Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2021-11-23

§ 473 Nämndernas internbudgetar för 2022 med plan för
2023-2027
Dnr KS 2021-55
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ansvar och budgetram för verksamheten Integration flyttas från
social- och omsorgsnämnden till arbetsmarknadsnämnden med 2 000
000 kronor från och med år 2022.
2. Budgetram för politisk satsning på heltidsmentorer flyttas från barn
och ungdomsnämnden till bildningsnämnden med 1 000 000 kronor
från och med år 2022.
3. Investeringsramen för verksamheten Arbetsmarknadsservice med 350
000 kronor flyttas från Leanlink inom kommunstyrelsen till
arbetsmarknadsnämnden från och med år 2022.
4. Investeringsramen för verksamheten Idrott med 150 000 kronor flyttas
från Leanlink inom kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden
från och med år 2022.
5. Nämndernas och styrelsens förslag till internbudgetar för 2022 med
plan för 2023-2027 enligt förslag godkänns.
Reservationer
Rebecka Hovenberg (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande
skriftliga reservation:
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet i att-sats 1-3.
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet om nämndernas internbudgetar,
eftersom budgetarna utgår från Alliansens budgetramar och inte speglar de
prioriteringar vi valde att göra i vår rambudget.
Om vår budget gått igenom skulle andra prioriteringar gjorts i nämnderna, till
exempel utökat klimat- och miljöarbete, mer dialog med invånarna och ett
paket för social hållbarhet och jämlikhet.
Tillsammans med linköpingsborna vill vi bygga ett sammanhållet Linköping
där alla får vara med och bidra utifrån sina förmågor och behov. För att komma
dit behövs en tydlig färdväg och stora satsningar. Vår politik ger ett jämlikare
och mer rättvist Linköping där vi bryter segregationen och skapar ett gott liv
för de som bor och verkar här. Samtidigt bygger vi en hållbar kommun som
klarar klimatutmaningarna och ger invånarna tro på framtiden.
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Linköping har länge haft målet att kommunen ska bli koldioxidneutral till
2025. Nu är det bara tre år kvar dit och för att målet ska nås behöver arbetet
intensifieras betydligt. Att ställa om ekonomin så att vi håller oss inom
planetens gränser är en vinst för både miljö och människor. Ett samhälle där vi
värnar om naturen, djuren och varandra är ett samhälle som är hållbart och
tryggt. Alliansens budget innehåller inte de satsningar som krävs för att
Linköpings ska nå målet om koldioxidneutralitet till 2025. Hade Miljöpartiets
budget gått igenom hade vi vågat ta de beslut som behövs för ett Linköping där
alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande
generationer.
Att ge barn förutsättningar för en trygg uppväxt är en av de bästa
investeringarna vi kan göra. För att klara det innehöll Miljöpartiets budget
också stora satsningar på skola och förskola.
Ärende
Kommunens budget med plan för kommande fem år är det centrala dokumentet
för att styra den kommunala verksamhetens inriktning och omfattning.
Budgeten omfattar all kommunal verksamhet och beskriver de målsättningar
och resultat som är prioriterade.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-28, § 411 om budget för 2022 med
plan för 2023-2027. Då fastslogs hur kommunens samlade resurser ska fördelas
mellan nämnder och verksamheter utifrån politisk viljeinriktning och
prioritering.
Utifrån kommunfullmäktiges beslut har nämnderna tagit fram förslag till
internbudget för 2022 med plan för 2023-2027. Planen för åren 2023-2027
ligger till grund för nästkommande års budgetarbete.
Nämndernas förslag till internbudget för 2022 med plan för 2023-2028 har
stämts av mot de budgetramar och den budget fullmäktige fastställde i
september. Samhällsbyggnadsnämndens och bygg- och miljönämndens förslag
avviker från de budgetramar och de strategiska utvecklingsuppdrag som
kommunfullmäktige fastställde 2021-09-28, § 411. Övriga nämnders förslag
överensstämmer med de budgetramar och den budget som fullmäktige
fastställt. Samhällsbyggnadsnämnden och bygg- och miljönämnden föreslås
därför få i uppdrag att revidera förslag till internbudget vid sina sammanträden
2021-11-17 respektive 2021-11-18.
Efter att kommunfullmäktige behandlade nämndernas budgetramar har det
skett förändringar som föranleder omfördelningar av budgetramar mellan
berörda nämnder. Samtliga berörda nämnder har fattat särskilda beslut om

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

2 (5)

