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Beslutande
Niklas Borg (M) ordförande
Denise Cassel (KD) 1:e vice ordförande
Kristina Edlund (S) 2:e vice ordförande
Erik Östman (M)
Muharrem Demirok (C)
Åsa Wennergren (L)
Gustaf Appelberg (L)
Elias Aguirre (S)
Mikael Sanfridson (S)
Mari Hultgren (S)
Chris Dahlqvist (SD)
Rebecka Hovenberg (MP)
Fredrik Lundén (M) – Ersätter Annika Krutzén (M)
Övriga deltagande
Ersättare (icke tjänstgörande)
Stefan Erikson (M)
Linnéa Jägestedt (M)
Emelie Gustafsson (C)
Gunnar Broman (L)
Liselotte Fager (KD)
Ali Hajar (S)
Jonatan Hermansson (S)
Niklas Nåbo (S)
Jörgen Ring (SD)
Björn Immerstrand (MP)
Övriga
Håkansson Paul, kommundirektör
Borin Mikael, biträdande kommundirektör
Brandt Peder, ekonomidirektör
Lhådö Anita, utförardirektör § 167
Erlandsson Sonja, HR direktör § 168
Jolby Anders, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör § 168
Paulsson Helena, avdelningschef, Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen § 168
Malmberg Cecilia, kommunsekreterare
Ej närvarande
Annika Krutzén (M)
__________
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§ 166 Justering av dagordning
Dnr KS 2019-609
Ärende
Dagordningen justeras enligt följande:
Ärende Nuläge gällande ekonomi, information läggs till dagordningen som
punkt 4.
Kommunstyrelsens beslut
1. Dagordningen fastställs.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 167 Leanlinks åtgärdsplan med anledning av
prognostiserat underskott i delårsrapporten per
den 31 mars med prognos för helår 2020,
information
Dnr KS 2020-403
Ärende
Utförardirektör Anita Lhådö föredrar Leanlinks åtgärdsplan med anledning av
prognostiserat underskott i delårsrapporten per den 31 mars med prognos för
helår 2020.
Beslut fattas under paragraf 189.
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 168 Uppföljning 500-uppdraget för Linköpings
kommun, information
Dnr KS 2018-555
Ärende
Detta är en uppföljning av det av kommunstyrelsen beslutade uppdraget,
kommunstyrelsen 2018-11-13, § 413. Uppdraget innebär att antalet
arbetsmarknadsanställningar samt utvecklingsplatser inom kommunkoncernen
ska öka med 500 platser 2019-2020 jämfört med 2018. Dessa nya platser ska
skapas inom kommunens ordinarie linjeverksamhet
(arbetsmarknadsanställningar) och inom Idrott och Service (utvecklingsplatser)
och en mindre del inom bolagen.
Uppföljningen återrapporteras i två delar, en från arbetsmarknadsnämnden
samt en del från Kommunledningsförvaltningen, HR-staben, vilka båda
återfinns i varsin tjänsteskrivelse. Båda uppföljningarna ger en
nulägesbeskrivning gällande uppdraget. Under rådande omständigheter med
anledning av Coronapandemin, covid-19, kommer troligtvis förutsättningarna
för detta uppdrag förändras. Med anledning av det återkommer ärendet med
ytterligare information under hösten 2020.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen notera
informationen.
Arbetsmarknadsnämndens beslut 2020-04-22, § 32
1. Informationen noteras.
Beslutsunderlag
Kappad tjänsteskrivelse - Uppföljning 500-uppdraget för Linköpings kommun,
2020-05-07
Tjänsteskrivelse – Uppföljning 500-uppdraget för Linköpings kommun, antal
platser, 2020-04-23
Protokollsutdrag arbetsmarknadsnämnden 2020-04-22, § 32
Tjänsteskrivelse – Uppföljning 500-uppdraget för Linköpings kommun
(arbetsmarknadsnämnden), 2020-04-15
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Beslutet skickas till:
Arbetsmarknadsnämnden
HR-direktör, Sonja Erlandsson
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör, Anders Jolby
Avdelningschef, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Helena Paulsson

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

8 (73)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2020-06-09

§ 169 Krisledningsinformation
Dnr KS 2020-16
Ärende
Kommundirektör Paul Håkansson informerar om aktuellt arbete och
krisledning inom Linköpings kommun med anledning av Coronapandemin.
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 170 Nuläge gällande ekonomi, information
Dnr KS 2020-473
Ärende
Ekonomidirektör Peder Brandt informerar om ekonomi med anledning av
Coronapandemin.
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 171 Flyktingmottagande, redovisning januari-april 2020
Dnr KS 2020-332
Ärende
I granskningsrapport från 2018 redovisade PWC synpunkter på kommunens
hantering och återsökning av intäkter från Migrationsverket. Syftet med
granskningen var att pröva om den interna kontrollen inom området befanns
tillräcklig och räkenskaperna rättvisande. Bedömningen visade att kommunen i
allt väsentligt följer upp statliga ersättningar inom flyktingmottagandet, att
området i stora delar täcks av nämndernas internkontroll, men att rutiner
behöver säkerställas inom alla förvaltningar för att garantera att rätt ersättning
verkligen söks och erhålls. Uppgifter kring flyktingmottagandet inhämtades
fram till hösten 2018 från alla berörda förvaltningar och nämnder och
sammanställdes tertialvis i en rapport till kommunstyrelsen. Fokus i rapporten
låg på en sammanställning av antal mottagna flyktingar samt en redovisning av
erhållna schabloner avseende flyktingmottagandet inom kommunen. I
rapporten saknades dock information om i vilken utsträckning erhållna
ersättningar täcker kommunens kostnader inom området, vilket PWC påpekade
borde kompletteras i framtida rapportering.
I denna skrivelse redogörs för aktuell rapportering som tillhandahållits från
berörda förvaltningar och nämnder i vilken redovisas statistik kring mottagna
flyktingar i kommunen, aktuella individer inom olika verksamhetsområden
samt förvaltningarnas redovisning kring kostnader och bedömda ersättningar
för perioden samt i årsprognos för 2020.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen notera
informationen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Flyktingmottagande, redovisning januari-april 2020, 202005-19
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
Ekonomichef, Åsa Haraldsson

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 172 Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Östergötland >2030, yttrande till Region
Östergötland
Dnr KS 2020-318
Ärende
Det gällande regionala trafikförsörjningsprogrammet -> 2030 antogs av
regionfullmäktige år 2016. Region Östergötland har nu tagit fram ett förslag till
uppdaterat Regionalt trafikförsörjningsprogram -> 2030 som Linköpings
kommun har beretts tillfälle att yttra sig över.
Linköpings kommun instämmer i att kollektivtrafiken har en viktig funktion
vad gäller att bidra till att integrera arbets-, studie- och bostadsmarknaderna.
Kommunen delar också uppfattningen att kollektivtrafiken i första hand ska
bidra till att skapa en sammanhållen region och därefter utveckla
funktionaliteten mot Stockholm och närliggande regioner. Resandet över
länsgräns är viktigt men omfattningen av den inomregionala pendlingen är
betydligt större.
Kommunen instämmer också i vikten av att kollektivtrafik och
samhällsplaneringen integreras för att möjliggöra snabba och effektiva
kollektivtrafiklinjer som ger stor samhällsnytta till relativt låga kostnader och
som kan öka marknadsandelen för kollektivtrafiken. För att lyckas med detta
måste samarbetet mellan regionen och kommunen fungera bra och det krävs en
samsyn kring planeringsfrågorna. Linköping uppfattar att det samarbetet
fungerar mycket väl.
Linköping efterfrågar ett tydligare definierat mål för tätortstrafiken i Linköping
och Norrköping samt att Region Östergötland tar ett större ansvar för att ”hela
resan” optimeras.
Målet att tillgänglighetsanpassa hållplatser för personer med funktionshinder är
mycket viktigt, men där är det framför allt kommunerna som har det praktiska
ansvaret.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att yttrande lämnas enligt
redovisat förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland >2030,
yttrande till Region Östergötland, 2020-05-20

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Bilaga - Yttrande över – Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland
->2030, remissversion 2020-03-25
Yrkanden
Rebecka Hovenberg (MP) yrkar på följande tillägg till yttrandet:
"Region Östergötland samverkar med biogasproducenter för att utveckla
infrastrukturen för biogas så att den kan vara ett konkurrenskraftigt alternativ
bland fossilfria bränslen. För att klara en fossilfri framtid behövs en variation
av fossilfria bränslen och därför är det viktigt att biogasen även fortsatt ges
förutsättningarna att utvecklas.
Det behövs ett systemperspektiv när det gäller CO2-utsläpp. Eldrift innebär
inte att det blir nollutsläpp av CO2 bara för att det inte avger någon koldioxid
ur avgasröret. All användning av el har en påverkan på klimatet och ur ett
systemperspektiv genererar el större CO2-utsläpp än biogas. En eldriven
stadsbuss har fördelen att den har en positiv påverkan på stadens luftkvalité, då
den inte genererar några lokala utsläpp. Däremot genereras utsläppen någon
annanstans.
Det är också viktigt att se till den totala nyttan vid val av olika
bränslealternativ. När det gäller biogas så bidrar den till stor klimatnytta när
den används men utöver det genererar produktionen en rad andra regionala
nyttor. Till exempel lokal sysselsättning, lokal försörjningstrygghet, biogödsel
till det lokala jordbruket och omhändertagande av avfall."
Mari Hultgren (S), Muharrem Demirok (C) och Chris Dahlqvist (SD) yrkar
bifall till Rebecka Hovenbergs (MP) yrkande.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens
förslag med Rebecka Hovenbergs (MP) med fleras yrkande om tillägg till
yttrandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detsamma.
Kommunstyrelsens beslut
1. Yttrande lämnas enligt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens
förslag till beslut med tillägg enligt Rebecka Hovenbergs (MP)
yrkande.
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Beslutet skickas till:
Region Östergötland
Trafikplanerare, Jonas Sjöholm

