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§ 383 Den politiska organisationen i Linköpings kommun
från och med 2019, fastställande
Dnr KS 2016-967
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:
beslut om nämndorganisationen inom sektorn Välfärd och socialpolitik ska
fattas av kommunfullmäktige senast i december 2017.
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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.
Följande kompletterande delar i den politiska organisationen förslås fastställas:
Sektor Välfärd och Socialpolitik
- Social- och omsorgsnämnd
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- Äldrenämnd
Beslut rörande Lejonfastigheter AB:s styrelsesammanställning kommer att tas
under januari 2018.
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-05, § 531:
1. Redovisat förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2017-12-05, § 531:
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 får i uppdrag att återkomma med förslag på
Lejonfastigheter AB:s styrelsesammansättning, för beslut i fullmäktige i
januari 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-05, § 531
Tjänsteskrivelse 2017-12-01 med bilagor
Yrkanden
Kristina Edlund (S), Paul Lindvall (M) och Birgitta Rydhagen (MP) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Gunnar Broman (L) lämnar följande ändringsyrkande: Sektorn Välfärd och
socialpolitik delas in i socialnämnd, omsorgsnämnd och äldrenämnd.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot
kommunstyrelsens förslag kompletterat med Gunnar Bromans (L)
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
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.
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Reservationer
Gunnar Broman lämnar för Liberalerna (L) följande skriftliga reservation:
Liberalerna har tre invändningar mot förslaget på hur sektorn Välfärd och
socialpolitik ska organiseras nästkommande mandatperiod.
Demokrati: En välmående demokrati förutsätter att många medborgare är
delaktiga i styret genom förtroendeuppdrag. Detta har bland annat lyfts fram i
demokratiutredningen. Minskningen av antalet nämnder innebär en minskning
av antalet medborgare som kan bli förtroendevalda i Linköpings kommun. Det
är en olycklig utveckling.
Politikers villkor: En ny nämnd där myndighetsansvaret i individärenden och
ett strategiskt ansvar för stora verksamhetsområden samlas kommer innebära
en orimlig arbetsbelastning på nämndens fritidspolitiker, såväl i tid som i
ansvarets spännvidd.
Rättssäkerheten: Uppdelningen i myndighetsnämnd och beställarnämnder har
gett trovärdighet till att individens behov står i centrum. När rollerna nu
sammanblandas kommer oro uppstå kring om budgeten får orimligt stor
påverkan på bedömningen av individens behov.
Liberalerna reserverar sig därför mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande: Att sektorn Välfärd och socialpolitik delas in i socialnämnd,
omsorgsnämnd och äldrenämnd.
__________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och styrelser inom kommunkoncernen
Kommunstyrelsens diarium (uppdrag)
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