1 (3)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Julia Larsson

2019-10-07

Dnr KS 2018-306

Kommunstyrelsen

Utlokalisera kommunala förvaltningar!, svar på motion
(C)
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till kommunstyrelsens beslut, 2018-1127, § 435, samt 2019-08-20, § 248, vad gäller administrativa
förvaltningslokaler.
Ärende
Muharrem Demirok (C) föreslår i en motion daterad 19 mars 2018 att:


Kommunen påbörjar en utlokaliseringsstudie, med inriktning att
utlokalisera hela eller delar av den centrala förvaltningen.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

I dag är Linköpings kommuns förvaltningslokaler placerade på ett 10-tal olika
adresser i de centrala delarna av Linköping. Det övergripande målet är att
kommunen ska ha en ändamålsenlig, attraktiv, trygg och säker
verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet hos kommunens
verksamheter. En effektiv användning av kommunens resurser och med låg
miljöpåverkan från kommunens lokaler/fastigheter. Lokalerna ska vara
utformade så att de stöder den verksamhet som bedrivs i dem så bra och
resurseffektivt som möjligt. Kommunens olika förvaltningar bör företrädesvis
samordnas så att stordriftsfördelar när det gäller kringtjänster såsom
receptions-, mötesrum och konferenstjänster mm kan nyttjas professionellt och
resurseffektivt.
2018-11-27, § 435, fastställde kommunstyrelsen styrdokumentet Riktlinjer för
kommunens administrativa förvaltningslokaler. Dessa riktlinjer syftar till att ta
ett gemensamt grepp kring kommunens förvaltningslokaler, att inom en 5årsperiod reducera antalet adresser till hälften samt att ta fram en långsiktig
plan för genomförande. När riktlinjerna fastställdes beslutade
kommunstyrelsen även att uppdra till kommundirektören att ta fram en
långsiktig plan för genomförande.
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2019-08-20, § 248, fastställde kommunstyrelsen kommundirektörens
handlingsplan för administrativa förvaltningslokaler. Följande adresser
beslutades att gälla för administrativa förvaltningslokaler:
Ebbe Park:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Verksamhetsstöd och service
Drottninggatan 45:
Social- och omsorgsförvaltningen
Apotekaregatan:
Utbildningsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Stadshuset + Ågatan 40:
Kommunledningsförvaltningen
Ågatan 31:
Leanlink
Enligt den övergripande tidplanen ska alla förändringar enligt ovan vara klara
under år 2024.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att motionen besvaras med
hänvisning till de beslut som kommunstyrelsen har fattat vad gäller
administrativa förvaltningslokaler.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Utlokalisera kommunala förvaltningar!, svar på motion (C), 2019-10-07
Motionen
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Kommunala mål
Kostnadseffektiv verksamhet
Hållbar ekonomi
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Motionärerna