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 173 Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut
rörande Tekniska verkens investering i vindkraft i
Fryksdalshöjden och Norra Länsmansberget,
yttrande till Förvaltningsrätten i Linköping i mål nr
3353-20
Dnr KS 2020-147
Ärende
Förvaltningsrätten i Linköping har förelagt Linköpings kommun att yttra sig
över klagoskrift som inkommit rörande laglighetsprövning av fullmäktiges
beslut den 24 mars 2020, KF § 69 om att ge Tekniska verken i Linköping AB
mandat att investera i vindkraftverk i Fryksdalshöjden och Norra
Länsmansberget i Sunne kommun.
Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till yttrande, vari
Linköpings kommun motsätter sig överklagandet, av de skäl som framgår av
bilagt förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut rörande
Tekniska verkens investering i vindkraft i Fryksdalshöjden och Norra
Länsmansberget, yttrande till Förvaltningsrätten i Linköping i mål nr 3353-20,
2020-05-20
Bilaga 1 – Yttrande i mål nr 3353-20 angående laglighetsprövning av
kommunfullmäktiges beslut rörande Tekniska verkens investering i vindkraft i
Fryksdalshöjden och Norra Länsmansberget
Bilaga 2 – Föreläggande samt överklagande
Yrkanden
Chris Dahlqvist (SD) yrkar avslag till Kommunledningsförvaltningens förslag
till beslutssats 1 och bifall till beslutssats 2 och 3.
Kristina Edlund (S), Muharrem Demirok (C), Niklas Borg (M), Gustaf
Appelberg (L), Rebecka Hovenberg (MP) och Denisé Cassel (KD) yrkar bifall
till Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Chris Dahlqvists (SD) yrkande om avslag till
beslutssats 1 mot Kristina Edlunds (S) med fleras yrkande om bifall till
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslutssats 1 och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Kristina Edlunds (S) med fleras yrkande.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Ordförande ställer därefter proposition på Kristina Edlunds (S) med fleras
yrkande om bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
gällande beslutssats 2 och 3 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
detsamma.
Kommunstyrelsens beslut
1. Yttrande till förvaltningsrätten lämnas enligt
Kommunledningsförvaltningens förslag.
2. Chefsjuristen, eller den hon sätter i sitt ställe, bemyndigas att avge
eventuella kompletterande yttranden i ärendet.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Reservationer
Chris Dahlqvist (SD) reserverar sig mot beslutet gällande beslutssats 1 till
förmån för sitt eget avslagsyrkande.
__________
Beslutet skickas till:
Förvaltningsrätten i Linköping
Tekniska verken i Linköping AB
Jurist, Sarah Brodd

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 174 Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd
om planbeskrivning, yttrande till Boverket
Dnr KS 2020-350
Ärende
Linköpings kommun har getts möjlighet att yttra sig över Boverkets förslag
till Föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning. Förslaget syftar till att
på en övergripande nivå reglera grundläggande förutsättningar för överföring
av information i planbeskrivningar. En förutsättning är att informationen så
långt möjligt är enhetlig, strukturerad och tydlig.
Linköpings kommun är i stort positiva till förslaget och att Boverket tar ett
helhetsgrepp om planbeskrivningen för att göra den användbar i hela
samhällsbyggnadsprocessen (från planläggning till lov och genomförande) och
för att informationen struktureras på ett sätt som gör den överförbar och
användbar digitalt. Linköpings kommun ser den digitala kopplingen mellan
planbeskrivning och plankarta som ytterst viktigt för att säkerställa att det
underlag som görs vid en detaljplaneläggning blir användbar genom hela
samhällsbyggnadsprocessen. Linköpings kommun instämmer med att
tvingande föreskrifter i viss utsträckning behövs för att uppnå en enhetlig
hantering bland kommunerna.
En standardisering av detaljplanerna och planbeskrivningarna kommer
innebära ett i grunden förändrat arbetssätt vid bygglovsprövning, men detta ses
om positivt.
Yttrandet har samordnats av Detaljplaneavdelningen, Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Synpunkter har inhämtats från Mark- och
exploateringsavdelningen samt Bygglovskontoret på Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens föreslår att förslag till beslut
tillstyrks.
Samhällbyggnadsnämndens beslut 2020-05-27, § 97
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande tillstyrks.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-27, § 97
Tjänsteskrivelse – Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om
planbeskrivning, yttrande till Boverket, 2020-05-06
Bilaga 1 – Yttrande över - Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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om planbeskrivning
Bilaga 2 – Svarsfil till Boverket
Kommunstyrelsens beslut
1. Yttrande lämnas enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut.
__________
Beslutet skickas till:
Boverket
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 175 En översyn av reglering för
tjänstepensionsföretag, yttrande till
Finansdepartementet (Fi2020/01995/FPM)
Dnr KS 2020-373
Ärende
Linköpings kommun har blivit utsedda som remissinstans för promemorian
”En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag”. Promemorian är ett
inspel på de fyra tillkännagivanden som regeringen skickade med i samband
med att Lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag antogs i november 2019.
Kommunens yttrande ska lämnas in senast 2020-06-10.
Linköpings kommun tillstyrker de förslag som framkommer i promemorian. I
yttrandet har kommunen främst beaktat de finansiella perspektivet.
Lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag skapade farhågor om risken att
tjänstepensionsföretag blev överreglerade med bland annat mycket hårda
kapitalkrav och som skulle kunna leda till låga utfall i tjänstepension
framöver.
Förtydliganden i promemorian om att tjänstepensionsföretag också får
förmedla sådana försäkringar som anses som tjänstepersonförsäkringar, till
exempel till förtroendevalda, skulle enbart medföra möjliga positiva
konsekvenser för kommunen som försäkringstecknare. Det kan exempelvis
skapa ökad enkelhet i upphandlingar, minskad administration och ökad
konkurrens mellan tjänstepensionsföretag och livförsäkringsföretag.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen lämna yttrande
enligt enligt redovisat förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – En översyn av reglering för tjänstepensionsföretag, yttrande
till Finansdepartementet (Fi2020/01995/FPM), 2020-05-20
Bilaga – Yttrande över – En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag
Kommunstyrelsens beslut
1. Yttrande lämnas enligt Kommunledningsförvaltningens förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Finansdepartementet
Förhandlingschef, Frida Andersson

Ordförandens signatur
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Justerarens signatur
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§ 176 Översiktsplan för Ödeshögs kommun, yttrande till
Ödeshögs kommun
Dnr KS 2020-344
Ärende
Ödeshögs kommun har översänt utställningsförslag till ny översiktsplan för
yttrande. Översiktsplanen är digital och anger inriktningen för den långsiktiga
utvecklingen av kommunens fysiska miljö.
Planförslaget visar möjligheter till att Ödeshögs kommun ska kunna växa
hållbart både i tätorterna och på landsbygderna. Översiktsplanen redovisar
strategier och inriktningar för att klara en bebyggelseutveckling för 6 000
invånare från dagens cirka 5 300, med en utblick för 8 000 invånare.
Viljeinriktningen är att särskilt rikta fokus på bostadsutveckling i tätorterna
Ödeshög och Hästholmen.
Linköpings kommun har tidigare yttrat sig positivt till samrådsförslag till ny
översiktsplan enligt kommunstyrelsen 2019-06-11, § 211. Planförslaget har
reviderats på ett flertal punkter efter samråd, men betydelsefulla
ställningstaganden kopplat till välfungerande kommunikationer inom regionen
och god regional och mellankommunal samverkan kvarstår.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen lämna
yttrande enligt redovisat förslag där Linköpings kommun ställer sig positiv till
utställningsförslag av ny översiktsplan för Ödeshögs kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Översiktsplan för Ödeshögs kommun, yttrande till Ödeshögs
kommun, 2020-05-15
Bilaga - Yttrande över – Översiktsplan för Ödeshögs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Yttrande lämnas enligt Miljö- och samhällsbyggnadförvaltningens
förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Ödeshögs kommun, kommun@odeshog.se
Arkitekt SAR/MSA, Helena Eide

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 177 Samrådsunderlag, Ostlänken, Linköping tätort,
yttrande till Trafikverket
Dnr KS 2020-108
Ärende
Under 2018 påbörjas arbetet med järnvägsplan för Ostlänken för dragningen
genom Linköping. Trafikverket kommer i början av 2021 ta ställning för val av
lokalisering av järnvägen på sträckan. Lokaliseringen kommer ange en mer
precis placering av resecentrum, och ange var och på vilket sätt järnvägen
passerar Linköping, i tunnel eller på bro.
Järnvägsplan för Linköpings tätort påbörjades under 2019. Mellan den 25 maj
och den 14 juni 2020 har Trafikverket ett websamråd. Syftet med samrådet är
att Trafikverket ger en inblick i utredningen och visar de korridorer de utreder
just nu.
Kommunen föreslås främst yttra sig om vilka korridorer som anses lämplig ur
Linköpings kommuns perspektiv och det kopplat till tidigare beslut och
yttranden dvs
a) Linköpings station ska placeras centralt, strax öster om Stångån;
b) järnvägens passage ska utformas med en så liten barriäreffekt som möjligt;
c) på landsbygden öster om staden ska Ostlänken samförläggas med Södra
Stambanan förbi Tallboda och med E4an förbi Linghem och Gistad.
Kommunstyrelsen föreslås lämna yttrande enligt Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Samrådsunderlag, Ostlänken, Linköping tätort, yttrande till
Trafikverket, 2020-06-03
Bilaga 1 – Yttrande över - Samrådsunderlag, Ostlänken, Linköping tätort
Bilaga 2 – Översikt korridorer
Kommunstyrelsens beslut
1. Yttrande lämnas enligt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens
förslag till beslut.
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Beslutet skickas till:
Trafikverket, investeringsprojekt@trafikverket.se märkt med TRV2014/72087
Projektledare, Mikael Åberg

Kommunstyrelsen ajournerar sammanträdet kl. 15:20-15:30

Ordförandens signatur
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Justerarens signatur
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§ 178 Utredning Skola 2035 – struktur och lokalisering
av grund- och gymnasieskolor i Linköpings tätort
Dnr KS 2019-161
Ärende
Kommunstyrelsen beslutade enligt 2019-05-07, § 171, att uppdra till
utbildningsdirektören att genomföra en utredning för att ta fram en samordnad
bild för struktur och lokalisering för framtidens högstadie- och gymnasieskolor
i Linköpings tätort. Barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden
tillstyrkte förslaget vid sina sammanträden i april 2019. Utredningen delades in
i två faser.
Under utredningens första fas som redovisades i december 2019 har
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen tillsammans med Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen, Lejonfastigheter och
Kommunledningsförvaltningen tagit fram en nulägesbeskrivning av grund- och
gymnasieskolor i Linköpings tätort, demografisk utveckling kopplad till
planerad bostadsutbyggnad samt beskrivning av tillgänglig kommunal mark
och utvecklingsbara fastigheter hos Lejonfastigheter.
Fas 2 i projektet syftar till att konkretisera de slutsatser som fastställdes i fas 1
där målsättningen har varit att ta fram förslag på lösningar och lokaliseringar
av högstadie- och gymnasieskolor för att möta utbildningsnämndernas behov
av utbildningsplatser de kommande åren.
Slutrapporten för fas 2 syftar till att utgöra en plan för samt underlag till beslut
om vilka skolor som ska byggas om- och till samt vilka skolor som behöver
tillkomma och på vilken fysisk plats som skolan bör lokaliseras.
Projektgruppen har i denna rapport utrett totalt 17 stycken alternativ för att
möta elevutvecklingen inom grundskolan 7-9 och gymnasieskolan. Förslagen
är fördelade inom olika tidsperioder, vilka motsvarar tillgängliga elevplatser
om cirka 5, 10 respektive 15 år. Alternativen är i vissa fall beroende av
varandra och en kombination av flera alternativ över 15-årsperioden bildar ett
scenario som sammantaget förväntas möta behovet av elevplatser.
Utifrån en sammanvägd bedömning av både utbildningsmässiga perspektiv,
tidsaspekten i relation till elevutvecklingen samt strategiska inriktningar i
översiktsplaner och bestämmelser i beslutade detaljplaner föreslås i slutet av
rapporten två rekommenderade scenarier för att möta elevutvecklingen inom
grundskolans 7-9 och gymnasieskolan i Linköping de kommande 15 åren.