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2021-11-23

omfördelningarna som framgår av respektive nämnds protokoll som bifogas
tjänsteskrivelsens bilagor.
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-16, § 332
1. Kommunstyrelsens, social- och omsorgsnämndens,
arbetsmarknadsnämndens, barn- och ungdomsnämndens, bildningsnämndens
samt kultur- och fritidsnämndens förslag till omfördelningar av budgetram
mellan nämnder tillstyrks och överlämnas till kommunfullmäktige.
2. Samhällsbyggnadsnämnden och bygg- och miljönämnden får i uppdrag att
revidera sina förslag till internbudget så att de överensstämmer med de
budgetramar och de strategiska utvecklingsuppdrag som
kommunfullmäktige fastställde 2021-09-28, § 411.
3. Kommunstyrelsens och nämndernas förslag till internbudgetar för 2022
med plan för 2023-2027 (inklusive revidering från
samhällsbyggnadsnämnden samt bygg- och miljönämnden) tillstyrks och
överlämnas till kommunfullmäktige.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Ansvar och budgetram för verksamheten Integration flyttas från social- och
omsorgsnämnden till arbetsmarknadsnämnden med 2 000 000 kronor från
och med år 2022.
2. Budgetram för politisk satsning på heltidsmentorer flyttas från barn och
ungdomsnämnden till bildningsnämnden med 1 000 000 kronor från och
med år 2022.
3. Investeringsramen för verksamheten Arbetsmarknadsservice med 350 000
kronor flyttas från Leanlink inom kommunstyrelsen till
arbetsmarknadsnämnden från och med år 2022.
4. Investeringsramen för verksamheten Idrott med 150 000 kronor flyttas från
Leanlink inom kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden från och
med år 2022.
5. Nämndernas och styrelsens förslag till internbudgetar för 2022 med plan
för 2023-2027 enligt förslag godkänns.
Yttranden
Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare i
Sverigedemokraterna (SD) deltar inte i beslutet.
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Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare i
Socialdemokraterna (S) deltar inte i beslutet och lämnar en
protokollsanteckning.
Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare i Vänsterpartiet (V)
deltar inte i beslutet.
Michael Cocozza (-) och Maria Brahim (-) deltar inte i beslutet och lämnar en
protokollsanteckning.
Ali Hajar (S), Niklas Nåbo (S), Jonatan Hermansson (S), Lotta Bäckman
(S), Mikael Sanfridson (S), Mari Hultgren (S), Petter Mattsson (MP), Ranko
Simic (S), Johan Bergstedt (MP), Liselotte Fager (KD), Simon Tibell (S),
Andreas Williamsson (S), Trine Vikinge (C) och Sureyya Kurdi (S) yttrar sig.

Yrkanden
Niklas Borg (M), Muharrem Deminrok (C), Fredrik Lundén (M), Stefan
Eriksson (M), Erik Östman (M), Annika Krutzén (M), Åsa Wennergren
(L), Linnéa Jägestedt (M) och Denise Cassel (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Protokollsanteckningar
Elias Aguirre (S) lämnar för socialdemokraterna följande protokollsanteckning:
I samband med fullmäktiges beslut om budget för 2022 med plan för 20232027 samt skattesats (KF 28 september, ärende 34), föll Socialdemokraternas
förslag till budget för 2022. Med vår budget hade de ekonomiska ramarna för
nämnder och bolag varit annorlunda. Socialdemokraternas förslag till budget
innebar större satsningar på välfärdsarbetarnas villkor, fler i jobb och en tydlig
uppväxling i arbetet mot olika former av kriminalitet och otrygghet. Vi är
bekymrade över styrets passivitet inom dessa områden. Vi kan inte acceptera i
våra ögon allt för små ekonomiska ramar till flera nämnder. Skulle vi lägga
förslag på internbudgetar byggda på Socialdemokraternas budgetramar, och
dessa skulle vinna gehör, riskerar det bidra till att försvåra styrningen av
Linköpings kommun. Därför väljer vi att inte delta i beslutet.
Protokollsanteckning från Michael Cocozza (-) och Maria Brahim (-):
Michael Cocozza (-) och Maria Brahim (-) deltar inte i beslutet då de ramar vi
hade i vårt förslag till rambudget inte antogs av fullmäktige. Alliansens
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budgetramar innebär en obalans mellan sparande och sociala investeringar.
Mer resurser, del av kommunens tillgångar måste i rådande läge satsas på
olika håll i kommunens verksamheter.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-11-16, § 332, ojusterat
Tjänsteskrivelse – Nämndernas internbudgetar för 2022 med plan för 20232027, 2021-11-04
Bilaga 1 – Kommunfullmäktige
Bilaga 2 – Kommunens revisorer
Bilaga 3 – Kommunstyrelsen
Bilaga 4 – Överförmyndarnämnden
Bilaga 5 – Valnämnden
Bilaga 6 – Äldrenämnden
Bilaga 7 – Social- och omsorgsnämnden
Bilaga 8 – Barn- och ungdomsnämnden
Bilaga 9 – Bildningsnämnden
Bilaga 10 – Kultur- och fritidsnämnden
Bilaga 11 – Arbetsmarknadsnämnden
Bilaga 12 – Samhällsbyggnadsnämnden (förslag till reviderad internbudget
beslutas 2021-11-17)
Bilaga 13 – Bygg- och miljönämnden (förslag till reviderad internbudget
beslutas 2021-11-18)
Bilaga 14 – Pensionsenheten
Bilaga 15 – Intern finansiering
__________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Ekonomidirektören
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