick till och med november till 332 mnkr,
jämfört med en linjärt periodiserad budget på 520 mnkr.
 Helårsprognosen för kommunens nettoinvesteringar 2019 uppgår till
482,7 mnkr, vilket är 84,3 mnkr lägre än investeringsbudgeten för
helåret.
 Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda
arbetstid uppgick efter augusti 2019 till 6,6 % vilket en marginell
minskning jämfört motsvarande tidpunkt föregående år då andelen
också uppgick till 6,7 %.
 E-handelstroheten i november för kommunen sammanlagt hamnade på
47 %. En försämring med 11 procentenheter i jämförelse med oktober.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Månadsrapport - utvalda nyckeltal för ekonomi, verksamhet
och personal avseende november 2019, 2019-12-10
Bilaga - Månadsrapport november 2019
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras och redovisad rapport läggs till handlingarna.
__________
Beslutet skickas till:
Controller, Louise Källbom

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

29 (35)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2019-12-17

§ 413 Delegationsbeslut för redovisning på
kommunstyrelsens möte 2019-12-17
Dnr KS 2019-742
Ärende
Social- och omsorgsförvaltningen
Utdelning ur Knut Pihlströms stiftelse
Utbildningsförvaltningen
Tillsättning av tjänst i november, 9 stycken
Finanschefen
Redovisning av placerade medel oktober-november 2019
Kommundirektören
Tillförordnande av säkerhetschef och säkerhetsskyddschef
Attesträtt för kommunens samtliga verksamheter, enhet 195
kommunövergripande ekonomifrågor samt för enhet 198 skatt, fastighetsavgift,
statsbidrag och utjämning
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2019-12-17

§ 414 Överlämnade ärenden
Dnr KS 2018-1089
Ärende
Inga överlämnade ärenden finns.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2019-12-17

§ 415 Handlingar för kännedom
Dnr KS 2019-737
Ärende
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG)
Protokoll 7/2019 (KS 2019-106)
Kommunstyrelsens strategiskt utskott
Protokoll 2019-12-02
Sveriges kommuner och landsting
Namnbyte till Sveriges Kommuner och Regioner (bifogas)
19:43 Avtal om kopiering av noter och sångtexter inom de kommunala
musik/kulturskolorna för kalenderåren 2020-2022
19:45 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL år 2020
19:46 Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS år
2020
19:47 Ändringar till Överenskommelse om lönestatistik – SÖK T samt ny
handbok AID, Arbetsidentifikation, och justeringar av etikettlista
19:49 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i
bostadsrättsform | Viktig information från SKR
19:50 Principöverenskommelse om Allmänna bestämmelser m.m. samt
partsgemensamma arbeten med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds
Samverkansråd
19:52 Principöverenskommelse - Nytt kompetens- och omställningsavtal och
därtill hörande ändringar i Allmänna bestämmelser m.m.
19:53 Överenskommelse om prolongering av Principöverenskommelse Lokala
omställningsmedel (TLO-KL) och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna
bestämmelser
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2019-12-17

§ 416 Rapporter
Dnr KS 2018-1089
Ärende
Inga rapporter lämnas vid dagens sammanträde.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2019-12-17

§ 417 Förrättningar
Dnr KS 2018-1089
Ärende
Kommunsekreterare Cecilia Malmberg redogör för anmälda förrättningar.
Kommunstyrelsens beslut
1. Anmälda förrättningar godkänns.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2019-12-17

§ 418 Aktuell information
Dnr KS 2018-1089
Ärende
Kommundirektör Paul Håkansson informerar om processen för löneöversyn
2020.
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Denisé Cassel (KD)
tackar kommunstyrelsen för det gångna året och önskar alla god jul och gott
nytt år.
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Kristina Edlund (S), tackar
kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande för den gångna året och
önskar god jul och gott nytt år.
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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