Protokollsutdrag
Barn- och ungdomsnämnden

§ 31

2018-04-19

Organisation ungdoms- och fritidsverksamheten

Dnr BOU 2018-197
Ärende
Enligt kultur- och fritidsnämndens reglemente ska nämnden inom ramen för
kommunens fritids-, idrotts- och friluftsverksamhet svara för bland annat
allmän fritidsverksamhet. Barn- och ungdomsnämndens reglemente anger att
nämnden ansvarar för kommunens ungdoms- och fritidsverksamhet samt
sommaraktiviteter.
För att framöver kunna erbjuda modern fritidsverksamhet för unga som
effektivt kan möta upp framtida behov, arbetet med en sammanhållen kommun
samt snabba samhällsförändringar ser kultur- och fritidskontoret och barn- och
ungdomskontoret behov av en samlad politisk och operativ styrning av
verksamheten. Kontoren föreslår därför att den politiska styrningen för
fritidsverksamheten 13-16 år överförs från barn- och ungdomsnämnden till
kultur- och fritidsnämnden från och med 2019-01-01.
Förväntade effekter är bland annat mer effektivt nyttjande av personal- och
lokalresurser, ökad kompetens och kunskapsmångfald i personalgruppen,
nystart för en modern fritidsverksamhet med möjlighet att bryta mönster, finna
nya arbetssätt, skapa en aktivitetsbaserad verksamhet som kan anpassas efter
morgondagen, samt öka möjligheterna att möta unga på fler arenor med mera.
Skolan och fritidsverksamheten har ett gemensamt ansvar för att skapa
samverkansplattformar för verksamheten.
En riskbedömning av organisationsförändringen genomfördes 2018-02-05.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Fritidsverksamhet 13-16 år – flytt av verksamhet från barnoch ungdomsnämnden till kultur- och fritidsnämnden.docx
Bilaga Riskbedömning 1 vid organisationsförändring.doc
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Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Kontorets förslag till beslut att flytta barn- och ungdomsnämndens
fritidsverksamhet 13-16 år till kultur- och fritidsnämnden tillstyrks.
2. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att omdisponera den årliga
driftskostnaden för ungdoms- och fritidsverksamheten 13-16 år om 31 569
tkr enligt 2018 års prisnivå från nämndens ram från och med 2019-01-01
till kultur- och fritidsnämndens ram. Omdisponeringen tas upp i budgeten
för 2019.
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Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kontorets förslag till beslut att flytta barn- och ungdomsnämndens
fritidsverksamhet 13-16 år till kultur- och fritidsnämnden tillstyrks.
2. De årliga driftskostnaderna för verksamheten finansieras från och med 201901-01 med medel om 31 569 tkr enligt 2018 års prisnivå som omdisponeras
från barn- och ungdomsnämndens ram till kultur- och fritidsnämndens
ekonomiska ram. Omdisponeringen tas upp i budgeten för 2019.
3. Kultur- och fritidskontoret ges i uppdrag att genomföra översyn av
organisation och uppdrag för fritidsverksamhet 13-16 år inför en övergång
av verksamheten till kultur- och fritidsnämnden, under förutsättning av att
erforderliga beslutas av kommunfullmäktige.
4. Kultur- och fritidskontoret återkommer senast i samband med nämndens
sammanträde i november 2018 med förslag på uppdragsbeskrivning för
fritidsverksamhet 13-16 år, under förutsättning av att erforderliga beslutas
av kommunfullmäktige.
5. Uppföljning av beslutet sker i samband med kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsinformation.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Flytt av barn- och ungdomsnämndens fritidsverksamhet 13-16 år till kulturoch fritidsnämnden tillstyrks.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att revidera berörda nämnders uppdrag i
kommunens reglemente från och med 2019-01-01.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Den politiska styrningen för barn- och ungdomsnämndens fritidsverksamhet
13-16 år överförs från barn- och ungdomsnämnden ekonomiska ramar till
kultur- och fritidsnämndens ekonomiska ramar från och med 2019-01-01.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att revidera berörda nämnders uppdrag i
kommunens reglemente från och med 2019-01-01.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 119 Nämndernas verksamhetsberättelser 2017,
revisionsberättelser 2017 samt beslut om
ansvarsfrihet
Dnr KS 2018-170
Ärende
Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse den 19 och 27 mars 2018
för förslag till verksamhetsberättelser för nämnderna.
Nämndernas samlade överskott gentemot budget uppgår till 62 miljoner kronor
(exklusive exploateringsverksamhet). Av nämnderna är det barn- och
ungdomsnämnden (-21 miljoner kronor), utförarnämnden (-6 miljoner kronor)
samt omsorgsnämnden (-3 miljoner kronor) som redovisar underskott.
Underskotten möts av överskottet för reservmedel. Pensionsenheten, inklusive
finansiella kostnader, redovisar ett överskott på 20 miljoner kronor. Resursoch reservmedel inklusive intern ränta redovisar ett överskott på 156 miljoner
kronor.
För att säkerställa att kommunfullmäktiges anslag verkligen används för avsett
ändamål är det viktigt att måluppfyllelsen samt resultat och effekter av årets
verksamhet följs upp. Nämndernas bedömning av måluppfyllelsen samt
uppföljning av årets verksamhet redovisas i nämndernas
verksamhetsberättelser och en sammanfattning görs i årsredovisningen under