Ordförandens signatur
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Justerarens signatur
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Arbetet med ärendet har varit ett förvaltningsgemensamt projekt. Projektets
styrgrupp består av förvaltningschef Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen, förvaltningschef Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen samt VD för Lejonfastigheter.
Kommunstyrelsen föreslås i sin beredning till kommunfullmäktige att
kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
1. Redovisad rapport av utredningsuppdraget Skola 2035 Struktur och
lokalisering av grund- och gymnasieskolor i Linköpings tätort godkänns.
2. Barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden får i uppdrag att
beakta rapportens slutsatser i nämndernas kommande arbete med
lokalförsörjningsplan 2021-2030.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-05-27, § 87
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2020-08-28, § 60
1. Förslag till kommunfullmäktiges beslut tillstyrks.
Bildningsnämndens beslut 2020-05-28, § 56
1. Förslag till kommunfullmäktiges beslut tillstyrks.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-27, § 87
Ojusterat protokollsutdrag barn- och ungdomsnämnden 2020-05-28, § 60
Ojusterat protokollsutdrag bildningsnämnden 2020-05-28, § 56
Tjänsteskrivelse - Utredning Skola 2035 – struktur och lokalisering av grundoch gymnasieskolor i Linköpings tätort, 2020-05-04
Bilaga – Utredning gällande struktur och lokalisering av högstadieskolor och
gymnasieskolor i Linköpings tätort
Yrkanden
Åsa Wennergren (L) och Erik Östman (M) yrkar bifall till
samhällsbyggnadsnämndens, barn- och ungdomsnämndens samt
bildningsnämndens förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens, barn- och ungdomsnämndens samt
bildningsnämndens förslag till kommunfullmäktiges beslut tillstyrks.

Ordförandens signatur
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Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisad rapport av utredningsuppdraget Skola 2035 Struktur och
lokalisering av grund- och gymnasieskolor i Linköpings tätort godkänns.
2. Barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden får i uppdrag att
beakta rapportens slutsatser i nämndernas kommande arbete med
lokalförsörjningsplan 2021-2030.
Protokollsanteckningar
Kristina Edlund (S), Elias Aguirre (S), Mikael Sanfridson (S) Mari Hultgren
(S) och Rebecka Hovenberg (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
"Att Linköpings kommun har stor brist på skolplatser är uppenbart och
byggandet av skolor behöver fortsätta under lång tid framöver. Idag ser vi en
oroande utveckling mot att allt fler av Linköpings unga går i tillfälliga
barackskolor - en undermålig arbetsmiljö för både lärare och elever.
Utredningen fastslår flera viktiga punkter, exempelvis att nya
Kungsbergsskolan behöver byggas i större version än vad det borgerliga styret
idag vill, och att det är fullt möjligt att komma igång med byggandet av en
större skola snabbt med nuvarande detaljplan.
Även om vi ser flera positiva delar med utredningen kvarstår ändå ett antal
frågetecken. Utredningen föreslår att en ny gymnasieskola ska byggas på
Stångebro inom de närmaste tio åren. Men om det ska vara möjligt krävs att
planeringen för Ostlänken har kommit vidare. Efter att flera borgerliga partier i
riksdagen stoppat finansieringen till byggandet av snabbtåg i Sverige så är det
idag mycket osäkert om planeringen har kommit längre när en ny skola
behöver vara färdig. Här behöver kommunen planera för ett scenario där
Stångebro inte är aktuellt för en ny skola.
Att lösa skolplatstillgången på grundskolan bygger på att Ånestadsskolan görs
om till högstadium. Redan idag har Ånestadsskolans högstadium bekymmer
med segregationen och mer utredningsarbete behöver göras för att säkerställa
att de problemen inte förstärks ytterligare.
Vi socialdemokrater och miljöpartister menar att kommunen måste bygga
tillräcklig för att täcka behovet av skolplatser i Linköping, både på kort sikt och
på längre sikt. Vi har förordat att man ska nyttja hela eller så mycket som
möjligt av tomten vid Kungsberget för skola. Vi ser det också som avgörande
att kommunen tar höjd för att enskilda projekt kan bli fördröjda eller avbrutna
på grund av överklaganden eller andra praktiska bekymmer, och därför
planerar för fler skolplatser än vad som faktiskt behövs.
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Vi välkomnar utredningen om behovet av skolplatser och förväntar oss nu att
initiativ tas för att bygga skolor i den utsträckning som behövs för att täcka
behovet kommande år."
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Bildningsnämnden

Ordförandens signatur

Justerarens signatur
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§ 179 Detaljplan i Djurgården för del av Smedstad 1:4
m.fl. (Djurgården, etapp 1), antagande
Dnr KS 2020-362
Ärende
Det övergripande målet med utbyggnaden av Djurgården är att möjliggöra för
stadens expansion. Den nya stadsdelen utgör en viktig resurs för att klara
framtida bostadsförsörjning i och med att Linköpings stad stadigt växer i
invånarantal. Målet är att koppla ihop Djurgården med intilliggande stadsdelar
och att göra området till en integrerad del av staden.
Detaljplan i Djurgården för del av fastigheten Smedstad 1:4 m.fl. etapp 1
omfattar cirka 8,9 hektar och möjliggör en blandad stadsbebyggelse med plats
för ca 800-1000 bostäder. Detaljplanen ger plats för ny innerstadslik
bebyggelse med både bostäder och lokaler intill befintlig handelsetablering,
inom vad som kommer att bli den nya stadsdelens centrum. Bebyggelseskalan
domineras av kvarter i 4-6 våningar. Högst byggnadsvolymer återfinns vid
stadsdelstorget, där medges som högst tretton våningar. Verksamhetslokaler i
byggnadernas bottenvåningar bidrar till att skapa liv och rörelse på torget och
längs den centrala kollektivtrafikgatan Hertig Johans allé. Boendeparkering
samlas i ett parkeringshus i planområdets östra del, intill väg 708.
Detaljplanen innehåller också en skoltomt med kapacitet att rymma en skola
med upp till 500 elever.
En delsträcka av Tinnerbäcken, på ca 1,5 km, kommer att omvandlas till ett
bäckstråk, med syfte att förbättra de ekologiska värdena i och kring
vattendraget. Bäckstråket har även funktionen att hantera översvämning vid
höga flöden och skyfall. Dessutom är bäcken en viktig del i en sammankopplad
parkstruktur som tillför Djurgården rekreationsmiljöer och ökad
boendekvalitet.
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen. Utbyggnaden av planområdet
bidrar till kommunens mål om att bygga samman och koppla ihop stadens olika
delar och minska såväl geografiska som mentala avstånd.
Samrådsförslaget omfattade en större areal på cirka 55 hektar och möjliggjorde
för cirka 2500 bostäder. Efter samrådet delades detaljplanen in i mindre etapper
och denna detaljplan utgör etapp 1. Med anledning av samrådsförslagets stora
geografiska omfattning, närheten till Natura 2000 samt riksintresseområden för
natur- och kulturmiljövård gjordes den sammanvägda bedömningen att
detaljplanen kunde innebära risk för betydande miljöpåverkan. En
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför tagits fram till detaljplanen.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden
tillstyrka kommunstyrelsen i sin beredning till kommunfullmäktige att
Detaljplan i Djurgården för del av Smedstad 1:4 m.fl. (Djurgården, etapp 1)
antas.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-05-27, § 86
1. Detaljplan i Djurgården för del av Smedstad 1:4 m.fl. (Djurgården, etapp 1)
samt att betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. miljöbalken inte antas uppstå
till följd av Detaljplan i Djurgården för del av Smedstad 1:4 m.fl. (Djurgården,
etapp 1) tillstyrks.
2. Exploateringskalkyl för genomförande av Detaljplan i Djurgården för del av
Smedstad 1:4 m.fl. (Djurgården, etapp 1) godkänns.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-27, § 86
Tjänsteskrivelse - Detaljplan i Djurgården för del av Smedstad 1:4 m.fl.
(Djurgården, etapp 1), antagande, 2020-04-29
Bilaga 1 - Detaljplan Smedstad 1.4 m.fl. Planbeskrivning – beslut om
antagande
Bilaga 2 - Detaljplan Smedstad 1.4 m.fl. Plankarta – beslut om antagande
Bilaga 3 - Detaljplan Smedstad 1.4 m.fl. Miljökonsekvensbeskrivning – beslut
om antagande
Bilaga 4 - Detaljplan Smedstad 1:4 m.fl. Granskningsutlåtande – beslut om
antagande
Bilaga 5 - Detaljplan Smedstad 1:4 m.fl. Samrådsredogörelse – beslut om
antagande
Bilaga 6 - Detaljplan Smedstad 1:4 m.fl. Fastighetsförteckning – beslut om
antagande
Yrkanden
Muharrem Demirok (C) och Mari Hultgren (S) yrkar bifall till
samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
1. Detaljplan i Djurgården för del av Smedstad 1:4 m.fl. (Djurgården,
etapp 1) samt att betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. miljöbalken
inte antas uppstå till följd av Detaljplan i Djurgården för del av
Smedstad 1:4 m.fl. (Djurgården, etapp 1) tillstyrks.
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Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Detaljplan i Djurgården för del av Smedstad 1:4 m.fl. (Djurgården, etapp 1)
antas.
2. Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. miljöbalken antas inte uppstå till
följd av detaljplan för Detaljplan i Djurgården för del av Smedstad 1:4 m.fl.
(Djurgården, etapp 1).
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 180 Lån- och borgensram för kommunkoncernen år
2020 med preliminär Investeringsram, revidering
samt preliminär Lån- och borgensram för
kommunkoncernen år 2021
Dnr KS 2019-863
Ärende
Enligt gällande finanspolicy ska kommunfullmäktige årligen fastställa låneram
för kommunkoncernen. Sedan 2019 tas även en preliminär Investeringsram
samt preliminär Lån- och borgensram under våren. Fastställande av slutgiltiga
ramar sker i samband med fastställande av Budget 2021 med flerårsplan under
december 2020.
En revidering av beslut gällande lån- och borgensram för 2020 behöver göras.
Ingen volymutökning för 2020 föreslås i revideringen utan koncernens låneram
ligger kvar på 24 064 000 000 kronor för 2020 men bolagen föreslås att få ta
upplåning i SEK, NOK samt EUR.
Förändringen görs för att ytterligare förbättra förutsättningarna för
kommunkoncernens upplåning. Genom möjligheten att förutom att låna i SEK
även kunna låna i EUR och NOK blir nya lånemarknader tillgängliga. Det
kommer inte uppstå någon valutarisk då detta regleras i separat finanspolicy
som kräver valutasäkring av lån som upptas i utländsk valuta.
Preliminär investeringram för kommunkoncernen föreslås uppgå till 4 905
mnkr, motsvarande belopp för 2020 var 4 533 mnkr.
Preliminär högsta ram för kommunkoncernens låneomslutning för 2021
föreslås till 26 690 mnkr, motsvarande ram för 2020 uppgick till 24 064 mnkr.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunen fortsatt ges möjlighet att
teckna borgen för samtliga lån som dotterbolagen inom Linköpings Stadshus
AB tar upp på marknaden. Preliminär borgensram för dotterbolagen inom
Linköpings Stadshus AB föreslås uppgå till 16 185 mnkr därutöver föreslås
preliminär borgensram för Linköpings Stadshus AB uppgå till 9 372 mnkr.
Total preliminär borgensomslutning föreslås till 25 557 mnkr, motsvarande
ram för 2020 uppgick till 23 378 mnkr.
I ärendet har samarbete med tjänstepersonsledningen hos Linköpings Stadshus
AB skett.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att förslag till beslut tillstyrks.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Lån- och borgensram för kommunkoncernen år 2020 med
preliminär Investeringsram, revidering samt preliminär Lån- och borgensram
för kommunkoncernen år 2021, 2020-05-28
Bilaga - Sammanställning preliminära nettoinvesteringar 2021
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Preliminär Investeringsram samt preliminär Lån- och borgensram gällande
kommunkoncernen för 2021 enligt redovisad specifikation i bilaga
fastställs.
2. Revidering av låneram för 2020, Kommunkoncernens sammanlagda
långfristiga lån under 2020 får inte överskrida 24 064 000 000 kronor
gällande lån i SEK, NOK, EUR fastställs.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Finanscontroller, Marcus Wahlström
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§ 181 Stiftelsen Linköpings Trädgårdsförenings Park årsredovisning 2019, ansvarsfrihet
Dnr KS 2020-418
Ärende
Årsredovisningen har överlämnats av styrelsen för Linköpings
Trädgårdsförenings Park över stiftelsens verksamhet för år 2019. Stiftelsen har
idag inte längre någon affärsdrivande rörelse, då styrelsen under 1994
beslutade att avveckla rörelsen under ordnade former.
Årets resultat uppgår till -117 753 kronor (33 978 kronor). Resultatet beror
framför allt på pensionskostnaden.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner
årsredovisningen med revisionsberättelsen för år 2019 avseende Linköpings
Trädgårdsförenings Park.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Stiftelsen Linköpings Trädgårdsförenings Park årsredovisning 2019, ansvarsfrihet, 2020-05-18
Bilaga - Årsredovisning 2019 Stiftelsen Linköpings Trädgårdsförenings Park
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisningen med revisionsberättelse för år 2019 avseende stiftelsen
Linköpings Trädgårdsförenings Park godkänns.
2. Styrelsen för Linköpings Trädgårdsförenings Park beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2019.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Controller, Kamilla Dulaimi
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§ 182 Främja företagandet i Skäggetorp, svar på motion
(MP)
Dnr KS 2019-473
Ärende
Maria Moraes (MP) föreslår i en motion daterad 2019-06-13 att:




