
 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse för 

kommunfullmäktigegruppen 2017 
Verksamhetsberättelsen för 2017 präglas av hårt arbete med att förverkliga vår politik 

och uppfylla våra vallöften. Vi fortsätter göra Linköping till en bättre kommun att bo 

och leva i, samtidigt som vi är med och utvecklar vår politik med målet valseger i 

september 2018. 

Kommunfullmäktige 
Året startade med en utbildningsdag och därefter har kommunfullmäktigegruppen 

under det gångna året hållit månadsvisa gruppsammanträden, och två gemensamma 

gruppmöte med MP och L i koalitionen där vi gått igenom den politik vi för i våra 

nämnder. Det är glädjande att många socialdemokrater agerat aktivt på 

kommunfullmäktiges sammanträden och deltagit i diskussionerna på gruppmötena. 

Vi har jobbat med olika teman för gruppmötena kombinerat med den dagordning 

som finns för KF-sammanträdet för att utveckla oss och vår politik. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Vårt mål är en kommun där alla ska känna att de kan leva ett meningsfullt liv. Vårt 

arbete fortsätter men utmaningar kvarstår. Under de kommande åren behöver vi 

bygga fler förskolor och skolor, fler boenden för äldre och ännu fler nya bostäder. 

Nya Linköpingsbor innebär också nya möjligheter för kommun och företag att 

rekrytera medarbetare. Vi vet att näringslivet behöver ny arbetskraft med rätt 

utbildning, och läget är detsamma i kommunen. 

 

Linköping ska vara en sammanhållen kommun. När vi utvecklar våra stadsdelar ska vi 

ha tryggheten i åtanke, både i den fysiska planeringen och med fler människor 

närvarande. Under året har vi stärkt kommunens samverkan med polisen, och det 

arbetet fortsätter. 

 

Linköping ska bli landets tredje bästa stad på event- och besöksnäring, och det är 

glädjande att antalet övernattningar ökar för trettonde året i rad. Det byggs även fler 

hotellrum i Linköping. En stark event- och besöksnäring ger många en fot in på 

arbetsmarknaden och förhoppningsvis ett första jobb. Genom att vara en attraktiv 

och levande stad lockar vi fler till Linköping, och jag hoppas att några av alla som 

besöker oss också vill flytta till vår kommun. 
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Att säkra kompetensbehovet i kommunen är viktigt. Det gör vi genom att stärka 

medarbetarnas möjlighet till kompetens- och fortbildning, bra löneutveckling och 

goda arbetsvillkor. Så blir kommunen en bättre arbetsgivare. Fortfarande finns 

utmaningar på personalområdet, och kompetensförsörjningen fortsätter vara en högt 

prioriterad fråga. 

 

Näringslivet har stor betydelse för att utvecklingen ska fortsätta framåt. Därför har vi 

tagit krafttag för att förbättra servicen och bemötandet för företag som vänder sig till 

oss. Företagsservice är ett exempel där medarbetare i kommunen fått utbildning för 

att kunna möta företagare i deras frågor och behov.   

 

Det är glädjande att antalet personer som erhåller försörjningsstöd fortsätter minska. 

Men vi är inte nöjda. Alla som vill och kan arbeta ska göra det. Det förebyggande 

arbetet mot extremism och grov kriminalitet fortsätter och behöver bedrivas kraftfullt 

i samverkan med polisen.  

 

Nämnder och motsvarande 

Barn- och ungdomsnämnden 
Linköping är en bra kommun för barn och unga att växa upp i. Många års arbete av 

engagerade och kompetenta medarbetare ger resultat. Vi har väl fungerande skolor 

och förskolor, och jämför vi med liknande kommuner är skolresultaten goda. 

 

Trots det återstår flera utmaningar. Många elever lämnar fortfarande grundskolan 

med otillräckliga kunskaper. Vårt utbildningssystem klarar inte att i tillräckligt hög 

grad kompensera för de olika förutsättningarna som barnen och ungdomarna har. I 

en kommun som Linköping borde vi lyckas bättre. 