avsnittet Årets verksamhet.
Kommunstyrelsen överlämnade den 10 april 2018, § 138 nämndernas förslag
till verksamhetsberättelser för 2017 till kommunfullmäktige för godkännande
och prövning av ansvarsfrihet för var och en av nämnderna.
Kommunens revisorer har granskat nämndernas verksamhet, intern kontrolls
amt räkenskaper. De har också prövat om nämndernas verksamhet har bedrivits
enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt enligt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten.
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I revisionsberättelserna har revisionen framfört synpunkter utifrån de
iakttagelser som framkommit undergranskningen. Respektive nämnd/styrelse
har delgivits revisionsberättelsen och getts möjligheten att kommentera
revisionens iakttagelser.
Kommentarer till revisionens synpunkter och iakttagelser har inkommit
(genom protokollsutdrag eller genom av nämndsordföranden undertecknad
kommentar) från kommunstyrelsen, äldrenämnden och socialnämnden. Övriga
nämnder och styrelser har valt att inte lämna några ytterligare kommentarer.
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Kommunstyrelsen överlämnade den 17 april 2018, § 166 revisionsberättelserna
samt nämndernas kommentarer till kommunfullmäktige som har att pröva
frågan om nämndernas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-04-17, § 166
Kommunstyrelsen 2018-04-10, § 138
Tjänsteskrivelse 2018-03-27
Tjänsteskrivelse 2018-03-19
Nämndernas verksamhetsberättelser
Yttranden
I kommunfullmäktige kommenteras verksamhetsberättelserna av utskotts-,
nämnd- och styrelseordförande med flera i följande ordning:
Kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S) kommenterar
verksamhetsberättelsen och tackar all personal i kommunens verksamheter för
ett gott arbete.
Ekonomidirektör Peder Brandt redogör för årsredovisning för Linköpings
kommun 2017.
Kommunrevisionens ordförande Ann-Cathrine Hjerdt kommenterar
verksamhetsberättelserna och revisionsberättelserna.
Gruppledarna Kristina Edlund (S), Birgitta Rydhagen (MP), Gunnar
Broman (L), Paul Lindvall (M), Muharrem Demirok (C), Sara Skyttedal (KD),
Jonas Andersson (SD) och Jessica Eek (V) kommenterar utvecklingen under år
2017.
Under den allmänna debatten yttrar sig följande ledamöter:
Paul Lindvall (M), Mikael Sanfridsson (S), Sara Skyttedal (KD), Jonas
Andersson (SD), Lena Micko (S), Elias Aguirre (S), Birgitta Rydhagen (MP),
Muharrem Demirok (C), Jerry Broman (M), Kristina Edlund (S), Gunnar
Gustafsson (MP), Jakob Björneke (S), Niklas Borg (M) och Fredrik Lundén
(M).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige
Helena Balthammar (S) kommenterar verksamhetsberättelsen och tackar alla
tjänstepersoner för ett gott arbete.
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Kommunfullmäktige beslutar kl. 11:37
1. Verksamhetsberättelsen godkänns.
Ekonomiutskottet
Gunnar Gustafsson (MP) kommenterar verksamhetsberättelsen och tackar alla
tjänstepersoner för ett gott arbete.
Lars Vikinge (C) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges härtill röstberättigade beslutar kl. 11:39
1. Verksamhetsberättelsen godkänns. Ekonomiutskottet och de enskilda
förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
Geografiska utskotten
Geografiska utskottet Johannelund: Ellen Aguirre (S) kommenterar
verksamhetsberättelsen och tackar alla inblandade för ett gott arbete.
Geografiska utskottet Vårdnäs: Lars Vikinge (C) kommenterar
verksamhetsberättelsen och tackar alla inblandade för ett gott arbete.
Kim Öhman (S), Gunnar Gustafsson (MP), Elmer Jansson (M) och Ulf Lindh
(S) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges härtill röstberättigade beslutar kl. 11:55
1. Verksamhetsberättelsen godkänns. De geografiska utskotten och de
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
Utförarnämnden
Birgitta Rydhagen (MP) och Tommy Ählström (M) kommenterar
verksamhetsberättelsen och tackar alla tjänstepersoner för ett gott
arbete.
Kommunfullmäktiges härtill röstberättigade beslutar kl. 12:00
1. Verksamhetsberättelsen godkänns. Utförarnämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
Mötet ajourneras för lunch 12:00-13:00
Kommunstyrelsen
Kristina Edlund (S) och Paul Lindvall (M) kommenterar
verksamhetsberättelsen och tackar alla tjänstepersoner för ett gott arbete.
Rebecka Hovenberg (MP) och Jonas Andersson (SD) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges härtill röstberättigade beslutar kl. 13:20
1. Verksamhetsberättelsen godkänns.
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Överförmyndarnämnden
Sverker Borell (S) kommenterar verksamhetsberättelsen och tackar alla
tjänstepersoner för ett gott arbete.
Kommunfullmäktiges härtill röstberättigade beslutar kl. 13:23
1. Verksamhetsberättelsen godkänns. Överförmyndarnämnden och de
enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
Valnämnden
Niklas Nåbo (S) kommenterar verksamhetsberättelsen och tackar alla
tjänstepersoner för ett gott arbete.
Kommunfullmäktiges härtill röstberättigade beslutar kl. 13:26
1. Verksamhetsberättelsen godkänns. Valnämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
Barn- och ungdomsnämnden
Jakob Björneke (S) och Erik Östman (M) kommenterar verksamhetsberättelsen