Linköpings kommun tar initiativ till att starta en företagsinkubator i
Skäggetorp
Linköpings kommun kartlägger och följer upp företagen i Skäggetorp
med särskilda undersökningar för att följa trender och uppfattningar om
det lokala företagsklimatet
Linköpings kommun verkar för att företag ska vilja etablera sig i våra
utsatta områden, till exempel Skäggetorp

Tidigare erfarenheter från att bygga upp nya strukturer och parallella system
till redan etablerade, som motionens initiativ till en företagsinkubator i
Skäggetorp skulle innebära, visar att det är svårt att nå eftersträvad effekt. De
satsningar och initiativ som genomförs bör istället fokusera på att säkerställa
att invånarna i Skäggetorp har rätt förutsättningar för att ta del av det sedan
länge etablerade företagsstödsystemet som finns i Linköping samt att
stadsdelssamordnare och informatörer inom exempelvis Kontakt Linköping är
väl informerade om det stödsystem som finns och kan hänvisa rätt.
Årligen tar kommunledningsförvaltningens näringslivsstab, fram en
näringslivsrapport. I rapporten sammanställs data för att följa näringslivets
utveckling i Linköping. I rapporten bryts ingen data ner på statsdelsnivå då det
blir för få respondenter för att kunna se trender som kan betraktas som
statistiskt säkerställda. De lokala förhållanden som råder inom en stadsdel
fångas istället upp genom dialogmöten eller direkta företagsbesök som sker
mellan både tjänstepersoner och politiker med näringslivsföreträdare
verksamma i Skäggetorp och andra stadsdelar i Linköping. I direkta
företagsbesök eller vid dialogmöten fångas de utmaningar som finns upp och
åtgärdas utifrån den rådighet, resurser och medel som finns i befintliga
strukturer. Detta gäller lika för alla stadsdelar.
Att verka för etableringar specifikt i Skäggetorp är inte möjligt utifrån
kommunens rådighet och skyldighet. Som kommun får vi inte peka på enskilda
fastighetsägare vid förfrågningar om etableringar i befintliga lokaler utan då
hänvisar vi till exempelvis lokal- och markdatabasen Object vision. I databasen
finns lokaler för kontor, butiker och industri samt mark och en presentation av
industriområden i Linköping.
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Genom det av kommunfullmäktige antagna 2019-12-12, § 397,
Näringslivsprogram för Linköpings kommun samt den av kommunfullmäktige
antagna 2020-01-21, § 7, Linköpings kommuns etableringspolicy har
kommunen vägledande politiska styrdokument som sätter riktningen för alla
kommunens nämnder, förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen när det
gäller arbetet att underlätta för näringslivets utveckling och tillväxt samt hur vi
som kommun på ett strukturerat sätt arbetar med investeringar och
företagsetableringar.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att motionen avslås med
hänvisning till erfarenheter och lärdomar som visar att det inte är framgångsrikt
att bygga upp egna parallella strukturer och system för att främja företagandet
och företagsklimatet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Främja företagandet i Skäggetorp, svar på motion (MP),
2020-04-21
Motionen
Yrkanden
Rebecka Hovenberg (MP) yrkar bifall till motionen.
Niklas Borg (M) och Chris Dahlqvist (SD) yrkar bifall till
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Niklas Borgs (M) med fleras yrkande om
bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut mot Rebecka
Hovenbergs (MP) yrkande om bifall till motionen och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Niklas Borgs (M) med fleras yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till erfarenheter och lärdomar som visar
att det inte är framgångsrikt att bygga upp egna parallella strukturer och
system för att främja företagandet och företagsklimatet.
Reservationer
Rebecka Hovenberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande.
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__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Motionären
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§ 183 Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden om
tomttilldelningar, svar på motion (SD)
Dnr KS 2019-877
Ärende
Jörgen Ring (SD) och Chris Dahlqvist (SD) föreslår i en motion 2019-11-19
att:




Kommunfullmäktige beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden i
uppdrag att färdigställa områdes- och detaljplaner i Linköping och i
dess närområde så att minst 3000 tomter för bebyggelse av egna hem
tillgängliggörs inom 3 år för tomtsökande personer
Kommunfullmäktige beslutar att ge bygg- och miljönämnd i uppdrag
att vara mer generösa i sin bedömning även om det borde funnits en
områdes- eller detaljplan på plats.

Den grundläggande inriktningen för hur kommunen ska möta efterfrågan på
bostäder finns i kommunens översiktsplan med fördjupningar och tillägg samt
i Riktlinjer för bostadsförsörjningen. Det är styrdokument som är antagna av
kommunfullmäktige.
Huvudinriktningen för det framtida bostadsbyggandet i Linköping är att det ska
finnas en god tillgång på bostäder i olika attraktiva lägen och med blandade
hustyper och upplåtelseformer.
Den översiktliga planeringen och följande detaljplanering utgår från plan- och
bygglagen. I planarbetet vägs många aspekter mot varandra för att uppnå en
långsiktigt hållbar samhällsutveckling och prioriteringar görs mellan olika
allmänna och enskilda intressen.
Bedömningen är att drygt 1000 bostäder per år behöver byggas för att möta
kommunens demografiska utveckling. Efterfrågan på småhus är en av flera
aspekter som vägs in vid prioritering av planärenden och vid
lämplighetsbedömningar i varje planprocess. I dagsläget pågår planering för
bostäder i varierande former efter vad som bedöms lämpligt i kommunens
olika delar.
För allt byggande krävs bygglov. Kommunfullmäktige antar den översiktsplan
som ligger till grund för bygg- och miljönämndens prövning utanför
detaljplanelagda områden. Om en åtgärd måste föregås av en
detaljplaneläggning regleras i 4 kap 2 § plan- och bygglagen. Detta krav kan
inte ändras genom översiktsplan. Bygg- och miljönämnden är en
myndighetsnämnd som inte kan fatta beslut på andra grunder än lagstiftningen.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

36 (73)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2020-06-09

Kommunfullmäktiges möjlighet att påverka nämndens beslut i sin
myndighetsutövning är därför mycket begränsad.
Sammanfattningsvis innebär förslagen i motionen att större
riktningsförändringar skulle krävas i den kommunövergripande översiktsplanen
och i de konkretiserade strategier och åtgärder som beskrivs i
kommunens Riktlinjer för bostadsförsörjning. Det saknas alltså förutsättningar
att inom en treårsperiod planlägga mark för 3000 småhustomter. Likaså saknas
möjligheter att styra bygg- och miljönämndens bygglovsprövning på annat sätt
än genom gällande lagstiftning och det saknas lagstöd för motionens förslag i
andra attsatsen.
Ärendet är framtaget av både Plankontoret och Bygglovskontoret inom Miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden
samt bygg- och miljönämnden tillstyrka kommunstyrelsen i sin beredning till
kommunfullmäktige att avslå motionen enligt redovisat förslag.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-05-27, § 88
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Bygg- och miljönämndens beslut 2020-05-28, § 86
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag bygg- och miljömnämnden 2020-05-28, § 86
Ojusterat protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-27, § 88
Tjänsteskrivelse – Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden om
tomttilldelningar, svar på motion (SD), 2020-04-29
Bilaga - Motionen
Yrkanden
Chris Dahlqvist (SD) yrkar bifall till motionen.
Muharrem Demirok (C), Mari Hultgren (S) och Rebecka Hovenberg (MP)
yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämnden samt bygg- och miljönämndens
förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Muharrem Demiroks (C) med fleras yrkande
om bifall till samhällsbyggnadsnämnden samt bygg- och miljönämndens
Ordförandens signatur
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förslag till beslut mot Chris Dahlqvists (SD) yrkande om bifall till motionen
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Muharrem Demiroks (C) med
fleras yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens samt bygg- och miljönämndens förslag
tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första att-sats avslås med hänvisning till att förslaget strider mot
inriktningen för bostadsbyggande i kommunens styrande dokument och
planer.
2. Motionens andra att-sats avslås med motiveringen att bygglovsprövning är
ren myndighetsutövning. Bygglov kan bara ges om den önskade åtgärden
överensstämmer med kommunens fysiska planer och plan- och bygglagens
bestämmelser.
Reservationer
Chris Dahlqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Motionärerna
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§ 184 Gör Linköping ledande inom demensomsorg, svar
på motion (M)
Dnr KS 2018-512
Ärende
Anita Jonasson Kroon (M) och Fredrik Lundén (M) föreslår i motion daterad
2018-05-30 att:




uppdra till äldrenämnden att införa minst ett demensarbetslag i varje
hemtjänstrikt
uppdra åt äldrenämnden att all hemtjänstpersonal och
biståndshandläggare ska ha en grundläggande demensutbildning
uppdra åt äldrenämnden att ta fram lämpliga insatser för att stimulera
certifiering/utbildning i demenskunskap av äldreboende