 

Barn- och ungdomsnämnden behöver säkerställa ett systematiskt kvalitetsarbete i hela 

sin verksamhet. Vi behöver också ha ett långsiktigt sektorsövergripande arbete där vi 

möjliggör trygga och goda uppväxtvillkor för alla barn. Under 2017 tog vi därför flera 

initiativ, bland annat genom att utöka antalet familjecentraler, förstärka 

föräldrautbildningarna, utöka alla barns rätt till förskola, säkra skolgången åt 

familjehemsplacerade barn och permanenta satsningen med familjeombud som riktar 

sig till familjer i behov av stort stöd. 

 

Ytterligare en utmaning är rekryteringsområdet. Ska vi fortsätta utveckla vårt 

utbildningssystem de kommande tio åren behöver vi rekrytera fler förskolelärare och 

lärare. Det är attraktivt att vara anställd i Linköpings skolor och förskolor, men vi 

måste fortsätta jobba för att ge alla medarbetare goda arbetsvillkor. Vi behöver 

förbättra arbetsmiljön och framförallt ge medarbetarna goda förutsättningar att göra 

ett bra jobb. 
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Bildningsnämnden 
Genomgående under hela mandatperioden har fler linköpingsbor i arbete och ökade 

skolresultat varit högt prioriterade frågor för nämndgruppen. Under 2017 finns det 

några frågor som förutom dessa två som satt avtryck i arbetet under året.  

 

Under året har frågan om planeringen för Linköpings nya gymnasieskola varit 

dominerande. Det handlar om att hitta kombinationer av utbildningar som passar 

våra olika skolor och som Linköpings ungdomar uppfattar intressanta att söka till. 

 

Vår absoluta ambition är att bryta uppdelning av yrkes- och högskoleförberedande 

gymnasieprogram. I dagsläget finns stora politiska spänningar mellan de olika 

partierna i hur skolorganisationen i kommunen ska se ut långsiktigt. Moderaterna har 

tydligt förespråkat en segregering av elever som studerar på yrkesprogram på särskilda 

skolor, något vi vet är destruktivt på många olika sätt. 

 

Att arbetsmarknadsläget i Linköping ser otroligt bra ut. Trots detta finns det stora 

grupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Utmaningen är att få in fler 

nyanlända i arbete och att korta den genomsnittliga etableringsperioden. Genom att 

erbjuda en utökad samhällsinformation och vässa SFI och Komvux hoppas vi att 

bildningsnämndens verksamheter bidrar till det arbetet. 

 

Bygg- och miljönämnden 
Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd vilket begränsar det egna politiska 

reformarbetet jämfört med kommunens facknämnder. Men vi socialdemokrater och 

nämnden kan bistå med underlag som bidrar till att beslut fattas på bättre grunder.  

 

Verksamhetsplan & uppföljning 

S-gruppen har under året deltagit i nämndens verksamhet med god representation. 

Ett stort antal frågor har under året behandlats, speciellt kan några frågor lyftas fram 

där s-gruppen medverkat till en minskad klimatpåverkan, ökad tillgänglighet, god 

dialog och service samt en förbättrad hälsa för medborgarna i Linköping. 

 

I verksamhetsplanen identifierades följande punkter som särskilt viktiga för nämnden, 

under året har nämndens aktiviteter skett med dessa punkter i fokus: 

• Företagen ska känna sig välkomna i Linköping 

• Barnen ska ha rätt till en hälsosammare miljö 

• Ta fram en handlingsplan och avsätt resurser för koldioxidneutralitet 

• Energieffektivisering av kommunens fastigheter 

• Satsning på solceller 

• Minska avfallet och öka återvinningen 

• Mer effektiva processer och stärkt samverkan med byggbranschen 

• Innerstadens kulturmiljö 

• Ökad tillgänglighet 
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Arbete för minskad klimatpåverkan har varit ett genomgående prioriterat fokus för 

nämndens verksamhet Genom en god dialog med medborgarna och andra 

intressenter har en bra service med hög tillgänglighet uppnåtts. Information till 

medborgare har varit ett viktigt led i att förenkla processer och öka kunskapen kring 

lagar och regler. Speciellt har nämnden haft ett barn och ungdomsperspektiv vad 

avser kemikalietillsyn, ökad tillsyn i skola och förskola var ett steg för att säkerställa 

en god miljö för barnen.  