och tackar alla tjänstepersoner för ett gott arbete.
Tanja Mitic (S), Klas Ahlberg (SD), Jessica Eek (V), Ranko Simic (S) och
Jonas Andersson (SD) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges härtill röstberättigade beslutar kl. 14:03
1. Verksamhetsberättelsen godkänns. Barn- och ungdomsnämnden och de
enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
Bildningsnämnden
Karin Granbom Ellison (L) och Jerry Broman (M) kommenterar
verksamhetsberättelsen och tackar alla tjänstepersoner för ett gott arbete.
Torsten Svärdström (SD), Ellen Aguirre (S) och Ranko Simic (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges härtill röstberättigade beslutar kl. 14:21
1. Verksamhetsberättelsen godkänns. Bildningsnämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
Socialnämnden
Elisabeth Gustafsson (S) och Niklas Borg (M) kommenterar
verksamhetsberättelsen och tackar alla tjänstepersoner för ett gott arbete.
Klas Ahlberg (SD) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges härtill röstberättigade beslutar kl. 14:40
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1. Verksamhetsberättelsen godkänns. Socialnämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
Omsorgsnämnden
Thomas Bystedt (L) och Sara Skyttedal (KD) kommenterar
verksamhetsberättelsen och tackar alla tjänstepersoner för ett gott arbete.
Thomas Bystedt (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Lotta Bäckman (S) yttrar sig och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Kommunfullmäktiges härtill röstberättigade beslutar kl. 15:03
1. Verksamhetsberättelsen godkänns. Omsorgsnämnden och de
förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
Äldrenämnden
Mikael Sanfridson (S) och Fredrik Lundén (M) kommenterar
verksamhetsberättelsen och tackar alla tjänstepersoner för ett gott arbete.
Mikael Sanfridsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Christer Johansson (SD) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges härtill röstberättigade beslutar kl. 15:30
1.Verksamhetsberättelsen godkänns. Äldrenämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
Kultur- och fritidsnämnden
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) och Lars Vikinge (C), kommenterar
verksamhetsberättelsen och tackar alla tjänstepersoner för ett gott arbete.
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Johan Thorén (L) och Björn Immerstrand (MP) yttrar sig. Andreas
Williamsson (S) yttrar sig och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Kommunfullmäktiges härtill röstberättigade beslutar kl. 15:54
1. Verksamhetsberättelsen godkänns. Kultur- och fritidsnämnden och de
enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
Samhällsbyggnadsnämnden
Elias Aguirre (S) och Muharrem Demirok (C) kommenterar
verksamhetsberättelsen och tackar alla tjänstepersoner för ett gott arbete.
Torsten Svärdström (SD) och Mari Hultgren (S) yttrar sig.
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Kommunfullmäktiges härtill röstberättigade beslutar kl. 16:14
1. Verksamhetsberättelsen godkänns. Samhällsbyggnadsnämnden och de
enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
Bygg- och miljönämnden
Gunnar Gustafsson (MP) och Stefan Erikson (M) kommenterar
verksamhetsberättelsen och tackar alla tjänstepersoner för ett gott arbete.
Ranko Simic (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges härtill röstberättigade beslutar kl. 16:21
1. Verksamhetsberättelsen godkänns. Bygg- och miljönämnden och de
enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
__________
Beslutet skickas till:
Samtliga styrelser och nämnder
Kommunens revisorer
Ekonomi och finans
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§ 122 Årsredovisning 2017 för Linköpings kommun
inklusive den sammanställda redovisningen
(koncernredovisning), revisionsberättelse 2017
samt ansvarsfrihet för kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-47
Ärende
Kommunkoncernen
Kommunkoncernens resultat efter finansnetto är 1 773 miljoner kronor. Årets
resultat efter skatter för kommunkoncernen uppgår till 1 646 miljoner kronor.
Kommunkoncernens bruttoinvesteringar uppgick till 2 643 miljoner kronor.
Den största delen av investeringarna har gjorts inom Stadshuskoncernen med
2 257 miljoner kronor. Resterande del, 386 miljoner kronor, står Linköpings
kommun för, varav 128 miljoner kronor finansierats med investeringsbidrag.
Kommunkoncernens balansomslutning har ökat med 7,0 procent jämfört med
2016 och uppgår till 38,2 miljarder kronor. Eget kapital uppgick den 31
december till 12,0 miljarder kronor vilket är en ökning med 15,9 procent
jämfört med föregående år. Soliditeten har ökat från 29,0 till 31,4 procent.
Koncernens totala externa borgensåtaganden uppgick den 31 december till 1
miljon kronor, vilket är en minskning med 79 miljoner kronor jämfört med
föregående år.
Kommunen
Linköpings kommun redovisar ett positivt resultat på 320 miljoner kronor. I
delårsrapporten för april prognostiserades ett överskott på 79 miljoner kronor. I
delårsrapporterna per augusti prognostiserades ett överskott på 112 miljoner
kronor och per oktober prognostiserades ett överskott på 207 miljoner kronor.
Omsättningen för Linköpings kommun uppgår till 9,8 miljarder kronor.
