Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2022-05-24

§ 174 Reglemente för Linköpings kommun, revidering
från och med 2023
Dnr KS 2022-128
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
2. Från och med kommande mandatperiod när detta reglemente träder i
kraft ersätter det kommunstyrelsens beslut 2019-06-11, § 221 om
inrättande av Klimatråd.
Reservationer
Denisé Cassel (KD) och Elias Aguirre (S) reserverar sig mot beslutet.
Gunnar Broman (L) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga
reservation:
"Vi reserverar oss mot att den kommunala vuxenutbildningen flyttas från
Bildningsnämndens ansvarsområde. I övrigt står vi bakom förslag till beslut i
sin helhet.
Vi anser att Vuxenutbildingen är en utbildningsform och bör därför finnas
inom Bildningsnämndens ansvarsområde. Vuxenutbildningen har idag en
mycket viktig roll för kompetensförsörjningen. Den ska bland annat vara en
bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och
ge en bra grund för elevernas fortsatta utbildning.
Det finns flera samverkansvinster både på förvaltningsnivå, nämndnivå och
verksamhetsnivå som kommer att gå förlorade om vuxenutbildningen flyttas
till Arbetsmarknadsnämnden. Idag sker en omfattande samverkan mellan
gymnasieskolans verksamhet och vuxenutbildningen på de kommunala
gymnasieskolor som idag erbjuder vuxenutbildning. Att flytta ansvaret för
vuxenutbildningen till Arbetsmarknadsnämnden kommer att påverka
organiseringen på skolorna, de synergieffekter som nyttjas idag anser vi
kommer att minska om vuxenutbildningen flyttas till
Arbetsmarknadsnämnden."
Maria Moraes (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga
reservation:
Dokumentet Reglemente för Linköpings kommun innehåller de formella
bestämmelserna för Linköpings kommun. Reglementet beskriver den politiska
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organisationens uppdrag, uppgifter och ansvar. Linköping är en av Sveriges
mest segregerade kommuner både ur skolsynpunkt och hur vi bosätter oss. Att
människor med olika socioekonomiska förutsättningar lever uppdelat kan leda
till ojämlika livsvillkor och till problem som drabbar hela samhället. Det bör
ses som ett problem ur både folkhälsoperspektiv, kommunens attraktivitet,
trygghet och rättvisa.
På sidan 24 nämns integration, men då bara ur ett arbetsmarknadsperspektiv.
Vi anser att integration bör ses ur ett bredare perspektiv. Det påverkar
kommunens ekonomi, mark och översiktsplanering, näringslivets
förutsättningar att verka och attrahera personer, information, den hållbara
utvecklingen samt trygghet och säkerhet. Då frågan är så omfattande och
kommunens problem är stora, bör de samordnas centralt och få särskilt fokus,
inte bara nämnas i styrdokument. Det är politikens ansvar att främja, skapa och
samordna integrationen. Med anledning av det så bör det vara en egen rubrik
där kommunstyrelsen har ett uppdrag att säkerställa att man tar hänsyn till detta
i alla processer och samordna det arbetet."
Chris Dahlqvist (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftlig
reservation:
"Sverigedemokraterna vill på bilaga 2 under avsnittet 3.6 om arbetsmarknad
införa en punkt som belyser hur nämnden ska arbeta med kulturell integration
ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Hur arbetet i den dagliga verksamheten ska
fungera tror vi att förvaltningen själva vet bäst. Men vi tycker att det är viktigt
att vi från politiken belyser problematiken som kan uppstå och det är även en
grundläggande förutsättning tillsammans med svenska språket för att på ett bra
sätt komma in på den svenska arbetsmarknaden. Därför yrkar vi från SD om att
införa en punkt om att förvaltningen ska arbeta med kulturell integration i
bilaga 2 under avsnittet 3.6 om Arbetsmarknad.
Vidare vänder sig SD emot att vi ska ändra ord och begrepp som har lång hävd
och i vissa fall juridisk status i svenska språket. Att språket ändras är
ofrånkomligt, däremot ska ändringarna komma naturligt. Inte från politiska
extremiteter där identitetspolitik är den främsta frågan. Vi anser det orimligt att
på sikt byta ut alla ord som på något sätt har man i sig på grund av att ordet har
just man i sig, justeringsmän, talman, talesmän osv."