 

Inom byggsektor har en ökning av bygglovsärenden skett med fyra procent jämfört 

med 2016, till cirka 2 300 ärenden, detta har inneburit en hög arbetsbelastning. 

Handläggningstiderna för bygglov ökade därför jämfört med 2016. Nämnden har 

vidare haft ambitionen att öka delaktighet i gestaltningen i samband med stadens 

bebyggelse. Arbete med att förbättra tillgängligheten i Linköping har varit i fokus 

under året med ambitionen att huvuddelen av innerstadens utvändiga entréer dit 

allmänheten har tillträde ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder. 

 

Kommunlantmäteriet har fortsatt att arbeta med att förkorta sina handläggningstider. 

Information och marknadsföring av Kommunlantmäteriets produkter och tjänster 

har genomförts genom att besöka många av användarna.  

 

Under året har nämndens ledamöter erbjudits kompetenshöjande insatser i form av 

utbildningar, studiebesök, med mera. Detta har lett till att kunskapstillväxten hos 

nämndens ledamöter ökat vilket varit till gagn för arbetet i nämnden   

 

 

Fokusgrupper 

Under året har bygg- och miljönämnden haft två fokusgrupper i arbete. Nämnden har 

under året haft en fokusgrupp som har tittat på livsmedelstillsynen, för att sätta sig in 

i hur tillsynen fungerar och hämta in synpunkter från berörda intressenter. Nämnden 

har också haft en fokusgrupp som har tittat på möjligheten att digitalisera kontorens 

verksamhet. 

 

Gruppernas arbete har inneburit dialog med berörda brukare för ökad kunskap och 

förståelse kring bygg och miljönämndens verksamhet. Gruppernas arbete har även 

bidragit till utveckling av verksamheten på kontoren. 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
Under 2017 har flera viktiga utredningar som påbörjats tidigare under 

mandatperioden avslutats. Utredningen om Gamla Linköpings framtid presenterades 

under våren och innehöll fyra olika förslag som diskuterats flitigt i media och även på 

ett av våra representantskap efter sommaren. Ett nytt och ambitiöst idrottsprogram är 

nu ute på remiss och motsvarande program på kultursidan är snart färdigt. Under 

slutet av året fick ledamöterna ta del av ett nytt förslag kring hur nämndens framtida 

bidragssystem kan se ut eftersom det tidigare systemet varit bristfälligt, spretigt och 
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svåröverskådligt. Utöver dessa utredningar har vi även tittat på dansens behov och 

möjligheter i Linköping, olika vägar för breddad filmverksamhet och mediapedagogik 

och hur Kulturskolan kan bli mer jämlik och nå nya målgrupper. 

 

Bygget av allaktivitetshuset Agora i Skäggetorp påbörjades under året, fortskrider som 

planerat och förväntas vara färdigt under 2018. Det kommer att utgöra en naturlig bas 

för mycket av nämndens arbete i Skäggetorp och det arbete som Ung Puls påbörjat 

redan tidigare kommer att intensifieras när Agora är klart. Ett nytt och uppfräschat 

Lill-Valla återinvigdes under hösten och nämnden fattade även beslutet att bygga två 

nya fullstora hallar anpassade för gymnastik och parasport vid Vasahallen. En 

utredning har påbörjats för att fastställa var på Kallerstad det passar att bygga en ny 

multihall. Nämnden fattade också beslut om att rusta upp och utveckla en 

fotbollsplan och ett elljusspår i Ekängen. Arbetet med att utveckla Skylten-området 

till ett centrum för musik, konst, teater och filmskapande fortsatte. 