Föregående år var omsättningen 9,1 miljarder kronor.
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Kommunens balansomslutning har ökat med 654 miljoner jämfört med 2016
och uppgår till 16 487 miljoner kronor. Eget kapital uppgick den 31 december
till 10 159 miljoner kronor vilket är en ökning med 3,2 % jämfört med
föregående år. Soliditeten har minskat från 62,1 till 61,6 procent.
Långsiktiga placeringar
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Kommunens långsiktiga placeringar levererade ett resultat på 183 miljoner
kronor jämfört med budgeterade 151 miljoner kronor.
Nämndernas budgetavvikelse
Nämndernas sammanlagda överskott jämfört med budget är 62 miljoner
kronor. De nämnder som visar underskott är: Barn- och ungdomsnämnden -21
miljoner kronor, utförarnämnden -6 miljoner och omsorgsnämnden -3 miljoner
kronor.
Balanskravsresultat
Resultaträkningen utgör utgångspunkt för avstämning mot kommunallagens
krav på ekonomisk balans. Vid avstämningen mot balanskravet räknas
reavinster och nedskrivningar till följd av orealiserade förluster inte med i
resultatet. Kommunens balanskravsresultat är 316 miljoner kronor och det
finns inga tidigare balanskravsresultat att återställa.
Kommunstyrelsens beslut den 10 april 2018, § 135
1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god ekonomisk
hushållning i budget 2017 är uppfyllda.
2. Kommunens årsredovisning för 2017 godkänns för överlämnande till
kommunens revisor för granskning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunens årsredovisning för 2017 fastställs.
2. Frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen prövas med utgångspunkt
från revisorernas granskningsrapport.
3. Frågan om godkännande av kommunens revisorers verksamhet prövas med
utgångspunkt från revisorernas berättelse för 2017.
Kommunstyrelsen överlämnade den 10 april 2018, § 135 revisorernas
berättelsen och Kommunledningsförvaltningens kommentarer till
kommunfullmäktige, som har att godkänna kommunens årsredovisning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-04-10 § 135
Tjänsteskrivelse 2018-03-27
Årsredovisning för Linköpings kommun 2017
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Kommunfullmäktiges övergripande mål 2015-2018
Yrkanden
Kristina Edlund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunens årsredovisning för 2017 fastställs.
2. Kommunstyrelsen och de enskilda ledamöterna i detta organ beviljas
ansvarsfrihet för förvaltningen 2017 med utgångspunkt från
revisorernas granskningsrapport.
3. Kommunens revisorers verksamhet med utgångspunkt från
revisorernas berättelse för 2017 godkänns.
__________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Ekonomi och finans
Kommunens revisorer
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§ 123 Resultatöverföring av medel från 2017 till 2018
Dnr KS 2018-221
Ärende
Nämndernas och enheternas resultat avslutas i bokslut mot posten eget kapital
på balansräkningen. I budget 2018 finns inga resursmedel för ianspråktagande
av eget kapital budgeterade. Därför görs inga disponeringar av eget kapital
2018.
Budgetperioden 2016-2017 är slut i och med bokslut 2017. Därför görs inga
ombudgeteringar för driftsverksamheten till 2018.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att 65 400 tkr av 2017 års
investeringsram ombudgeteras till 2018.
I bokslutet 2017 har nämnderna ianspråktagit sammanlagt 61 510 tkr av
markeringarna.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 15 februari 2018, § 23 att tillstyrka
förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut den 20 mars 2018, § 99
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. 2017 års resultat för de anslagsfinansierade verksamheterna sätts av till
kommunens egna kapital.
2. 2017 års resultat för de intäktsfinansierade verksamheterna sätts av till
respektive enhets egna kapital.
3. De markeringar som förbrukats under 2017, till ett sammanlagt värde av
61 509 580 kr, ianspråktas och avräknas mot respektive markering.
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4. Av 2017 års investeringsram ombudgeteras totalt 65 400 000 kr.
Kommunstyrelsen 34 500 000 kr, Kultur- och fritidsnämnden 17 900 000 kr
samt 13 000 000 kr till Samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-03-20, § 99
Tjänsteskrivelse 2018-02-23
Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-15, § 23
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Samhällsbyggnadsnämnden 2018-02-14, § 36
Kommunfullmäktiges beslut
1. 2017 års resultat för de anslagsfinansierade verksamheterna sätts av
till kommunens egna kapital.
2. 2017 års resultat för de intäktsfinansierade verksamheterna sätts av
till respektive enhets egna kapital.
3. De markeringar som förbrukats under 2017, till ett sammanlagt värde
av 61 509 580 kr, ianspråktas och avräknas mot respektive markering.
4. Av 2017 års investeringsram ombudgeteras totalt 65 400 000 kr.
Kommunstyrelsen 34 500 000 kr, Kultur- och fritidsnämnden
17 900 000 kr samt 13 000 000 kr till Samhällsbyggnadsnämnden.
__________
Beslutet skickas till:
Ekonomistaben
Ekonomichefer
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
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Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2018-04-24

