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Etableringspolicy, antagande

Dnr KS 2019-294
Ärende
Linköpings kommun har saknat ett strategiskt kommunövergripande politiskt
styrdokument när det gäller arbetet med att främja en god geografisk struktur
för Linköpings näringsliv. För att bibehålla och stärka Linköpings position och
goda fysiska förutsättningar för näringslivet att utvecklas och växa behöver
Linköpings kommun fokusera på och öka förståelsen för näringslivet i
planerings- och etableringsprocesser.
Etableringspolicyn sätter riktningen för alla kommunens nämnder,
förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen när det gäller arbetet med att
främja en god geografisk struktur för Linköpings näringsliv. Syftet med
policyn är att öka kommunens attraktionskraft för nyetableringar, expansioner
och investeringar vilket ger fler arbetstillfällen och därmed bidrar till en
långsiktigt ökad skattekraft
Etableringspolicyn aktualitets prövas minst en gång per mandatperiod. Inför
varje aktualitetsprövning ska en utvärdering av styrdokumentet genomföras,
baserad på en dialog mellan Linköpings kommuns berörda förvaltningar.
För att programmet även ska gälla för samtliga kommunala bolag behöver det
omskrivas i Bilaga 1 till det särskilda ägardirektivet i vilket det listas vilka
kommunala styrdokument som gäller för Linköpings kommunkoncern. Bilaga
1 till det särskilda ägardirektivet kommer att revideras under våren 2020 med
tillägget att Etableringspolicy är ett styrdokument som ska gälla för de
kommunala bolagen. Revidering av bilagan är ett beslut som fattas av
kommunfullmäktige och därefter samtliga bolagsstämmor.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. Förslag till
kommunfullmäktiges beslut är att Etableringspolicy antas och att det ska
aktualitetsprövas en gång per mandatperiod.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-14 KS § 7 att tillstyrka
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2020-01-21
1. Etableringspolicy för Linköpings kommun antas.
2. Policyn aktualitetsprövas en gång per mandatperiod.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-14, § 7
Tjänsteskrivelse - Etableringspolicy, antagande 2019-12-12
Bilaga - Etableringspolicy
Yrkanden
Rebecka Hovenberg (M) yrkar att ärendet återemitteras.
Muharrem Demirok (C) och Elias Aguirre (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Eva Lindblad (V) yrkar bifall till Rebecka Hovenbergs (MP) yrkande om
återremiss.
Beslutsordning
Ordföranden ställer först proposition på att ärendet ska avgöras idag mot
Rebecka Hovenbergs (MP) yrkande om återremiss och finner att
kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Etableringspolicy för Linköpings kommun antas.
2. Policyn aktualitetsprövas en gång per mandatperiod.
Reservationer
Tjänstgörande ledamöter i Miljöpartiet (MP) och Vänsterpartiet (V) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Rebecka Hovenbergs (MP) med flera yrkande
om återremiss.
Rebecka Hovenberg (MP) lämnar följande skriftliga reservation:
Miljöpartiet anser att policyn enbart tar hänsyn till näringslivets behov och inte
väger in andra viktiga kommunala intressen. Bland annat riskerar målet att bli
CO2-neutral till 2025 bli svårare att nå när man tar alltmer mark i anspråk för
gles, perifer bebyggelse, bygger ut trafiksystemet och därmed kraftigt ökar
transporterna.
Miljöpartiet anser även att Etableringspolicyn låser alldeles för stora areal mark
för exploatering. Risken med det är att priserna blir för låga och incitamenten
för att förtäta, bygga på höjden etc. minskar. Dessutom förstörs värdefull
åkermark vilket Miljöpartiet är starkt emot. Dessa aspekter nämns inte i
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policyn, därför vill Miljöpartiet att dokumentet återremitteras och att hänsyn
tas till målen om CO2-neutralitet, bevarande av jordbruksmark samt hålla ihop
och förtäta staden.
I Etableringspolicyn har Linköping möjlighet att visa hur en modern och
hållbar stad skulle kunna se ut, där man både tar hänsyn till näringslivets behov
och bygger framtidens transportsnåla och smarta samhälle. Miljöpartiet saknar
dessa visioner i dokumentet och vill därför se en återremiss.
__________
Beslutet skickas till:
Etableringspolicyn ska skickas med till samtliga.
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningar
Samtliga kommunala bolag
Näringslivsutvecklare, Marianne Lind
Kommunkansliet (styrdokument)
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