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§ 475 Tilläggsbudget 2017 - statsbidrag
välfärdsmiljarderna
Dnr KS 2016-909
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2016, § 350 att
kommunstyrelsen får delegation att besluta om användningen inom kommunen
av statsbidraget välfärdsmiljarderna samt statsbidraget för ökat
bostadsbyggande. Kommunfullmäktige beslutade i samma ärende att
statsbidragen ska finansiera verksamhetskostnader som uppstår med anledning
av det ökade flyktingmottagandet, ökat bostadsbyggande,
arbetsmarknadsinsatser samt övriga välfärdssatsningar.
Användningen inom kommunen av statsbidraget för ökat bostadsbyggande
behandlas i annat separat ärende.
Det budgeterade resultatet i den budget som fullmäktige fastställt för 2017
uppgår till 0 mnkr. Enligt SKL:s prognos den 5 oktober beräknas
skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag jämfört med budget öka
med 76,7 mnkr inkl 81,0 mnkr för ”statsbidrag välfärdsmiljarder”. Enligt
kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger
kostnaderna. 58,0 mnkr återstår av ”statsbidrag välfärdsmiljarder om det
budgeterade resultatet ska bli 0 mnkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-12-13
Bilagor: Nämndernas framställningar om tilläggsbudget 2017
Yttranden
Paul Lindvall (M), Christian Gustavsson (M), Niklas Borg (M), Christoffer
Rosendahl (C), Sara Skyttedal (KD) och Jonas Andersson (SD) deltar ej i
beslutet. Protokollsanteckningar lämnas.
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Yrkanden
Kristina Edlund (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beviljas tilläggsbudget år 2017 för
flyktingmottagande med högst 3 150 000 kr.
2. Kommunstyrelsen beviljas tilläggsbudget år 2017 för
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arbetsmarknadsinsatser med högst 20 000 000 kr.
3. Kommunstyrelsens anställningsmyndighet beviljas tilläggsbudget år
2017 för flyktingmottagande med högst 12 330 000 kr.
4. Barn- och ungdomsnämnden beviljas tilläggsbudget år 2017 för
flyktingmottagande med högst 14 300 000 kr.
5. Bildningsnämnden beviljas tilläggsbudget år 2017 för
flyktingmottagande högst 2 320 000 kr.
6. Bildningsnämnden beviljas tilläggsbudget år 2017 för
arbetsmarknadsinsatser med högst 1 700 000 kr.
7. Kultur- och fritidsnämnden beviljas tilläggsbudget år 2017 för
flyktingmottagande med högst 1 500 000 kr.
8. Omsorgsnämnden beviljas tilläggsbudget år 2017 för
flyktingmottagande med högst 2 700 000 kr.
9. Tilläggsbudget 2017 finansieras med 58 000 000 kr från statsbidrag
”välfärdsmiljarder”.
9. Avstämning av nämndernas tilläggsbudgetar (utifrån förbrukning) ska
ske vid slutet av år 2017.
10. Finansiering fr o m 2018 och framåt överlämnas till respektive
nämnder att inarbeta i sina budgetförslag.
11. Respektive nämnd hanterar prioritering inom beviljad tilläggsbudget
2017.
12. Kommundirektören får i uppdrag att säkerställa samordning, kontroll och
styrning av ekonomi (inkl fördelning av statsbidrag och ersättningar) och
verksamhet kopplat till flyktingmottagandet.
Protokollsanteckningar
Paul Lindvall (M), Christian Gustavsson (M), Niklas Borg (M), Christoffer
Rosendahl (C) och Sara Skyttedal (KD) lämnar följande protokollsanteckning:
Allians för Linköping (M, C, KD och FP) styrde Linköping 2006-2014. Efter
valet 2014 lämnade vi över en mycket stark och välskött ekonomi till den
koalition som nu styr (S, MP och L). Vi redovisade överskott under samtliga år
vi var i majoritet. Vi avsatte också stora resurser (markeringsmedel) för att
möta de stora åtaganden som kommunen har att hantera. Sammanlagt
efterlämnade vi reserver på ca 1 miljard enbart i form av markeringsmedel.