§ 131 Lejonfastigheter, redovisning av uppdrag
Dnr KS 2017-1040
Ärende
Kommunstyrelsen har i budget 2018 gett Kommunledningsförvaltningen
tillsammans med tjänstemannaledningen inom berörda bolag i
Stadshuskoncernen i uppdrag att ta fram förslag avseende organisering,
styrning och ledning av kommunala verksamhetslokaler. Förslaget ska ta
hänsyn till kommunens utmaningar gällande befolkningstillväxt och ekonomi.
Kommunledningsförvaltningen föreslår mot denna bakgrund att
Lejonfastigheter får i uppgift att arbeta med lokalförsörjning, lokalanskaffning
och inhyrning kopplat till nämndernas verksamhetsutveckling, uppsatta mål
och demografiska förändringar. Uppgiften innebär att i samverkan med
förvaltningarna utveckla och anpassa bestånden alltefter kommunens ändrade
förutsättningar. I Lejonfastigheters utökade uppdrag ingår att prognostisera
kommunens behov av lokaler och ta fram förslag på hur nämndernas
lokalbehov kan tillgodoses, på kort och lång sikt.
Nämnderna är nyttjare av lokaler och ansvarar för att en hög nyttjandegrad
upprätthålls i nämndens lokaler. Nämnderna anmäler enligt förslaget sina
behov till Lejonfastigheter och bär kostnaderna för nyttjade lokaler.
Kommunstyrelsen ansvarar fortsatt för styrningen av strategisk
lokalförsörjning och har uppsikt för att anskaffning och inhyrning sker i
enlighet med fastställda principer. Målet med förändringen är att utveckla en
professionell organisation och effektiv lokalförsörjningsprocess som möter
lokalbehov på både kort och lång sikt.
Kommunstyrelsens beslut 10 april 2018, § 139
1. Kommunledningsförvaltningens redovisning av uppdraget om organisering,
styrning och ledning av kommunala verksamhetslokaler tillstyrks.
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2. Kommundirektören uppdras att verkställa beslutet i enlighet med redovisad
inriktning för organisering, styrning och ledning av kommunala
verksamhetslokaler. Erforderliga organisatoriska förändringar ska i huvudsak
vara genomfört 2018-12-31 och helt genomfört 2019-12-31. Detta under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om att godkänna inriktningen för
organisering, styrning och ledning av kommunala verksamhetslokaler.
3. Kommundirektören uppdras att i samband med beslut om ägardirektiv för
Lejonfastigheter ange profilering och fokusering av Lejonfastigheters
verksamhetsområden. Detta i kombination med försäljning och utvecklings-
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Justerarens signatur
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Protokollsutdrag
2018-04-24

