Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-09-21

§ 276 Budget 2022 för Linköpings kommun med plan för
2023-2027 samt skattesats
Dnr KS 2021-53
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till budget för år 2022 med plan för 2023-2027 och beslut
tillstyrks.
2. KS-indikatorer fastställs enligt budgetbilaga 1.
3. Nämndmål i målområde Medarbetare fastställs enligt budgetbilaga 2.
4. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att under 2022 externt
placera medel för framtida pensionsförpliktelser intjänad under 2022
och ianspråkta externt placerade medel för att finansiera del av
pensionsutbetalningarna under 2022.
5. Förslag till omfördelning av ansvar och budgetram för arbetet mot
hedersrelaterat våld och förtryck med 1 000 000 kronor från kulturoch fritidsnämnden till social- och omsorgsnämnden tillstyrks.
6. Förslag till planerad användning av Bostadspolitiska
medel/värdeöverföring från AB Stångåstaden enligt bilaga 4 tillstyrks.
7. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag till
användning av tillkommande statsbidrag för 2022 som riksdagen
beslutar om i december.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsens förslag till budget för år 2022 samt plan för åren 20232027 fastställs enligt bilaga 1.
2. Ansvar och budgetram för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck
med 1 000 000 kronor omfördelas från kultur- och fritidsnämnden till
social- och omsorgsnämnden
3. Nämnder och styrelser får i uppdrag att utöver delårsrapporteringen till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige göra månadsvisa uppföljningar.
4. En värdeöverföring om 62 000 000 kronor för år 2022 från det kommunala
allmännyttiga bostadsaktiebolaget AB Stångåstaden genomförs.
Kommunstyrelsens förslag till planerad användning av bostadspolitiska
medel/värdeöverföring från AB Stångåstaden enligt bilaga 4 godkänns.
Nämnderna får i uppdrag att återrapportera faktisk förbrukning av
insatserna i delårsrapporten per den 31 augusti och vid årets slut.
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5. Kommunstyrelsen medges ta upp lån inom en sammanlagd låneram som till
och med år 2022 uppgår till max 1 200 mnkr varav 990 mnkr avser
simhallen.
6. Kommunfullmäktige medger en årlig investeringsram om 150 mnkr för
strategiska markköp och överlåter därmed beslutsrätten för dessa till
kommunstyrelsen.
7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra tekniska justeringar av
nämndernas ramar för demografiska förändringar enligt kommunens
resursfördelningsmodell, nystart av verksamhet med mera.
8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om användning av
tillkommande statsbidrag för år 2022 som riksdagen beslutar om i
december och berörda nämnder får i uppdrag att revidera sina
internbudgetar för 2022.
9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa tidplan och direktiv för
nämndernas och styrelsens arbete med budget, uppföljning och bokslut.
10. Skattesatsen för år 2022 fastställs till 20,20 procent.
Reservationer
Kristina Edlund (S), Elias Aguirre (S), Mikael Sanfridson (S) och Mari
Hultgren (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut gällande beslutsats 1,
2 och 3 till förmån för Socialdemokraternas förslag till budget för 2022 och
lämnar följande skriftliga reservation:
"Vi socialdemokrater har lämnat ett eget förslag till budget som innebär större
satsningar på välfärdsarbetarnas villkor, fler i jobb och en tydlig uppväxling i
arbetet mot olika former av kriminalitet och otrygghet. Tyvärr finns ingen
majoritet för vår budget. Vi reserverar oss mot Alliansens förslag till budget för
2022 eftersom varken välfärden eller trygghetsarbetet får de medel och
satsningar som behövs Vi är också bekymrade över styrets passivitet inom
dessa områden."
Chris Dahlqvist (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut gällande
beslutsats 1 till förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget för 2022
och lämnar följande skriftliga reservation:
"Sverigedemokraterna yrkar bifall till vårt egna budgetförslag då vi anser att
det politiska styret inte gör korrekta prioriteringar i sitt budgetförslag. Det
budgetförslag vann bifall på dagens sammanträde avsätter inte tillräckligt med
resurser för att hantera de enorma problemen som Linköpings kommun har
gällande integration och trygghet.
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Sverigedemokraternas budgetförslag omfattar en skattesänkning om 10 öre,
frigör mer resurser till kommunens kärnverksamhet och avsätter resurser för en
satsning återvandring i Linköpings kommun.
Ovanstående lyser med sin frånvaro i det politiska styrets förslag till budget,
därav kan vi inte ställa oss bakom den.
Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för vårt eget yrkande om att bifalla
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022"
Rebecka Hovenberg (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut
gällande beslutsats 1, 2, 3 och 6 till förmån för Miljöpartiets förslag till budget
för 2022 och lämnar följande skriftliga reservation:
"Miljöpartiet har lämnat ett eget förslag på budget med tydliga prioriteringar på
omställningen till ett klimatsmart samhälle. I vår budget lägger vi stort fokus
på att sänka utsläppen, klimatanpassa kommunen och skydda mer natur. Vi
satsar också på att ge alla barn förutsättningar för en trygg uppväxt med mer
pengar till skola och förskola. Dessutom prioriterar vi social hållbarhet och
trygghet, genom stärkt kommunal närvaro i stadsdelarna och en tydligare
dialog med civilsamhället. Vi anser att det behövs ny politik för att ge alla
linköpingsbor framtidstro."
Ärende
Kommunens budget med plan för kommande fem år är det centrala dokumentet
för att styra den kommunala verksamhetens inriktning och omfattning.
Budgeten omfattar all kommunal verksamhet och beskriver de målsättningar
och resultat som är prioriterade. Planen för åren 2023-2027 utgör underlag och
inriktning för nämndernas planering kommande år.
Allians för Linköping (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och
Kristdemokraterna) har tagit fram förslag till budget 2022 med plan för 20232027. Budgeten utgår från allians för Linköpings samverkansprogram,
kommunens reglemente och planeringsförutsättningar och fastslår hur
kommunens samlade resurser ska fördelas mellan nämnder och verksamheter.
Den politiska viljeinriktningen omsätts i budgeten till ekonomiska ramar,
kommunövergripande mål och strategiska utvecklingsuppdrag för de olika
nämndernas verksamhet de kommande åren. Budgetprocessen blir därigenom
ett viktigt verktyg i kommunens mål- och verksamhetsstyrning genom att
tydliggöra nämndernas uppdrag och förväntat resultat.
Regeringen har aviserat ytterligare tillskott till kommuner och regioner som
kommer att ingå i budgetpropositionen för 2022 som behandlas av riksdagen i

