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§ 268 Förslag till fördelning av extra statsbidrag
aviserade i budgetpropositionen för 2021
Dnr KS 2020-31
Ärende
Regeringen aviserade tillsammans med samarbetspartierna ytterligare tillskott
till kommuner och regioner den 7 september. Aviseringarna ingår i
budgetpropositionen för 2021 som kommer att behandlas av riksdagen i
december 2020.
Då aviseringen kom när Allians för Linköping lämnat sitt budgetförslag fick
kommundirektören, enligt kommunstyrelsen 2020-09-15, § 244, i uppdrag att
till kommunstyrelsens sammanträde den 6 oktober ta fram ett förslag till
användning av de aviserade tillkommande statsbidragen för år 2021.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 september att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att besluta om användning av de aviserade tillkommande
statsbidragen. Nämnderna fick i uppdrag att inarbeta de eventuella
ramförändringarna i sina förslag till internbudget för 2021 med plan för 20222024.
Nämnderna arbetar fram en internbudget för 2021 med plan för 2022-2024
mellan september och oktober utifrån kommunfullmäktiges budgetbeslut 202009-29 med anvisade ekonomiska ramar kompletterat med eventuella
ramförändringar med anledning av de extra statsbidragen. Nämndernas
internbudgetar för 2021 med plan för 2022-2024 behandlas sedan av
kommunstyrelsen den 1 december och av kommunfullmäktige den 8 december.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen tillstyrka förslaget
till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Förslag till fördelning av extra statsbidrag aviserade i
budgetpropositionen för 2021, 2020-10-02
Bilaga - Förslag till reviderad resultaträkning för budget 2021 med plan för
2022-2024 med anledning av extra statsbidrag aviserade i budgetpropositionen
för 2021 samt Förslag till reviderade budgetramar för nämnderna 2021 med
plan för 2022-2024 med anledning av extra statsbidrag aviserade i
budgetpropositionen för 2021
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Yrkanden
Niklas Borg (M) yrkar bifall till Kommunledningsförvaltningens tillika Allians
för Linköpings förslag till beslut.
Elias Aguirre (S) yrkar enligt följande:
"Att de extra statsbidragen fördelas enligt Kommunledningsförvaltningens
förslag, med förändringarna att kommunstyrelsen tilldelas 11 miljoner kronor,
att kultur- och fritidsnämnden tilldelas 1,5 miljoner kronor, samt att social- och
omsorgsnämnden tilldelas ytterligare 6 miljoner kronor.
Att satsningarna finansieras genom att de föreslagna förstärkningarna av
samhällsbyggnadsnämnden om 5 miljoner kronor och resursmedel om 13,5
miljoner kronor avslås.
Att fördelningen av extra statsbidrag aviserade i budgetpropositionen fastställs
under förutsättning att riksdagens beslutar enligt regeringens förslag."
Rebecka Hovenberg (MP) yrkar enligt följande:
"Miljöpartiet yrkar att fördelningen av de extra statsbidragen som aviserades i
budgetpropositionen för 2021 fördelas på följande sätt och i första hand går till
att minska omfattningen av de utlagda effektiviseringskraven.
Nämnd

Extra statsbidrag (miljoner kr)

Användningsområde

Kommunstyrelsen

5,5

Social hållbarhet för att
motverka segregation, psykisk
ohälsa etc

Äldrenämnden

55,5

Kompetensutveckling, fler
fasta anställningar samt
införande av vikariepool

Social- om omsorgsnämnden

20

Kompetensutveckling och
utveckling av stödboende
samt införande av
områdesbaserad socialtjänst.

Barn- och ungdomsnämnden

30

Barn i behov av särskilt stöd,
förstärkt fritidsverksamhet
och förstärkt elevhälsa

Bildningsnämnden

12

Samma som Alliansen
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Kultur- och fritidsnämnden

8

Integrationsåtgärder, satsning
på unga samt stöd till det
lokala kulturlivet.