Kommunfullmäktige

och exploateringsuppdrag för delar av Lejonfastigheters bestånd i huvudsak
inom omsorgsområdet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 10 april 2018, §
139
1. Inriktningen för organisering, styrning och ledning av kommunala
verksamhetslokaler godkänns.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag till reviderade
ägardirektiv till Lejonfastigheter under våren 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-04-10, § 139
Tjänsteskrivelse 2018-03-08 med bilagor
Yttranden
Sara Skyttedal (KD) yttrar sig.
Yrkanden
Kristina Edlund (S) och Paul Lindvall (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Liselott Fager (KD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer Kristina Edlunds (S) och Paul Lindvalls (M) bifallsyrkande
mot Liselott Fagers (KD) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar att bifalla förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Inriktningen för organisering, styrning och ledning av kommunala
verksamhetslokaler godkänns.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag till
reviderade ägardirektiv till Lejonfastigheter under våren 2019.
Reservationer
Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare från
Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
__________
Beslutet skickas till:

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

2 (3)

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2018-04-24

Linköpings Stadshus
AB Lejonfastigheter
Samtliga nämnder
Kanslienheten (uppdrag)
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Protokollsutdrag
2018-04-24

Kommunfullmäktige

§ 146 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden (KD)
Dnr KS 2018-411
Ärende
Följande avsägelse har inkommit:
Felix Grönqvist (KD) avsäger härmed sitt uppdrag som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och överlämnar den till
valberedningen
__________
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Beslutet skickas till:
Valberedningen
Ann-Kathrine Banck, personalredogörare
Kultur- och fritidsnämnden
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2018-04-10

§ 145 Samordnad idrottsanläggning i
Stångebro/Kallerstad, utredning
Dnr KS 2017-272
Ärende
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2017-03-23 § 51 (KOF 2017-161) att
kultur- och fritidsdirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en
samordnad idrottsanläggning i Stångebro/ Kallerstad. Kommunstyrelsen
beslutade sedan 2017-04-18 § 209 (KS 2017-231) att kultur- och
fritidsnämnden medges att utreda förutsättningarna för en samordnad
idrottsanläggning i Stångebro/Kallerstad
Av utredningsuppdraget framgår att en samordnad idrottsanläggning återfinns i
kultur- och fritidsnämndens lokalförsörjningsplan för 2017-2026, där under
namnet multiarena. Utredningsuppdraget omfattar delar som lokalisering,
finansiering, ägande, drift samt innehåll i själva hallen/arenan.
Uppdraget avser en samordnad idrottsanläggning för inomhusidrotter med
nationellt, regionalt eller lokalt fokus. Enligt översiktsplanen för staden
Linköping bör Stångebro vara huvudplatsen för regionala anläggningar då
området ligger i anslutning till E4 och till det nya resecentrum.
Kultur- och fritidsnämndens beslutade den 1 februari 2018, § 42 att tillstyrka
kultur-och fritidsförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-22 § 42
Tjänsteskrivelse 2018-02-01 med bilaga
Kommunstyrelsens beslut
1. Utredningen om Samordnad idrottsanläggning i Stångebro/Kallerstad
noteras.
__________
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Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2018-04-10