Det byggs mycket i Linköping och det innebär även mer offentlig konst av olika slag 

och för att hantera detta har vi fattat beslut om en ny finansieringsmodell för 

projektledning och administration. 

 

Inspirerat av #metoo genomfördes en stor jämställdhetssatsning där flera föreningar 

fick dela på drygt 600 000 kronor för att stärka sitt jämställdhetsarbete. 

Nämndens ledamöter har under året varit flitiga deltagare i flertalet 

verksamhetsbesök, fokusgruppsmöten och verksamhetsutvecklande workshops. 

 

 

Omsorgsnämnden 
Nämndens arbete har under 2017 handlat om att skapa ett mer sammanhållet 

Linköping. Här är några exempel på vad vi har gjort, 

 

Vi arbetar med att skapa bättre förutsättningar för barn i utsatta situationer. Under 

året har vi invigt Områdesbaserad socialtjänst i Berga och Lambohov. Stödet ska 

finnas nära medborgarna och kommunen ska var lättillgänglig för den som kan 

behöva stöd. Nämnden har även arbetat med familjestödjande verksamhet som har 

gett mycket goda resultat för barn och vuxna med neuropsykiatriska diagnoser. 

Barnen lyckas bättre i skolan och fler föräldrar har kommit i arbete. 

 

För personer med funktionsnedsättning har det skapats fler platser på daglig 

verksamhet och utbudet har blivit bättre, framför allt för personer med 

neuropsykiatriska diagnoser.  Den dagliga verksamheten ska stötta personerna att 

komma närmare arbetsmarknaden och anpassas utifrån individens önskemål och 

behov. Att ha ett arbete att gå till leder till bättre hälsa och mer självständigt liv.  

 

Vi har en arbetat fram långsiktig plan för utbyggnad av bostäder med särskilt stöd för 

att klara framtida behov. Vi är inte i mål men på god väg. Nämnden har även arbetat 

med att gå från lägsta pris upphandling till kvalitetsupphandling.   

 

Mycket arbete har gått framåt under året, men vi är inte nöjda. Framåt kommer det 

handla om att hitta tillräckligt med utbildad personal för att hålla en god nivå i våra 
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verksamheter. Vi ska även arbeta vidare med ökad delaktighet för våra målgrupper, 

digitalisering är en framkomlig väg för ökad självständighet.  

  
  
Samhällsbyggnadsnämnden 
2017 präglades av ett fortsatt högt tempo inom bostadsbyggandet och 

bostadsplaneringen. Antalet färdigställda bostäder var vid årets slut 1 850. Vi 

påbörjade byggnationen av 1 909 bostäder i kommunen. Det innebär att vi närmat 

oss nivåerna under rekordåren på 1960- och 1970-talen.  

 

Nämnden antog under året detaljplaner för sammanlagt 1 190 bostäder. 

Det är glädjande att bostäderna som planeras har bra geografisk spridning och finns i 

kommundelar som Ljungsbro, Skeda Udde, Slaka och Malmslätt.  

 

I Innerstaden har fokus legat på planering av Folkungavallen samt förtätning utmed 

Djurgårdsgatan. Förtätningen i de olika stadsdelarna, i synnerhet i Ryd och 

Skäggetorp, har haft den sociala hållbarheten i fokus. Ambitionen är att utveckla 

stadsdelarna genom mer varierade bostadstyper och att koppla ihop dem med 

omgivningen. 

 

Under året inledde vi även planeringen för ett nytt bostadsområde i Berga. Syftet är 

att utveckla stadsdelen och väva samman det befintliga Berga med intilliggande 

stadsdelar. Kostnadsnivåerna på de bostäder som når slutkund ska vara lägre än 

annan liknande bostadsproduktion under samma period – ett spännande och viktigt 

projekt! I projektet spänner vi dessutom bågen ytterligare och testar byggherredriven 

planering.  

 

Vallastaden och samhällsbyggnadsexpot har givetvis präglat 2017 där ett intensivt 

arbete genomfördes för att ställa i ordning området inför bomässan. Samtidigt 

genomfördes ytterligare en markanvisningstävling för cirka 100 bostäder i området. 

