Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2022-04-26

§ 143 Kommunfullmäktiges mål, revidering
Dnr KS 2022-190
Kommunfullmäktiges beslut
1. Revidering av det nuvarande kommunövergripande målet ”Ett
attraktivt och tryggt Linköping” till ”Ett attraktivt, tryggt och säkert
Linköping” med beskrivande text enligt förslag fastställs.
2. Det reviderade målet ska ersätta nuvarande mål och ska inarbetas i
kommunens budget 2023-2025 med plan för 2028.
Ärende
Under nuvarande planperiod har kommunens insatser för att motverka
segregation ökat och bedömningen görs att det nuvarande målets förklarande
text behöver kompletteras för att underlätta följsamhet till kommunens mål och
verksamhetsstyrningsmodell.
Det över tid, och nu i närtid radikalt försämrade säkerhetsläget i Europa gör att
förstärkningen av totalförsvaret måste ges hög prioritet i kommunen. För att
möta regeringens försvarspolitiska inriktning och med utgångspunkt i
Linköpings kommuns roll för att stärka det civila försvaret så revideras målet
och den förklarande texten.
Förslag till reviderat mål och förklarande text
”Ett attraktivt, tryggt och säkert Linköping” med förklarande text:
Linköping är den ekonomiska motorn i en växande region. Alla tar ansvar för
varandra i en kommun som växer på ett socialt hållbart sätt. Arbetet med att
motverka segregation, skapa goda livschanser och ökad trygghet görs
tillsammans med andra organisationer och civilsamhället. Linköpings
utveckling utgår från helheten när nya stadsdelar planeras. Omställningen till
ett hållbart samhälle står i fokus när trafiksystemet utvecklas med samtliga
trafikslag som viktiga delar. Stad och land är lika högt prioriterade. Linköpings
kommun skapar förutsättningar för en hög och jämn byggtakt där fler får
möjlighet att förverkliga drömmen om ett eget boende. Kommunens arbete
med att skapa trygghet och motståndskraft i ett skärpt säkerhetspolitiskt läge
ges hög prioritet. I återuppbyggandet av totalförsvaret är Linköpings kommun
en aktiv part. Linköpings kommun tar ansvar för att säkra ett starkt civilt
försvar.
Det reviderade målet fastställs för att kunna inkluderas i arbetet med
kommunens budget för 2023-25 med plan för 2028.
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Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till
kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05, § 110
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att inarbeta ett nämndmål i
Kommunstyrelsens internbudget 2023 med inriktningen ”stärkt civilt försvar”.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Revidering av det nuvarande kommunövergripande målet ”Ett attraktivt och
tryggt Linköping” till ”Ett attraktivt, tryggt och säkert Linköping” med
beskrivande text enligt förslag fastställs.
2. Det reviderade målet ska ersätta nuvarande mål och ska inarbetas i
kommunens budget 2023-2025 med plan för 2028.
Yrkanden
Niklas Borg (M), Gunnar Gustafsson (MP) och Kristina Edlund (S) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2022-04-05, § 110
Tjänsteskrivelse – Kommunfullmäktiges mål, revidering, 2022-03-14
__________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och kommunala bolag
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