§ 146 Tinnerbäcksbadets framtid, utredning
Dnr KS 2018-217
Ärende
Tinnerbäcksbadet med sin uppvärmda badsjö för vattenlek och simskolor, och
den tempererade 50-m bassäng för motionssim och simsport upp till SM-nivå
har genom åren varit en viktig plats för Linköpingsborna samt som arena för
SM-arrangemang. I samverkan med den nya simhall som ska byggas finns
förutsättningar att ska en än bättre anläggning med ett sammanhållet utbud av
både inne- och utebad.
Då det för närvarande pågår många utredningar och projekt som berör
Tinnerbäcksbadets hela område, badsjön och 50-metersbassängen finns det
behov av att utreda hur badet bör utvecklas utifrån behov både som
simsportarena och som miljö för motionssim, simträning, simskolor, vattenlek
och rekreation. Detta för att utarbeta en tydligare målbild för badets utveckling
så att åtgärder inte genomförs som motverkar den verksamhetsutveckling som
badet behöver ha.
I tävlingsprogrammet 2016 för Ny simhall i Linköping - den nya simhallen
framhölls vikten att se helheten mellan ny simhall och Tinnerbäcksbadet. I
programmet punkt 5.1 anges ”Simhallen ska utformas så att den både visuellt
och funktionellt utgör en samlad badanläggning tillsammans med
Tinnerbäcksbadets sommarbad.” Det vill säga hur Tinnerbäcksbadet ska
utvecklas utifrån behovet av utebad och ett verksamhetsperspektiv behöver
därför nu skyndsamt tydliggöras för att både den nya simhallens yttre
funktioner på ett bra sätt ska samspela med utebadet och för att arbetet med den
yttre miljön mellan den nya simhallen och badsjön sker i harmoni med den
funktion och utveckling som utebadet behöver ha.
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Kultur- och fritidskontoret föreslår därför att kultur- och fritidsnämnden ska
genomföra en utredning avseende hur Tinnerbäcksbadets område och
verksamhet bör utvecklas samt i utredningen även belysa kommunens olika
intressen och i vilken mån de kan stödja eller komma i konflikt med badets
utveckling.
Utredningen föreslås ske i nära samarbete med Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen och Lejonfastigheter AB. Som en del i
utredningsarbetet behöver också en dialog föras både med allmänhet,
simsportföreningar och andra intressegrupper om hur området kan utvecklas.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 22 mars 2018, § 41 att tillstyrka
kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut.

Ordförandens signatur
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Justerarens signatur
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Protokollsutdrag
2018-04-10

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-22 § 41
Tjänsteskrivelse 2018-02-14
Kommunstyrelsens beslut
1. Utredningens genomförande godkänns och kultur- och fritidsnämnden
ges i uppdrag att genomföra utredningen avseende Tinnerbäcksbadets
utveckling gällande området och verksamheten samt belysa
kommunens olika intressen och i vilken mån de kan stödja eller
komma i konflikt med badets utveckling.
2. Utredningen ska redovisas för kommunstyrelsen så snart den är
färdigställd och har redovisats för kultur- och fritidsnämnden.
3. Ovanstående uppdrag ska utgöra underlag i det uppdrag som
kommunstyrelsen fått av kommunfullmäktige enligt beslut 2013-12-10,
§ 248, om att redovisa underlag för upprustning/utveckling av
Tinnerbäcksbadet.
__________
Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen

Ordförandens signatur
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Justerarens signatur
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2018-04-10

§ 147 Uppföljning av LFC:s fadderprojekt
Dnr KS 2017-400
Ärende
Linköping FC:s fadderprojekt initierades 2014 tillsammans med Linköpings
kommun och Östergötlands Fotbollsförbund och innebär att spelare från LFC
agerar faddrar till kommunens olika fotbollsföreningar som har dam- och
flickverksamhet. Fadderverksamheten innefattar dels att LFC- spelare åker ut
till olika flickfotbollslag och är med på lagens träningar, möjlighet för flicklag
att besöka LFC i deras träningsmiljö, utbildningsinsatser samt deltagande i
LFC- night där lagen bjuda in till Linköping Arena för en fotbollsfest
tillsammans med LFC:s elitlag.
Inom ramen för fotbollsfonden beslutade kommunstyrelsen om fortsatt
finansiering av fadderverksamheten under 2015-2016. I samband med
Östergötlands Fotbollsförbunds 100-årsjubileum 2017 beviljades LFC 300 000
kr för fadderverksamheten under 2017 (KS 2017-04-04 § 156).
LFC har nu inkommit med en rapport för 2017 års fadderverksamhet samt
ansökan om fortsättning för 2018-2020 (se bilagor). Fadderverksamheten är
fortfarande lyckosam och uppskattad och årets LFC Night besöktes av cirka
750 spelare och 11 ledare. Sedan projektet startades har antalet registrerade
flickspelare ökat med 23 procent och antalet lag har ökat från 80 till 120.
Fadderverksamheten involverar cirka 2000 flickor.
Kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen föreslås tillstyrka inkommen
uppföljningsrapport. Kultur- och fritidsnämnden tar inte ställning till eventuell
fortsatt finansiering av projektet då projektet initierats och finansierats av
kommunstyrelsen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 22 mars 2018, § 39 att tillstyrka
kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut.
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Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-22 § 39
Tjänsteskrivelse 2018-01-17 med bilagor
Yrkanden
Kristina Edlund (S) yrkar att ärendet återförs till kultur- och fritidsnämnden för
ställningstagande.

