Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

§ 76

2018-03-27

Den politiska organisationen i Linköpings kommun
från och med 2019, ny styrelsesammansättning för
Lejonfastigheter AB

Dnr KS 2017-1129
Ärende
Samhällsutvecklingen leder till ett stort förändringstryck vilket genererar
utvecklingsbehov i offentliga verksamheter – inte minst i kommunala
organisationer. Givet den tillgängliga mängden resurser i relation till vad som
ska utföras kommer kommuner framöver stå under ett påtagligt
omvandlingstryck. För växande kommuner som Linköping handlar det om att
klara välfärden samtidigt som kommunen ska bidra till samhällsutvecklingen i
stort.
Ovan beskrivna utmaningar tillsammans med en förändrad lagstiftning kräver
en grundläggande revidering av nämnders och styrelsers uppdrag och
arbetssätt. Linköpings kommuns organisation behöver anpassas till att möta
nya utmaningar.
Kommunstyrelsen gav den 7 februari 2017, § 49 planeringsutskottet i uppdrag
att genomföra en översyn av kommunens politiska organisation inklusive
nämndernas ansvar och organisering.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2017, § 266 att godkänna ny
politisk organisation från och med kommande mandatperiod.
Kommunstyrelsen gavs i uppdrag att utarbeta förslag till reglemente,
bolagsordningar och allmänna ägardirektiv utifrån redovisat uppdrag.
Reglemente och övriga styrdokument ska anpassas till förslag om ny
kommunallag. Dessa ska behandlas av kommunfullmäktige senast i februari
2018.
Kommunfullmäktiges beslut § 266 innefattar även följande:
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- beslut om nämndorganisationen inom sektorn Välfärd och socialpolitik ska
fattas av kommunfullmäktige senast i december 2017.
- Lejonfastigheter AB kommer att erhålla nytt uppdrag enligt
kommunstyrelsens beslut KS 2017-396. Beslut om bolagets
styrelsesammansättning ska fattas av kommunfullmäktige senast i december
2017.
Kommunfullmäktiges beslutade den 2017-12-12, § 383 följande:
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1. Kompletterade delar vad gäller Sektor Välfärd och socialpolitik godkänns
och den politiska organisationen i Linköpings kommun från och med
kommande mandatperiod fastställs.
2. Kommunstyrelsen få i uppdrag att återkomma med förslag på
Lejonfastigheter AB:s styrelsesammansättning, för beslut i fullmäktige i
januari 2018.
Förslaget är att Lejonfastigheter AB ska ha en politiskt sammansatt styrelse.
Punkt 39 i den politiska organisationen föreslås kompletteras med
Lejonfastigheter AB enligt följande:
Punkt 39. Dotterbolag med politiskt sammansatt styrelse ska bestå av 11
ledamöter: Tekniska verken i Linköping AB, Lejonfastigheter AB, AB
Stångåstaden, Sankt Kors Fastighets AB och Visit Linköping & Co AB
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2017, § 383
1. Kompletterade delar vad gäller Sektor Välfärd och socialpolitik godkänns
och den politiska organisationen i Linköpings kommun från och med
kommande mandatperiod fastställs.
2. Kommunstyrelsen få i uppdrag att återkomma med förslag på
Lejonfastigheter AB:s styrelsesammansättning, för beslut i fullmäktige i
januari 2018.
Kommunstyrelsens beslut den 20 mars 2018, § 110
1. Redovisat förslag tillstyrks.
kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 20 mars 2018, §
110
1. Att komplettera den tidigare fastställda politiska organisationen för nästa
mandatperiod med att Lejonfastigheter AB ska ha en politiskt sammansatt
styrelse.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-02-27
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-12, § 383
Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-26, § 266
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Yrkanden
Kristina Edlund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att komplettera den tidigare fastställda politiska organisationen för
nästa mandatperiod med att Lejonfastigheter AB ska ha en politiskt
sammansatt styrelse.
__________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och styrelser inom kommunkoncernen
Ann-Kathrine Banck, personalredogörare
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