Arbetsmarknadsnämnden

30

Samma som Alliansen

Samhällsbyggnadsnämnden

5

Trygghetssatsning fysiska
miljöer specifikt riktat till
områden i Linköping som
uppfattas som otrygga

Totalt

166

kommunens resursmedel utökas inte."
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på respektive yrkande och finner att Niklas
Borgs (M) yrkande om bifall till Kommunledningsförvaltningens tillika Allians
för Linköpings förslag till beslut vinner bifall.
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till fördelning av extra statsbidrag aviserade i
budgetpropositionen fastställs under förutsättning att riksdagen
beslutar enligt regeringens förslag.
Reservationer
Ali Hajar (S), Elias Aguirre (S), Mikael Sanfridson (S) och Mari Hultgren (S)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Elias Aguirres (S) yrkande och
lämnar följande skriftliga reservation:
"Regeringens satsning i form av de extra statsbidragen är avgörande för att vi
som kommun ska kunna undvika stora besparingar och växande arbetslöshet
under den rådande pandemin. Vi ser positivt på att en stor del av resurserna
stärker viktiga delar av välfärden. Vi ställer oss bakom summorna som fördelas
till ett antal av nämnderna, men kommer återkomma med egna förslag på hur
tillskotten ska användas. Däremot vill se en annorlunda fördelning av resurser
inom några områden.
Resurserna till kommunstyrelsen vill vi rikta mot större personal- och
trygghetssatsningar, genom exempelvis trygghetsvärdar och
kameraövervakning. Vi hade även prioriterat personalen inom välfärden genom
att ta bort delade turer och införa rätt till heltid.
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Resurserna till social- och omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden
vill vi rikta mot sociala förebyggande insatser, som att flytta socialtjänsten till
fler kommundelar, fler fältassistenter samt fritidsaktiviteter för unga."
Rebecka Hovenberg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
eget yrkande och lämnar följande skriftliga reservation:
"Miljöpartiet anser att de generella statsbidrag som kommit Linköping till del
ska användas för att minska omfattningen av de utlagda effektiviseringskraven.
Det är bättre att bibehålla fungerande verksamhet än att lägga ner den och
starta ständigt nya projekt. Vissa effektiviseringar bör göras, men i betydligt
mindre omfattning än i den antagna rambudgeten. Förutom detta skulle Mp
vilja se satsningar på delvis andra områden än de Alliansen föreslagit, vilka
redovisas i tabellen i yrkandet. Vi anser inte att ytterligare resursmedel behöver
avsättas, utan att pengarna behövs i den ordinarie verksamheten."
Protokollsanteckningar
Eva Lindblad (V) lämnar följande protokollsanteckning:
"Regeringens extra statsbidrag är ett välbehövligt tillskott till kommunens
verksamhet. Följderna av Corona har drabbat vissa verksamheter mycket mer
än andra. Bland annat kommunens undersköterskor har varit hjältarna på
frontlinjen i denna pandemi. Därför är det också vår skyldighet att se till att
dessa pengar kommer ut till verksamheten och omsätts till samhällsnytta hos
dem som nu fortsätter kampen. Vänsterpartiet vill därför att de extra pengar till
Samhällsbyggnadsnämnden och de extra pengarna som läggs på kommunens
pengahög "Resursmedel" istället omfördelas till nämnderna där pengarna blir
verksamhet – Äldrenämnden, Social- och omsorgsnämnden, Barn- och
ungdomsnämnden, Bildningsnämnden samt Arbetsmarknadsnämnden."
__________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningschefer
Budgetchef, Birgitta Hammar
Kvalitetsstrateg, Jenny Bolander
Stadsrevisor, Peter Alexandersson
Ekonomichef, Åsa Drange
Ekonomichef, Damir Foric
Ekonomichef, Gunilla Green
Ekonomichef, Petter Skogö
Ekonomichef, Åsa Haraldsson
Ekonomichef, Kimmo Immonen
Ekonomichef, Henrik Karpe
Enhetschef Överförmyndarenheten, Petra Hallqvist
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