Ärende
Enligt kommunallagen ska fullmäktige anta ett eller flera reglementen som styr
nämndernas arbete. Inför ny mandatperiod har Kommunledningsförvaltningen i
dialog med kommunfullmäktiges gruppledare utarbetat ett förslag till reviderad
politisk organisation. Därutöver föreslås förändringar och förtydliganden i
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reglementet gällande nämndernas ansvarsområden samt andra redaktionella
förändringar.
För att säkerställa ett målgruppsorienterat förhållningssätt till
vuxenutbildningen och SFI, med utgångspunkt i individens- och
arbetsmarknadens behov så föreslås ansvaret mellan arbetsmarknadsnämnden
och bildningsnämnden förändras.
För en bredare förankring av kommunstyrelsens ärendeberedning föreslås
revideringar av kommunstyrelsens ärendeberednings och kommunstyrelsens
strategiska utskotts uppdrag och sammansättning. Revidering av
kommunstyrelsens strategiska utskotts uppdrag innebär även att
kommunstyrelsens beslut 2019-06-11, § 221 om inrättande av Klimatråd
ersätts.
Under kommunstyrelsen föreslås även ett personal- och arbetsgivarutskott
inrättas.
Förslaget innehåller justeringar i enlighet med kommunstyrelsens beslut 202105-18, § 167 om anpassning utifrån Riktlinje för uppdrag till verksamhet som
drivs i egen regi.
I kompletterande ärenden föreslår Kommunledningsförvaltningen revideringar
av kommunfullmäktiges och dess utskotts arbetsordningar samt revisorernas
reglemente.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till
kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
Yrkanden
Gunnar Broman (L) yrkar på att vuxenutbildningen ska ligga kvar inom
bildningsnämndens ansvarsområde.
Maria Moraes (MP) yrkar på att rubriken integration läggs till under punkten
3.5.1
Denisé Cassel (KD) yrkar bifall till Gunnar Bromans (L) förslag till beslut.
Chris Dahlqvist (SD) yrkar att det under punkt 3.6 ska läggas till en punkt
kring hur nämnden ska arbeta med kulturell integration ur ett
arbetsmarknadsperspektiv.
Chris Dahlqvist (SD) yrkar även på att ordet tjänsteperson byts ut mot ordet
tjänsteman på sida 5, 15 och 42.
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Elias Aguirre (S) yrkar bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag till
beslut samt till Maria Moraes (MP) tilläggsyrkande.
Muharrem Demirok (C) yrkar bifall till Kommunledningsförvaltningens
förslag till beslut.
Niklas Borg (M) yrkar bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag till
beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Muharrem Demiroks (C) med fleras
yrkande om bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut mot
Gunnar Bromans (L) med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Muharrem Demiroks (C) med fleras yrkande om bifall till
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden ställer proposition på Maria Moraes (MP) med fleras
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå
tilläggsyrkandet.
Ordföranden ställer proposition på Chris Dahlqvists (SD) tilläggsyrkande om
att det under punkt 3.6 ska läggas till en punkt kring hur nämnden ska arbeta
med kulturell integration ur ett arbetsmarknadsperspektiv och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå Chris Dahlqvists (SD) tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer proposition på Chris Dahlqvists (SD) ändringsyrkande att
ordet tjänsteman ska stå kvar istället för tjänsteperson på sida 5, 15 och 42 och
finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Chris Dahlqvists (SD)
ändringsyrkande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Reglemente för Linköpings kommun, revidering från och
med 2023, 2022-05-13
Bilaga 1 – Förslag till reviderat Reglemente för Linköpings kommun
Bilaga 2 – Förslag till reviderat Reglemente för Linköpings kommun med
redovisade revideringar
__________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Kommunledningsgruppen
Budgetchef, Birgitta Hammar
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Utvecklingsstrateg, Jenny Bolander
Kommunkansliet (styrdokument)
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