Detta samtidigt som vi hade väldigt god värdetillväxt i våra bolag och som vi
också fonderat miljardbelopp för framtida pensionsutbetalningar. Vi hade en av
Sveriges starkaste kommunala ekonomier och regionens lägsta kommunalskatt.
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Detta samtidigt som vi satsade för framtiden och som vi byggde ut
välfärdstjänster av god kvalitet.
Tyvärr har den styrande koalitionen (S, MP och L) inte vårdat det arvet. Det
följer ett stort förtroende med att förvalta någon annans pengar.
Nettokostnaderna ökar betydligt snabbare än intäkterna. Likviditeten försvagas.
Det långsiktiga underskottet i finanserna växer snabbt. Problemen stannar inte
med detta. De statsbidrag som kommer från regeringen (så kallade
”välfärdsmiljarderna”) är inte alls tillräckliga för att möta de kostnader som
följer av ett stort asyl- och flyktingmottagande. Än mindre räcker statsbidragen
till för att också långsiktigt finansiera utbyggnader och förstärkningar av andra
välfärdstjänster.
Det är tydligt att koalitionen (S, MP och L) nu kommit till ”vägs ände”. Det
duger inte längre med att fortsätta att enas om ökade utgifter som långsiktigt
undergräver en ansvarsfull ekonomi. Mandatperioden har så här lång främst
kännetecknats av att man lovat mycket som saknat en långsiktigt hållbar
finansiering. Det började som en utredningskoalition och blev snabbt en
utgiftskoalition. Vad händer nu? Nu rycker man i handbromsen.
Besparingarna drabbar främst skolan. Det saknas ca 37 mnkr inför barn- och
ungdomsnämndens budget 2017. De mycket sena besluten skapar osäkerhet
och ryckighet för verksamheterna. Nämndens internbudget skjuts till beslut i
februari. Det saknas 25 miljoner till lokalhyror och underskotten växer snabbt
och är 37 mnkr 2017. Nämnden kompenseras inte heller fullt ut för det stöd
flyktingeleverna behöver. Här saknas 8 miljoner. För särskolan saknas 4
miljoner. Barn i behov av stöd ökar. Hittills har man bara berättat om
satsningarna på barn och unga. Nu överlämnas ett underskott att hantera. Om
de ekonomiska obalanserna inte löses utan problemen skjuts över till nämnden
återstår att skära i undervisningsresurserna eller bygga upp underskott.
Vi oroas inte bara över konsekvenserna för barn och unga utan även över hur
Linköpings ekonomi utvecklas. Det har tagit lång tid att bygga upp en välskött
ekonomi, men det går desto snabbare att undergräva en god ekonomi. Vi
kommer att fortsätta att ta ansvar för en välskött ekonomi, men vi ställer inte
upp på kortsiktiga besparingar som man försöker hantera bakvägen utan vare
sig ordentlig debatt eller konsekvensbeskrivningar.
Jonas Andersson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Statsbidragen relaterade till det aktuella ärendet är viktiga för Linköpings
kommun, främst för att täcka upp för kostnader som uppstått i spåren av den
invandringspolitik som förts i Sverige, och som både nuvarande och tidigare
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majoritet i kommunen ställt upp på. Att Linköpings kommun ska ta del av den
nationella invandringspolitikens många negativa konsekvenser är något som vi
vänt oss emot från start, och de problem som vi nu ser har vi hela tiden velat
motverka. Vissa förslag i tilläggsbudgeten ser vi sverigedemokrater positivt på,
men många anslag handlar dock mest om att lappa och laga efter beslut som vi
vänt oss emot i ett tidigare skede. Sverigedemokraterna kommer som
oppositionsparti att fortsätta att på olika sätt via motioner och andra yrkanden
lägga fram förslag för att hantera hur den nationella invandringspolitiken
påverkar oss i kommunen. Under detta ärende väljer vi dock att inte lägga fram
ett eget förslag till tilläggsbudget då det blir osammanhängande att ”rycka ut”
enskilda delar ur nämnda förslag till tilläggsbudget från majoriteten. Med
anledning av det så väljer vi att inte delta i beslutet.
__________
Beslutet skickas till:
Berörda nämnder
Ekonomi och finans
Ekonomichefer
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