Ordförandens signatur
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Protokollsutdrag
2018-04-10

Kommunstyrelsen

Beslutsordning
Ordföranden ställer kultur- och fritidsnämndens förslag mot Kristina Edlunds
(S) yrkande om att ärendet ska återföras till kultur- och fritidsnämnden för
ställningstagande, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
Kristina Edlunds (S) förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet återförs till kultur- och fritidsnämnden för ställningstagande.
Jäv
Paul Lindvall (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
__________
Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Protokollsutdrag
2018-04-17

Kommunstyrelsen

§ 184 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 20182027
Dnr KS 2018-331
Ärende
Statistik & Utredningar har på kommunstyrelsens beställning tagit fram
befolkningsprognos till 2027.
Kommunledningsförvaltningen anser att de antaganden och bedömningar som
gjorts av Statistik & Utredningar är välgrundade och föreslår att prognosen
används som ett underlag för kommunens planering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-03-27
Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2018-2027
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättad befolkningsprognos som ett
underlag för kommunens planering samt översänder prognosen till
nämnder och styrelsen för beaktande.
__________
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Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och styrelser

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Protokollsutdrag
2018-05-08

Kommunstyrelsen

§ 209 Linköpings Arena, tilläggsavtal för kök
Dnr KS 2018-364
Ärende
Kommunstyrelsen tog 2015-04-14, § 182, beslut som medgav att barn- och
ungdomsnämnden fick upphandla hyreskontrakt för ny 7-9 skola på
Stångebro/Kallerstad.
Den nya Arenaskolan stod färdigställd och invigdes augusti 2016. Skolan är,
efter knappt två läsår, en av kommunens populäraste högstadieskolor. I de
skollokaler som byggts i Linköping Arena finns de undervisningsytor som en
modern högstadieskola behöver, förutom lokaler för idrott- och hälsa, skolkök
och matsal.
Skollunch ordnas idag genom catering. Cateringlösningen inte är långsiktigt
hållbar och skolan har idag inte möjlighet att uppfylla kommunens gällande
miljökrav och kostpolicy.
Kultur och fritidskontoret och utbildningskontoret, har tillsammans med
fastighetsägaren, tagit fram en plan för byggnation av ett nytt kök i anslutning
till VIP-lounge och loger. Planen innebär at skapa ett tillagningskök i direkt
anslutning till Arenans VIP-lounge och loger. Ett kök i Linköping Arena
skapar en hållbar och långsiktig lösning för Arenaskolans skollunch och ger
kultur- och fritidsnämnden möjlighet att utveckla verksamheten i VIP-lounge
och loger. Den yta som planeras att användas ingår idag i kommunstyrelsens
hyresavtal för Linköping Arena.
Kommunstyrelsen föreslås teckna ett tilläggsavtal till hyresavtalet för
Linköping Arena som sträcker sig fram till och med 2031-06-30.
Tilläggsavtalet innebär en årskostnad motsvarande 450 tkr under avtalstiden.
Tilläggsavtalet föreslås finansieras inom barn- och ungdomsnämndens
budgetram. Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden
ställer sig bakom åtgärdsförslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Linköpings Arena, tilläggsavtal för kök
Kommunstyrelsens beslut
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1. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören får teckna
tilläggsavtal för nytt kök i Linköping Arena med en årskostnad på 450
tkr och avtalstid till och med 2031-06-30, i enlighet med åtgärdsförslag.
__________
Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

1 (2)

Protokollsutdrag
2018-05-08

Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
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