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

3 (6)

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-09-21

december 2021. Då det finns en osäkerhet om riksdagens beslut i december
föreslås kommunstyrelsen få i uppdrag att besluta om användning av de
tillkommande statsbidragen efter att riksdagen fattat beslut om
budgetpropositionen för 2022. De nämnder som får utökad budgetram föreslås
få i uppdrag att revidera sina internbudgetar för 2022. Sveriges Kommuner och
Regioner kommer att lämna nya skatteunderlagsprognoser innan dess som
beaktas vid framtagandet av förslaget.
Yttranden
Jessica Eek (V) lämnar Vänsterpartiets förslag till budget för 2022.
Chris Dahlqvist (SD) deltar inte i beslutet gällande beslutsstas 2-7.
Yrkanden
Niklas Borg (M), Denise Cassel (KD), Åsa Wennergren (L) och Muharrem
Demirok (C) yrkar bifall till Allians för Linköpings budgetförslag tillika
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Kristina Edlund (S) yrkar avslag till Allians för Linköpings budgetförslag
tillika Kommunledningsförvaltningens förslag till beslutsats 1, 2 och 3, bifall
till Socialdemokraternas förslag till budget 2022 samt bifall till
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslutsstas 4, 5, 6 och 7.
Chris Dahlqvist (SD) yrkar avslag till Allians för Linköpings budgetförslag
tillika Kommunledningsförvaltningens förslag till beslutsats 1 samt bifall till
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022.
Rebecka Hovenberg (MP) yrkar avslag till Allians för Linköpings
budgetförslag tillika Kommunledningsförvaltningens förslag till beslutsats 1,
bifall till Miljöpartiets förslag till budget 2022, bifall till
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslutsats 4, 5 och 7 samt avslag
till Kommunledningsförvaltningens förslag till beslutssats 6.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Allians för Linköpings budgetförslag,
Socialdemokraternas budgetförslag, Sverigedemokraternas budgetförslag samt
Miljöpartiets budgetförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Alliansen för Linköpings budgetförslag tillika
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut i beslutsats 1.
Ordförande ställer proposition på Niklas Borgs (M) med fleras yrkande om
bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag till beslutssats 2 mot Kristina
Edlunds (S) yrkande om avslag till Kommunledningsförvaltningens förslag till
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beslutsats 2 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Niklas Borgs (M)
med fleras yrkande.
Ordförande ställer proposition på Niklas Borgs (M) med fleras yrkande om
bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag till beslutssats 3 mot Kristina
Edlunds (S) yrkande om avslag till Kommunledningsförvaltningens förslag till
beslutsats 3 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Niklas Borgs (M)
med fleras yrkande.
Ordförande ställer proposition på beslutsats 4 och 5 och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Allians för Linköpings budgetförslag tillika
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut i beslutsats 4 och 5.
Ordförande ställer proposition på Niklas Borgs (M) med fleras yrkande om
bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag till beslutsats 6 mot Rebecka
Hovenbergs (MP) yrkande om avslag till Kommunledningsförvaltningens
förslag till beslutsats 6 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Niklas
Borgs (M) med fleras yrkande.
Ordförande ställer proposition på beslutsats 7 och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Allians för Linköpings budgetförslag tillika
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut i beslutsats 7.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Budget för 2022 med plan för 2023-2027 samt skattesats,
2021-09-14
Bilaga 1 - Förslag till budget för 2022 med plan för 2023-2027
Bilaga 2 - MBL-protokoll 2021-09-10
Bilaga 3 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges presidium med förslag
till budgetram för kommunens revisorer
Bilaga 4 - Förslag till användning av bostadspolitiska medel/värdeöverföring
från AB Stångåstaden
Bilaga 5 - OBS 2021, Nuläge- och trendrapport – Utblick covid-19
Socialdemokraternas förslag till budget 2022
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022
Miljöpartiets förslag till budget 2022
Vänsterpartiets förslag till budget 2022
Deltar ej i beslut
Chris Dahlqvist (SD) deltar inte i beslutet gällande beslutsstas 2-7.
__________
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Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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