Social- och omsorgsförvaltningen anser att syftet med att göra Linköping
ledande inom demensvård uppfylls genom det pågående utvecklingsarbetet
inom verksamhetsuppdraget ”Samordnade demensresurser”. Nuvarande krav i
avtal och riktlinjer bedöms tillräckliga för att säkerställa både grundläggande
kunskapsnivå samt fortlöpande kompetensutveckling för personalen. Socialoch omsorgsförvaltningen föreslår att motionen bifalls med hänvisning till
Linköpings kommuns pågående utvecklingsarbete inom demensomsorg.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår äldrenämnden tillstyrka
kommunstyrelsen i sin beredning till kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Äldrenämndens beslut 2020-05-28, § 57
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag Äldrenämnden 2020-05-28, § 57
Tjänsteskrivelse - Gör Linköping ledande inom demensomsorg, svar på motion
(M), 2020-05-05
Motionen
Yrkanden
Mikael Sanfridson (S) yrkar bifall till äldrenämndens förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
1. Äldrenämndens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
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1. Motionen bifalls med hänvisning till Linköpings kommuns pågående
utvecklingsarbete inom demensomsorg.
Protokollsanteckningar
Kristina Edlund (S), Elias Aguirre (S), Mikael Sanfridson (S) och Mari
Hultgren (S) lämnar följande protokollsanteckning:
"Motionens ambitioner i övrigt är vällovliga och går helt i linje med den
utveckling som äldrenämnden arbetade med redan under föregående
mandatperiod , när det gäller att stärka demensomsorgen.
Detta framgår också i förvaltningens förslag till svar på motionen med
undantag för demensarbetslagen där utvecklingen tyvärr vänt nedåt under 2019
i och med att ett av de två demensarbetslagen försvunnit, och inget ytterligare
har startats upp. Ambitionen om certifiering i demenskunskap för äldreboenden
är bra och nödvändig.
Vi skulle därför gärna sett att det fanns ett datum då äldreboendena ska ha
certifierat sig och rapporterat detta till nämnden. Risken finns ju annars att det
bara blir tomma ord utan verklig förändring.
Vi är oroade att utvecklingen ska avstanna och vända nedåt på fler områden då
nödvändiga resurstillskott uteblir och istället ersatts av minska ekonomiska
ramar för äldrenämnden under 2019 och 2020 samt för framtiden."
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Äldrenämnden
Motionärerna
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§ 185 Stöd till ordförandena i de kommunala bolagen,
svar på motion (MP)
Dnr KS 2019-373
Ärende
Rebecka Hovenberg (MP) och Björn Immerstrand (MP) föreslår i en motion
daterad 2019-04-18 att Linköpings Stadshus AB ges i uppdrag att:
1. Ta fram och vidmakthålla en generisk avtalsmall för VD-anställningar i
kommunkoncernen
2. Innan den årliga lönerevisionen för VD tillhandahålla lämpligt underlag
inför lönesättande samtal, till exempel relevant lönestatistik
3. Tillhandahålla förhandlingsstöd till bolagspresidierna inför lönerevision
4. Erbjudande presidierna i de kommunala bolagen utbildning kring
lönesättning, löneförhandling och arbete med personliga mål för
bolagens VD:ar.
Motionärernas syftet med förslaget är att säkra kompetensen hos presidierna så
att rätt förutsättningar ges för att hantera frågorna på ett professionellt sätt och
på så sätt undvika oönskade effekter och extra arbete i presidierna.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till
kommunfullmäktige att bifalla motionens första att-sats, att uppdra till
Linköpings Stadshus AB att ta fram och vidmakthålla en generisk avtalsmall
för VD-anställningar i kommunkoncernen samt andra att-sats, innan den årliga
lönerevisionen för VD, tillhandahålla lämpligt underlag inför lönesättande
samtal, till exempel relevant lönestatistik.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till
kommunfullmäktige att kommunfullmäktige föreslås avslå motionens tredje
att-sats, tillhandahålla förhandlingsstöd till bolagspresidierna inför lönerevision
samt fjärde att-sats, erbjuda presidierna i de kommunala bolagen utbildning
kring lönesättning, löneförhandling och arbete med personliga mål för bolagens
VD:ar. Motivet till detta är uppdelningen mellan bolagsorganen (ägare, styrelse
och VD), att det aktiebolagsrättsligt ankommer på styrelsen att utforma
bolagets organisation och ombesörja förvaltningen av bolagets angelägenheter.
I styrelsens förvaltningsansvar ingår alltid att utöva tillsyn över att den
verkställande direktören fullgör sina åligganden. Beslut om ersättning till VD
anses vara en självklar styrelseuppgift. Styrelsen kan delegera arbetsuppgifter
men det yttersta ansvaret kan inte delegeras. Mot bakgrund av detta samt att
moderbolaget, som är ett holdingbolag, inte har resurser, varken kompetenseller personalmässigt att tillhandahålla efterfrågat stöd, föreslås
kommunfullmäktige avslå motionens tredje och fjärde att-sats.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Stöd till ordförandena i de kommunala bolagen, svar på
motion (MP), 2020-05-13
Motionen
Yrkanden
Rebecka Hovenberg (MP) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Niklas Borg (M) yrkar bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag till
beslut.
Beslutsordning
Ordförande ställer Niklas Borgs (M) yrkande om bifall till
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut mot Rebecka Hovenbergs
(MP) yrkande om bifall till motionen i sin helhet och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Niklas Borgs (M) yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första och andra att-sats bifalls.
2. Motionens tredje och fjärde att-sats avslås med hänvisning till att beslut om
ersättning till VD anses vara en självklar uppgift för styrelsen.
Reservationer
Rebecka Hovenberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Motionärerna
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§ 186 Anställningsgaranti för utbildade barnskötare och
undersköterskor, svar på motion (V)
Dnr KS 2020-39
Ärende
Björn Alling (V), Jane Carlsson (V) och Jessica Eek (V) föreslår i en motion
daterad 2019-11-25 att:



Införa en garanti för fast heltidsanställning för alla som avslutat sina
studier med godkända betyg från kommunens vård- och
omsorgsprogram eller barn- och fritidsprogram.
Införa en garanti för fast heltidsanställning för alla som avslutat sina
studier med godkända betyg från en kommunal yrkesutbildning inom
vård- och omsorg eller barn- och fritid.

För tillfället är det inte genomförbart att införa en anställningsgaranti på heltid
eftersom alla befintliga medarbetare inom vård och omsorgs- och
barnomsorgssektorn ännu inte fått erbjudandet. Linköpings kommun använder
sig av kompetensbaserad rekrytering vilket är en kvalitetssäkrande metod som
tillämpas vid all rekrytering. Vid anställningsgaranti enligt förslaget kan inte
metoden säkerställas. Det strider även mot rekryteringsordning och
vakansprövning som tillämpas i Linköpings kommun enligt gällande
lagstiftning.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige att motionens första och andra att-sats avslås med
hänvisning till att rätten till heltid och önskad sysselsättningsgrad ännu inte är
genomförd och att anställningsgarantin inte är förenlig med den
kompetensbaserade rekryteringsprocess samt fastslagna tillämpningar för
rekryteringsordning som följs i Linköpings kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Anställningsgaranti för utbildade barnskötare och
undersköterskor, svar på motion (V), 2020-05-19
Motionen
Yrkanden
Kristina Edlund (S) yrkar bifall till motionen.
Niklas Borg (M) och Chris Dahlqvist (SD) yrkar bifall till
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
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Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Niklas Borgs (M) med fleras yrkande om
bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut mot Kristinas
Edlunds (S) yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Niklas Borgs (M) yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att rätten till heltid och önskad
sysselsättningsgrad ännu inte är genomförd i kommunen.
Anställningsgarantin är heller inte förenlig med varken Linköpings
kommuns kompetensbaserade rekryteringsprocess eller med de fastslagna
tillämpningsanvisningar för rekryteringsordning som har beslutats.
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.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Motionärerna
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§ 187 Beställning av förskole- och skollokal,
Berzeliusskolan
Dnr KS 2020-364
Ärende
Lejonfastigheter har i samverkan med Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen utrett möjligheterna för en ny förskole- och
skolbyggnad på Berzeliusskolans fastighet.
Utredningen har syftat till och resulterat i att:






en ny skolbyggnad kan uppföras på fastigheten inom befintlig
planbestämmelse
behovet av 120 nya förskoleplatser tillgodoses i nya och moderna
förskolelokaler
kommunens vägledning för förskole- och skolgårdar uppfylls
behovet av nya moderna undervisningslokaler för gymnasieskolans
teknikprogram kan skapas
ny byggnad kan uppföras med en hyresnivå som ryms inom
nämndernas lokalbudget

Hyresavtalen för den nya byggnaden innebär att barn- och ungdomsnämndens
och bildningsnämndens årliga lokalkostnader ökar med 2,6 respektive 1,4
mnkr. Kostnadsökningar ryms inom respektive nämnds budget. Hyresavtalet är
utformade i enlighet med kommunens nya hyresmodell. Tillträde till lokalerna
är planerat till april 2022.
Enligt kommunens regler för hantering av lokaler fodras kommunstyrelsens
tillstånd för lokalanskaffning där hyrestiden överstiger 5 år. Kommunstyrelsens
tillstånd fordras också om den årliga hyreskostnaden överstiger 1 miljon
kronor.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att barn- och
ungdomsnämnden och bildningsnämnden begär kommunstyrelsens tillstånd att
få beställa byggnation av ny förskole- och skolbyggnad på Berzeliusskolans
fastighet.
Bildningsnämndens beslut 2020-05-28, § 57
1. Kommunstyrelsens tillstånd begärs att få beställa byggnation av, samt att få
teckna hyresavtal för nya undervisningslokaler vid Berzeliusskolan.
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2. Förvaltningschefen får i uppdrag, under förutsättning av kommunstyrelsens
medgivande, att beställa byggnation av, samt att få teckna hyresavtal för
nya undervisningslokaler vid Berzeliusskolan.
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2020-05-28, § 62
1. Kommunstyrelsens tillstånd begärs att få beställa byggnation av samt att få
teckna hyresavtal för ny förskola vid Berzeliusskolan.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag, under förutsättning av kommunstyrelsens
medgivande att beställa byggnation av, samt att få teckna hyresavtal för ny
förskola vid Berzeliusskolan.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag barn- och ungdomsnämnden 2020-05-28, § 62
Ojusterat protokollsutdrag bildningsnämnden 2020-05-28, § 57
Tjänsteskrivelse - Beställning av förskole- och skollokal, Berzeliusskolan,
2020-04-29
Yrkanden
Erik Östman (M) och Åsa Wennergren (L) yrkar bifall till barn- och
ungdomsnämndens samt bildningsnämndens förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden medges att få beställa byggnation av
samt att få teckna hyresavtal för ny förskola vid Berzeliusskolan.
2. Bildningsnämnden medges att få beställa byggnation av samt att få
teckna hyresavtal för nya undervisningslokaler vid Berzeliusskolan.
__________
Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsnämnden
Bildningsnämnden
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§ 188 Översyn och justering av beräkningsgrunder för
koldioxidneutralt Linköping 2025, redovisning av
uppdrag
Dnr KS 2018-963
Ärende
Enligt kommunstyrelsen 2018-11-14, § 409 gav kommunstyrelsen
kommundirektören i uppdrag att göra en översyn av kommunens befintliga
beräkningsgrunder gällande koldioxidutsläpp och koldioxidbalans, samt vid
behov ge förslag på justeringar.
En beredningsgrupp bestående av representanter från Lejonfastigheter AB, AB
Stångåstaden, Sankt Kors Fastighets AB och Tekniska verken i Linköping AB,
har i dialog med Kommunledningsförvaltningen genomfört en översyn av
beräkningsgrunderna.
Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanvägd bedömning utifrån
beredningsgruppens arbete och föreslår bland annat följande övergripande
justeringar i beräkningsgrunderna:






Emissionsfaktorn för hushållsavfall från Linköpings kommun har
korrigerats och baseras på underlag från Naturvårdsverkets
beräkningsriktlinjer.
Prioriteringar vid energieffektivisering och val av energitillförsel har
lagts till.
Biogas som säljs utanför kommunala bolag utanför kommungränsen har
lagts till som en kompenserande åtgärd.
Indikatorerna Resurseffektivitet och Koldioxidbalans har tagits bort.
Indikatorn Avfallskvot har lagts till och syftar till att lyfta vikten av
resurseffektiv hantering av hushållsavfall.

Förslag till justeringar har skickats på remiss till VD för AB Stångåstaden,
Lejonfastigheter AB, Sankt Kors fastighets AB och Tekniska verken i
Linköping AB.
Synpunkter har även inhämtats från forskare vid avdelningen för Energisystem
på Linköpings universitet.
Kommunledningsförvaltningens förslag till Översyn och justeringar av
beräkningsgrunderna för koldioxidneutralt Linköping 2025 föreslås godkännas.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Översyn och justering av beräkningsgrunder för
koldioxidneutralt Linköping 2025, redovisning av uppdrag, 2020-05-27
Bilaga 1 – Klimateffekter av avfallsförbränning
Bilaga 2 – Koldioxidvärdering av el
Bilaga 3 – Primärenergi
Bilaga 4 – Beräkningsgrunder för koldioxidneutralt Linköping 2025
Yrkanden
Rebecka Hovenberg (MP) yrkar bifall till Kommunledningsförvaltningens
förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
1. Översyn och justeringar av beräkningsgrunderna för
koldioxidneutralt Linköping 2025 enligt
Kommunledningsförvaltningens förslag godkänns.
__________
Beslutet skickas till:
Tekniska verken i Linköping AB
AB Stångåstaden
Lejonfastigheter AB
Sankt Kors Fastighets AB
Utvecklingsstrateg, Magdalena Fallde
Miljöstrateg, Caroline Kristensson
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§ 189 Leanlinks åtgärdsplan med anledning av
prognostiserat underskott i delårsrapporten per
den 31 mars med prognos för helår 2020
Dnr KS 2020-403
Ärende
Kommunens utförarförvaltning Leanlink redovisar ett underskott i
verksamhetens ekonomi. Aktuell resultatprognos per 31 mars 2020 pekar på 25 miljoner kr för helåret. Prognosen innebär en försämring med 10 mnkr
jämfört med årets underbalanserade budget på -15 mnkr som beslutats av
kommunstyrelsen.
Under inledningen av året sågs positiva resultateffekter av de interna
effektiviseringsåtgärder som påbörjades hösten 2019. Efter Corona-virusets
utbrott har förutsättningarna dramatiskt försämrats för arbetet med
effektivisering inom omsorgsområdet med särskild tyngdpunkt på
personalkostnaderna.
Enligt kommunens ekonomistyrningsregler måste enheter som redovisar
underskott vidta åtgärder för att komma i ekonomisk balans. Då Leanlink
bedriver verksamheten på uppdrag behöver beställaren ge godkännande till
genomförande av åtgärder som påverkar utförandet av avtalad verksamhet och
verkställandet av service till kommuninvånare och brukare.
Den ekonomiska effekten av föreslagna åtgärder beräknas uppgå till en
sammanlagd besparing om 10 miljoner kronor på årsbasis. Tyvärr bedöms de
ekonomiska effekterna av åtgärderna under rådande omständigheter inte kunna
räknas hem under innevarande budgetår utan troligtvis på minst 2 års sikt.
Kommunstyrelsen föreslås godkänna upprättat förslag till åtgärdsplan för 2020
och framåt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Leanlinks åtgärdsplan med anledning av prognostiserat
underskott i delårsrapporten per den 31 mars med prognos för helår 2020,
2020-05-28
Yrkanden
Kristina Edlund (S) yrkar avslag till beslutssats 1-3 samt lämnar följande
tilläggsyrkande:
"Leanlink tillförs 25 miljoner från Kommunstyrelsens resursmedel."
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Niklas Borg (M) yrkar bifall till Leanlinks förslag till beslut samt avslag till
Kristina Edlunds (S) tilläggsyrkande.
Rebecka Hovenberg (MP) yrkar bifall till Kristina Edlunds avslagsyrkande
samt bifall till tilläggsyrkandet.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Niklas Borgs (M) yrkande om bifall till
Leanlinks förslag mot Kristina Edlunds (S) med fleras yrkande om avslag till
detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Niklas Borgs (M)
yrkande.
Ordförande ställer proposition på Kristina Edlunds (S) med fleras
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå
tilläggsyrkandet.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till åtgärdsplan för
2020 och framåt.
2. Kommunstyrelsen ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ett
budgetförslag för år 2021 i balans/anpassad till budgetramen.
3. Åtgärdsplanen återrapporteras månadsvis under 2020 från och med
juli månad.
Reservationer
Kristina Edlund (S), Elias Aguirre (S), Mikael Sanfridson (S), Mari Hultgren
(S) och Rebecka Hovenberg (MP) lämnar följande skriftliga reservation:
"Coronapandemin har gjort det tydligare än någonsin att omsorgen behöver
mer resurser, inte mindre. Att i detta läge fortsätta med krav på nedskärningar
inom Leanlink är orimligt. Fortsatta nedskärningar skulle inte bara drabba de
äldre, även personalen vars insatser ingen nu kan ha missat vikten av skulle
drabbas hårt. Nedskärningar på 25 miljoner görs kort sagt inte utan
konsekvenser för verksamheten. Detta gäller såväl under pandemin som efter
den.
För att ge omsorgen rätt förutsättningar behövs resurser för att möjliggöra ökad
bemanning, bättre arbetsvillkor för personalen, avskaffade delade turer och
avskaffad minutjakt i hemtjänsten. Vi behöver höja kvaliteten. Det kan vi inte
göra med stora nedskärningar.
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Mer resurser möjliggör också tryggare anställningar och nödvändig utbildning
och fortbildning, så att all personal som jobbar inom omsorgen kan få rätt
förutsättningar för sina uppdrag. Detta har visat sig särskilt viktigt i ljuset av
coronapandemin."
__________
Beslutet skickas till:
Utförardirektör, Anita Lhådö
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§ 190 Nämndernas åtgärdsplaner med anledning av
prognostiserade underskott i delårsrapporten per
den 31 mars med prognos för helår 2020
Dnr KS 2020-396
Ärende
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 minus 1 mnkr
redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen.
I delårsrapporten per den 31 mars prognostiserade följande nämnder underskott
som är större än 1 % och uppgår till mer än minus 1 mnkr för helår 2020:





Arbetsmarknadsnämnden minus 62 mnkr
Social- och omsorgsnämnden minus 57 mnkr
Leanlink minus 25 mnkr (minus 15 mnkr enl budget)
Samhällsbyggnadsnämnden minus 13 mnkr

Arbetsmarknadsnämnden prognosticerade i delårsrapporten per den 31 mars ett
underskott på 62 mnkr för hela 2020. I månadsprognosen april 2020
prognostiserades underskottet till 59 mnkr varav 57 mnkr avser ekonomiskt
bistånd. Ungefär 30 mnkr av det prognostiserade underskottet förväntas bero
på Coronapandemin. Nämnden redovisar en åtgärdsplan med 13 åtgärder, se
bilaga 1. För 2020 beräknas den ekonomiska effekten till lägre kostnader med
7 mnkr och för 2021 med 20 mnkr.
Social- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott på 57 mnkr. Den
största budgetavvikelsen bedöms hänföras till placeringar inom HVB barn och
unga (hem för vård och boende) där det sammanlagda underskottet i prognosen
bedöms uppgå till 52 mnkr. Social- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett
utkast till åtgärdsplan som nämnden informeras om den 27 maj och därefter
MBL-förhandlas den 2 juni. Förvaltningens utkast till åtgärdsplan kommer att
behandlas vid social- och omsorgsnämndens sammanträde den 16 juni.
Kommunstyrelsen får information som social- och omsorgsnämndens
åtgärdsplan vid sitt sammanträden den 18 augusti.
Samhällsbyggnadsnämnden redovisade i prognosen per den 31 mars ett
underskott med 13 mnkr som beror på ökade kostnader för
färdtjänstverksamheten. I nämndens åtgärdsplan föreslås åtgärder som innebär
att prognosen för 2020 istället är noll, se bilaga 3.
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Leanlinks prognos för 2020 beräknas sluta på ett underskott om 25 mnkr. Det
är i paritet med föregående år. Leanlinks prognos för 2020 beräknas sluta på ett
underskott om 25 mnkr. De största avvikelserna beror på fortsatt stort
underskott inom hemtjänst, fortsatt låg ersättningsnivå inom personlig assistans
som inte täckt löneutvecklingen under ett antal år. Kommunstyrelsen beslutade
den 22 oktober 2019 att godkänna Leanlinks förvaltningsbudget med ett
underskott för 2020 på minus 15 mnkr. Leanlinks åtgärdsplan redovisas i
bilaga 4
Coronavirusets effekter på verksamhet och ekonomi är mycket osäkra.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) skriver när de presenterar nya
skatteberäkningar den 29 april. ”Coronakrisen medför djup svensk
lågkonjunktur. De senaste månaderna har inneburit en global
konjunkturkollaps, med exceptionella ras för produktion, inkomster och
sysselsättning i de flesta regioner/länder världen över. Någon klar bild över hur
stora tapp det rör sig om kommer vi inte ha förrän längre fram och det finns en
stor osäkerhet för hur de ekonomiska förutsättningarna utvecklas.”
Med anledning av den stora osäkerheten föreslås kommundirektören få i
uppdrag att i samband med delårsrapporten per den 31 augusti återkomma med
förslag till hantering och finansiering av berörda nämnders prognostiserade
underskott. I samband med delårsrapport per den 31 augusti kommer ärendet
att behandlas av både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Med anledning av den ekonomiska osäkerheten med bland annat försämrade
skatteintäkter kommande budgetår samt att det i nämndernas budgetramar finns
kostnadsreduceringar är det viktigt att nämnderna arbetar med att ta fram
budgetförslag för år 2021 och framåt inom den budgetram som
kommunfullmäktige fastställer den 29 september. Det innebär att det inte finns
något utrymme för att utöka nämndernas samlade budgetram.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen tillstyrka förslaget
till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Nämndernas åtgärdsplaner med anledning av
prognostiserade underskott i delårsrapporten per den 31 mars med prognos för
helår 2020, 2020-06-03
Bilaga 1 – Arbetsmarknadsnämndens åtgärdsplan, ojusterat protokollsutdrag
arbetsmarknadsnämnden 2020-05-27, § 45, MBL-protokoll
Bilaga 2 – Protokollsutdrag från social- och omsorgsnämnden 2020-05-27, §
94
Bilaga 3 – Samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsplan, ojusterat protokollsutdrag
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samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-27, § 93, MBL-protokoll
Bilaga 4 – Leanlinks åtgärdsplan
Yrkanden
Elias Aguirre (S) yrkar att ärendet ska återemitteras men i det fall
återremitteringsyrkandet avslås yrkar Elias Aguirre (S) avslag till
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Rebecka Hovenberg (MP) och Chris Dahlqvist (SD) yrkar bifall till Elias
Aguirres (S) yrkande i sin helhet.
Fredrik Lundén (M) yrkar bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag till
beslut.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Elias Aguirres (S) med fleras yrkande om
återremiss och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer därefter proposition på Fredrik Lundéns (M) yrkande om
bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut mot Elias Aguirres
(S) med fleras avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Fredrik Lundéns yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar informationen om
arbetsmarknadsnämndens, samhällsbyggnadsnämndens och Leanlinks
upprättade åtgärdsplaner för 2020 och framåt.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till arbetsmarknadsnämnden, social- och
omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och Leanlink att
fortsätta arbetet med att minska det prognostiserade underskottet för
2020 samt vidta återhållsamhet inom respektive nämnds verksamhet.
3. Arbetsmarknadsnämnden, social- och omsorgsnämnden och Leanlink
förutsätts ta fram budgetförslag för år 2021 och framåt inom den
budgetram som kommunfullmäktige fastställer den 29 september.
4. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommundirektören att i samband
med delårsrapporten per den 31 augusti återkomma med förslag till
hantering och finansiering av berörda nämnders prognostiserade
underskott.
5. Arbetsmarknadsnämnden, social- och omsorgsnämnden och Leanlink
får i uppdrag att återrapportera åtgärdsplanerna till
kommunstyrelsen månadsvis under 2020 från och med juli månad.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

