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§ 184 Uppdrag till Sankt Kors att avveckla det
misslyckade Linbikeprojeket, svar på motion (SD)
Dnr KS 2021-306
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-05-31
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2022-01-25, § 33, 2022-03-01, § 76 och 202203-29, § 126 att bordlägga ärendet.
Jörgen Ring (SD) och Camilla Bekkhus (SD) föreslår i en motion daterad
2021-03-25 att:



Via kommunstyrelsen och Stadshus AB ge Sankt Kors
Fastighets AB i uppdrag att försöka sälja hela Linbike-konceptet
till marknaden
Linbikeprojektet läggs ner om inte Sankt Kors Fastighets AB
lyckas sälja hela Linbike-konceptet till marknaden.

Kommunstyrelsen föreslås på sitt sammanträde 2021-12-14 i ärendet
”Hyrcykelsystem i Linköping (LinBike), förtida avveckling” (KS 2016-849)
besluta om ge Sankt Kors Fastighets AB i uppdrag att avveckla
hyrcykelsystemet i förtid på grund av en låg användningsgrad samt därmed en
hög kostnad för kommunen.
Förutsättningar att sälja tjänsten finns inte och Kommunledningsförvaltningen
föreslår därmed att motionens första beslutsats avslås. Med anledning av att
kommunstyrelsen föreslås ge Sankt Kors i uppdrag att avveckla
hyrcykelsystemet LinBike så föreslås den andra beslutsatsen bifallas.
Kommunstyrelsens beslut 2021-12-14, § 382
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2022-04-26
1. Motionens första beslutsats avslås med hänvisning till att det inte finns
förutsättningar för en försäljning av LinBikekonceptet.
2. Motionens andra beslutsats bifalls. Kommunstyrelsen föreslås i ärendet
”Hyrcykelsystem i Linköping (LinBike), förtida avveckling” fatta beslut om att
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uppdra åt Sankt Kors AB att genomföra en förtida avveckling av
hyrcykelsystemet LinBike.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2022-05-31.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-03-29, § 126
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-03-01, § 76
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-01-25, § 33
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-12-14, § 382
Tjänsteskrivelse – Uppdrag till Sankt Kors att avveckla det misslyckade
LinBikeprojektet, svar på motion (SD), 2021-12-02
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
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