54 (73)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2020-06-09

Reservationer
Kristina Edlund (S), Elias Aguirre (S), Mikael Sanfridson (S), Mari Hultgren
(S) och Rebecka Hovenberg (MP) reserverar sig mot beslutet samt lämnar
följande skriftliga reservation:
"Vi ser de stora underskott som prognostiseras inom flera av kommunens
nämnder som allvarliga. Både den långsiktiga utvecklingen och den snabbt
framväxande Corona-krisen kommer få stora följder för kommunens ekonomi.
Vi ser behov av att göra förändringar för att komma till rätta med underskotten
inom nämnderna, och vissa delar av förslaget, såsom åtgärdsplanen för
Samhällsbyggnadsnämnden, tycker vi är bra. När vi däremot summerar
förslagen till besparingar som finns inom ramen för åtgärdsplanerna, ser vi
stora problem. Inom Leanlink beror underskottet på en underfinansiering i
deras avtal med Äldrenämnden, något vi tidigare lagt förslag om att åtgärda
genom ekonomiska tillskott. Inom Arbetsmarknadsnämnden samt Social- och
omsorgsnämnden är vi djupt oroade över att delar av åtgärdsplanerna
visserligen kan komma att innebära kortsiktiga besparingar, men på längre sikt
skapa både fördyrningar för kommunen och försämringar för många
Linköpingsbor. Det handlar både om besparingar på arbetsmarknadsinsatser
som riskerar leda till högre försörjningsstöd och neddragningar inom det
förebyggande arbetet som riskerar leda till ökade HVB-kostnader. Dessutom
saknar vi Social- och omsorgsnämndens åtgärdsplan, samt underlag som
beskriver de övriga åtgärdsförslagens konsekvenser närmare. Med detta som
bakgrund vill vi se ärendet återremitterat, för att Social- och omsorgsnämnden
ska hinna inkomma med sin åtgärdsplan, samt för omarbetning i enlighet med
våra synpunkter ovan."
Chris Dahlqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
bifallsyrkande till Elias Aguirres (S) yrkanden.
__________
Beslutet skickas till:
Arbetsmarknadsnämnd
Social- och omsorgsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Leanlink
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör, Anders Jolby
Ekonomichef, Petter Skogö
Omsorgsdirektör, Linda Ljunqvist
Ekonomichef, Åsa Drange
Samhällsbyggnadsdirektör, Leif Lindberg
Ekonomichef, Damir Foric
Utförardirektör, Anita Lhådö
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Ekonomichef, Kimmo Immonen
Ekonomidirektör, Peder Brandt
Budgetchef, Birgitta Hammar
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§ 191 Höjning av friskvårdsbidrag 2020 på grund av
Covid-19
Dnr KS 2020-448
Ärende
Linköpings kommun vill visa alla medarbetare uppskattning för deras goda
insatser i samband med Corona-pandemin. Uppskattningen bör vara av sådant
slag att den omfattas av skattefrihet och att den kan utges i närtid.
Kommunledningsförvaltningens föreslår att uppskattningen för goda insatser
ska utges i form av friskvårdsbidrag. Friskvårdsbidrag som riktar sig till
samtliga medarbetare kan vara skattefri så till vida den är av ett mindre värde i
form av ersättning för enklare motion och annan friskvård.
Kommunledningsförvaltningens förslag innebär att alla anställda medarbetare
med månadslön som arbetat under april månad och inkluderas i de ordinarie
reglerna kring friskvårdsbidrag, erbjuds ett extra friskvårdsbidrag under 2020
med 500 kronor. Kommunledningsförvaltningens förslag innebär också att ett
friskvårdsbidrag i form av en summa på 500 kr ska erbjudas timavlönade
medarbetare som varit i aktivt arbete någon gång under april 2020.
Det extra friskvårdsbidraget hanteras via kommunens upphandlade
friskvårdsleverantör.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen tillstyrka förslaget
till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Höjning av friskvårdsbidrag 2020 på grund av Covid-19,
2020-06-03
Yrkanden
Denisé Cassel (KD) och Niklas Borg (M) yrkar bifall till
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Chris Dahlqvist (SD) yrkar bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag
till beslut samt lämnar följande tilläggsyrkande:
"Kommunstyrelsen beslutar om att kompensera anställda medarbetare inom
vård och omsorg med en extra veckas semester. Semestern ska hanteras enligt
kommunens ordinarie regelverk för semesterledighet och sparad semester."
Niklas Borg (M) yrkar avslag till Chris Dahlqvists (SD) tilläggsyrkande.
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Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Denisé Cassels (KD) med fleras yrkande om
bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detsamma.
Ordförande ställer proposition på Chris Dahlqvists (SD) tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar om ett extra friskvårdsbidrag på 500 kr att
nyttjas under år 2020 för anställda medarbetare med månadslön som
arbetat under april månad 2020, och som omfattas av kommunens
ordinarie regelverk för friskvårdsbidrag.
2. Kommunstyrelsen beslutar om att ett friskvårdsbidrag på 500 kr att
nyttjas under år 2020 ska erbjudas timavlönade medarbetare som
varit i aktivt arbete någon gång under april 2020.
3. Kommunstyrelsens budgetram för år 2020 utökas med högst 6,0 mnkr
som fördelas till nämnderna vid årets slut utifrån nyttjandet.
Utökningen finansieras med kommunstyrelsens resursmedel.
Reservationer
Chris Dahlqvist (SD) reserverar sig mot beslutet gällande avslag av hans
tilläggsyrkande till förmån för sitt eget yrkande.
__________
Beslutet skickas till:
Förhandlingschef, Frida Andersson
Budgetchef, Birgitta Hammar
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§ 192 Delegationsordning för kommunstyrelsen,
revidering
Dnr KS 2018-745
Ärende
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till beslut om
reviderad delegationsordning som kommunstyrelsen beslutade om 2020-05-19,
§ 149. I då föreslagen delegationsordning fanns dock inte stycket ”Säkerhet
och försäkringar” med, vilken är beslutad sedan tidigare, varför
delegationsordningen behöver behandlas av kommunstyrelsen igen.
Förutom att stycket ”Säkerhet och försäkringar” är tillagt föreslås även följande
ändringar:


Härutöver har avsnittet om säkerhetschef och säkerhetsskyddschef
reviderats för att tydliggöra att det enligt lag inte behöver vara samma
person som innehar båda funktionerna. Följdändringar avseende
delegerade ärenden med avseende på att funktionerna separeras har
också genomförts (S1-S13).

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen tillstyrka förslaget
till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Delegationsordning för kommunstyrelsen, revidering, 202006-05
Bilaga – Delegationsordning för kommunstyrelsen, revidering
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till reviderad Delegationsordning för kommunstyrelsen
fastställs.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunkansliet (styrdokument)
Jurist, Sandra Bergström
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§ 193 Marknadsbolaget i Fjärde storstadsregionen Årsstämma, årsredovisning 2019 samt
stämmoinstruktion
Dnr KS 2020-213
Ärende
Marknadsbolaget i Fjärde Storstadsregionen kallar till ordinarie årsstämma den
25 juni 2020 för verksamhetsåret 2019.
Bolagets verksamhet är sedan 2015 vilande och bolagets enda uppgift är att äga
varumärket East Sweden.
Kommunfullmäktige har utsett Fredrik Lundén (M) som stämmoombud och
Kristina Edlund (S) som ersättare.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen fastställa instruktion
till stämmoombudet att rösta för bland annat fastställande av årsredovisning
och förslag till ansvarsfrihet för styrelse och VD.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Marknadsbolaget i Fjärde storstadsregionen – Årsstämma,
årsredovisning 2019, stämmoinstruktion, 2020-06-05
Bilaga – Årsredovisning 2019 för Marknadsbolaget i Fjärde Storstadsregionen
AB samt Revisionsberättelse
Kommunstyrelsens beslut
1. Stämmoombudet instrueras att rösta för att
Röstlängden godkänns,
Stämman behörigen sammankallats,
Godkänna dagordning enligt utsänd kallelse,
Resultaträkning och balansräkning fastställs,
Styrelsens förslag till resultatdisposition godkänns,
Ansvarsfrihet beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktören för
räkenskapsåret 2019,
Fastställa arvoden åt styrelser och revisor samt suppleanter,
Godkänna val av styrelse samt revisor och revisorssuppleant.
__________
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Beslutet skickas till:
Fredrik Lundén (M)
Kristina Edlund (S)
Utvecklingsstrateg, Lise-Lotte W Järvinen
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§ 194 Delårsrapport för kommunens bolag och
kommunalförbund per den 30 april med prognos
för helår 2020
Dnr KS 2020-407
Ärende
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunkoncernens
utveckling och ekonomiska ställning. Därav lämnar kommunens bolag och
förbund bland annat årligen en delårsrapport per den 30 april. I
delårsrapporterna redovisas resultat för perioden och helårsprognos samt korta
kommentarer angående resultat och prognos.
Kommunalförbudget Fjärde Storstadsregionen är under avveckling och ingår
därmed inte i denna rapport.
Bolagens resultat efter finansiella poster (exklusive koncernelimineringar) per
30 april 2020 uppgår till 404 mnkr, vilket är 138 mnkr lägre jämfört med
samma period föregående år.
Bolagen visar ett prognostiserat helårsresultat som ligger lägre än budget 2020
och denna avvikelse kan huvudsakligen hänföras till fem bolag.
Tekniska verken i Linköping AB visar en budgetavvikelse på helåret 2020 på 295 mnkr. Bolagets resultat påverkas väsentligt av yttre faktorer såsom
temperaturer, nederbörd och elpriser. På grund av varmt väder har
försäljningsvolymen inom elhandel och fjärrvärme påverkats negativt. Lägre
elpriser påverkar också bolagets ekonomi negativt. Med anledning av viruset
Covid-19 har efterfrågan på avfall samt biogas minskat. Dessutom finns
eventuellt ett behov av nedskrivningar av anläggningstillgångar som skulle
påverka resultatet negativt. I prognosen ingår inte det eventuella
nedskrivningsbehovet. Prognosen innehåller många osäkerhetsfaktorer.
Sankt kors Fastighets AB:s helårsprognos visar ett sämre resultat än vad som
budgeterats 2020 på -17 mnkr. Den främsta orsaken till det negativa resultatet
är bortfall av parkeringsintäkter med anledning av Covid-19.
Även Visit Linköping & Co AB visar en negativ budgetavvikelse på -20 mnkr i
sin helårsprognos 2020. På grund av Covid-19 råder ett förbud på allmänna
sammankomster över 50 personer och därmed har mötes- och
evenemangsverksamheten påverkats dramatiskt och bolagets ekonomi påverkas
negativt. Bolaget har genomfört kostnadsreducerande åtgärder. Prognosen är
mycket osäker på grund av att man inte vet hur länge förbudet kvarstår.
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Linköping City Airport AB:s helårsprognos visar ett sämre resultat än vad som
budgeterats 2020 på -2 mnkr. Viruset Covid-19 har en stor påverkan på
flygbranschen. Helårsprognosen utgår ifrån antagandet att KLM startar sin
trafik igen den 1 augusti och att det kommer vara 20 procent färre resenärer
under resten av året. Prognosen är mycket osäker på grund av att man inte vet
när flygbranschen kan starta igång igen samt hur efterfrågan kommer se ut.
Även Resecentrum Mark & Exploatering i Linköping AB visar en negativ
budgetavvikelse på -1 mnkr i sin helårsprognos 2020. Detta på grund av
förskjutningar i projekt samt hyresstöd till hyresgäster med anledning av
Covid-19. Dock är bolagets resultat positivt (2 mnkr).
Bolagens nettoinvesteringar uppgår till 1 157 mnkr per 30 april 2020, vilket är
högre jämfört med samma period föregående år.
Helårsprognosen 2020 uppgår till 3 740 mnkr, vilket är 126 mnkr lägre än
budget. Det är vanligt att investeringsbudget inte uppnås eftersom
investeringsprojekt ofta blir försenade.
Tekniska verken i Linköping AB prognostiserar en budgetavvikelse på
investeringar på -36 mnkr. Den främsta anledningen är att vinkraftprojektet i
Sunne har senarelagts från 2019 till 2020 på grund av ogynnsamma
väderförhållanden.
Lejonfastigheter AB helårsprognos på investeringar visar ett överskott på 124
mnkr på grund av att projekt har senarelagts.
Sankt Kors Fastighets AB:s budgetavvikelse på investeringar på helåret 2020
visar ett överskott på 36 mnkr. Detta med anledning av projekt har skjutits fram
i tid.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen tillstyrka förslaget
till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund
per den 30 april med prognos för helår 2020, 2020-05-26
Bilaga – Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den
30 april med prognos för helår 2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Delårsrapporten för kommunens bolag och kommunalförbund per den
30 april med prognos för helår 2020 godkänns.
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__________
Beslutet skickas till:
Controller, Louise Källbom
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§ 195 Kommunens förvaltade stiftelsers delårsrapport
april 2020
Dnr KS 2020-419
Ärende
Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen som ett led i kommunstyrelsens
uppsiktsplikt.
Westman-Wernerska stiftelsen
Av den totala portföljen på cirka 386 mnkr var 68 % placerat i svenska aktier
och resterande 32 % i räntebärande värdepapper.
Marknadsvärdet på portföljen uppgår till cirka 361 mnkr att jämföra med
årsskiftet då marknadsvärdet var cirka 404 mnkr.
Totalportföljens värdeförändring hittills under 2020 uppgår till -10,7%.
Utdelning från Westman-Wernerska stiftelsen sker vart femte år. Vid det
senaste utdelningstillfället år 2018 beviljades 35,1 mnkr i utdelning avseende
avkastning genererad under femårsperioden 2013-2017. Hittills i år har 2,5
mnkr utbetalats i beslutad utdelning. Beslutad utdelning som inte är utbetald än
uppgår till 46,6 mnkr varav 155 tkr är hänförliga till 2008 års utdelning.
Utbetalning förväntas ske under året och nästkommande år. Nästa
utdelningstillfälle är år 2023.
Övriga stiftelser
Av den totala portföljen på cirka 380 mnkr var 66 % placerat i räntebärande
värdepapper, 22 % i svenska aktier, 8 % i aktier utland samt 4 % i hedgefonder.
Marknadsvärdet på portföljen uppgår till cirka 396 mnkr att jämföra med
årsskiftet då värdet var cirka 409 mnkr.
Totalportföljens värdeförändring hittills under 2020 uppgår till -3,8 % medan
jämförelseindex till -2,8 %.
Femtiotre (53) stiftelser har gemensam medelsförvaring i en depå benämnd
Gemensamt placerade stiftelser. Samförvaltningen av gemensamt placerade
stiftelser, Pihlströms stiftelse samt Carlstedtska stiftelsen benämns som övriga
stiftelser i rapporten. Någon utdelning från Samförvaltningen av gemensamt
placerade stiftelser har hittills inte skett i år. Det utdelningsbara beloppet under
2020 för övriga stiftelser uppgår till 13,1 mnkr.
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Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen tillstyrka förslaget
till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Kommunens förvaltade stiftelsers delårsrapport april 2020,
2020-05-19
Bilaga - Förvaltade stiftelsers Delårsrapport april 2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar informationen och rapporten läggs till
handlingarna.
__________
Beslutet skickas till:
Controller, Kamilla Dulaimi
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§ 196 Uppföljning av finansiella placeringar år 2020
Dnr KS 2020-10
Ärende
Rapporten Uppföljning finansiella placeringar per den 31 maj 2020 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

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen tillstyrka förslaget
till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Uppföljning av finansiella placeringar per den 31 maj 2020,
2020-06-08
Bilaga – Uppföljning av finansiella placeringar per 31 maj 2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Linköpings kommuns uppföljning av finansiella placeringar per den 31
maj 2020 godkänns.
__________
Beslutet skickas till:
Finanscontroller, Marcus Wahlström
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§ 197 Delegationsbeslut
Dnr KS 2020-398
Ärende
Följande delegationsbeslut har tagits under perioden 2020-05-12 – 2020-05-29:
Leanlink
Tilldelning av attester
Nyanställningar 11-29 maj 2020
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 4 st
Utbildning och arbetsmarknadsförvaltningen 8 st
Kommundirektören
Beslut gällande begäran om radering enligt artikel 17 dataskyddsförordningen
(KS 2020-421)
Kommunstyrelsens ordförande
Stämmoinstruktion Föreningen Europakorridoren och Europakorridoren AB
(KS 2020-215)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Delegationsbeslut – redovisning på kommunstyrelsens möte
2020-06-09, 2020-06-02
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-
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§ 198 Överlämnade ärenden
Dnr KS 2020-397
Ärende
Förlängning av Ramavtal för ungdomshälsor i Östergötland (KS 2020-439)
överlämnas till social- och omsorgsnämnd.
Förslag om att upphäva Skolverkets allmänna råd (2016:2) om utbildning för
nyanlända elever överlämnas till barn- och ungdomsnämnden (KS 2020-436).
Överenskommelse mellan Region Östergötland och Östergötlands kommuner
om samverkan kring trygg och säker vård för barn och unga 0-20 år, som
vårdas utanför det egna hemmet (KS 2020-440) överlämnas till social- och
omsorgsnämnd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Överlämnade ärenden från kommunstyrelsen till annat organ
under tiden 2020-05-11 -- 2020-06-03, 2020-06-03
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner att kommundirektören överlämnar
inkomna ärenden under tiden 2020-05-11 -- 2020-06-03 till annan
nämnd.
__________
Beslutet skickas till:
-
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§ 199 Handlingar för kännedom
Dnr KS 2020-368
Ärende
Följande handlingar för kännedom har inkommit under perioden 2020-05-12 –
2020-05-27:
Strategiskt utskott
Protokoll 18 maj
Protokoll 25 maj
S&P Global rating
Municipality of Linkoping SP Global Ratings (Research Update)
CKS
Rapport 2020:1 Verksamhetsberättelse 2019
Rapport 2020:2 En strategi för samverkan och rörelse
Sveriges kommuner och regioner
20:21 Feriearbete/Sommararbete 2020 (ersätter 18:20)
20:24 Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR
m.m.
20:24 Överenskommelse om satsning på kompetensförsörjning till
äldreomsorgen
20:26 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på
kommunala anläggningar
20:27 Tillfälliga överenskommelser inom hälso- och sjukvård för att förstärka
bemanningen med anledning av coronapandemin
20:9 SKR Styrelse - SKR:s sammanträdesplan för 2021
20:10 SKR Styrelse - Förbundsavgift år 2021
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Handlingar för kännedom till kommunstyrelsens
sammanträde 2020-06-09, 2020-06-02
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-
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§ 200 Rapporter
Dnr KS 2020-16
Ärende
Inga rapporter finns att redovisa.
__________
Beslutet skickas till:
-
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§ 201 Förrättningar
Dnr KS 2020-16
Ärende
Kommunsekreterare Cecilia Malmberg redogör för anmälda förrättningar.
Kommunstyrelsens beslut
1. Anmälda förrättningar godkänns.
__________
Beslutet skickas till:
-
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§ 202 Aktuell information
Dnr KS 2020-16
Ärende
Kommundirektör Paul Håkansson informerar om beredningen av
nämndinitiativet (S) Bemanningspool och utbildning för personal i
äldreomsorgen som lämnades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj
2020.
Niklas Borg (M) önskar kommunstyrelsen en trevlig sommar.
Kristina Edlund (S), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, önskar ordförande
Niklas Borg (M) med familj en trevlig sommar.
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-
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