Mässan blev ett enormt skyltfönster för kommunen och nämndens arbete i övrigt 

 

Årets avslut innebar också ett besked att Trafikverket drar igång sin planering för 

Ostlänken genom Linköping. 

 

Några större projekt som blev klara under året är Snugganparken ut med 

Stångåstråket, ombyggnationen av stadens största lekplats i Lill-Valla och stadens nya 

finrum i det nybyggda Hospitalstorget.  

 

Arbeten med förbättring av infrastrukturen för kollektivtrafik genomfördes genom 

bland annat två större projekt under året: Ombyggnationen av Storgatan utanför 

Akilles och kollektivtrafikstråket utanför US.  

  

Inom park-, natur- och rekreationsområdet kan vi nämna byggnationen av fågeltorn i 

Sturefors, den nya entrén till Trädgårdsföreningen och att hela Vallaskogen blev 

naturreservat. 
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Socialnämnden 
Socialtjänsten och myndighetsutövningen har ställts inför stora utmaningar under 

2017, vilket påverkar att alla mål inte kunnat uppnås. Det viktigaste och övergripande 

målet – En rättssäker och effektiv handläggning har inte kunnat uppnås.  

 

Ärendeinströmningen av orosanmälningar har fortsatt under 2017 legat högt, ca 300-

350 anmälningar/månad. Alla utredningar har inte klarats inom lagstadgad tid. IVO:s  

tillsyn sedan 2014, följer utvecklingen, och har ännu inte avslutat den. Brist på och 

konkurrens om socialsekreterare råder i hela landet, vilket gör det svårt att rekrytera. 

Arbetsbelastningen och det sämre löneläget är också bidragande orsaker. Glädjande är 

att de långsiktiga satsningarna på en bättre arbetsmiljö, såsom Leankonceptet, 

mentorskap, kompetenstrappa med mera, börjar ge resultat, och visar i 

personalbokslutet för 2017 att omsättningen av personal på IFO minskat. 

 

Antalet ansökningar och begäran om LSS har under året ökat väldigt mycket, vilket 

påverkat tiden för handläggning. Åtgärder har vidtagits genom att anställa pooltjänster 

och konsulter. Glädjande är att tiden för att erhålla en bostad enligt LSS eller 

kortidsplats har förbättrats mycket under 2017. 

 

Avdelningen för försörjningsinsatser visar även 2017 ett överskott. Det långsiktiga 

arbetet med att minska långtidsberoende av försörjningsstöd visar att strategier 

fungerar och ger resultat. Fler människor har kommit i egen försörjning, studier eller 

arbete. Oroande är, de personer som kommit ur etableringen och inte kommit i egen 

försörjning har ökat under 2017. Team utreda och Team utreda arbetsmarknad har 

också bidragit till det goda resultatet. God samverkan med Arbetsförmedling samt 

Jobb- och Kunskapstorget är också viktig. 

 

Bristen på familjehem, trots stora insatser för att rekrytera gör att akut/jourhem och 

konsulentstödda familjehem måste anlitas vilket ger kostnadsökningar. Oroande är att 

kostnaderna för HVB barn/unga, men även HVB vuxna visar ett underskott för 

2017. Orsaken är placeringar på särskilda avtal vilket ger högre kostnader. 

Bostadsbristen i kommunen och en striktare bedömning från hyresvärdarna med krav 

på förmåga till egen försörjning och skuldfrihet betyder att Bo-sociala verksamheten 

måste utreda ett stort antal sociala stödkontrakt. Positivt är att fler erhållit första-

handskontrakt. 

 

Satsningar tillsammans med andra nämnder under 2017 som kommer att förbättra 

måluppfyllelsen 2018 är: 

- Skolfamteam ,stärka familjehemsplacerade barns skolgång 

- Implementeringen av familjelotsens framgångsrika arbete 

- Områdesbaserad socialtjänsten, verksamhet som finns nära medborgarna i Berga 

och Lambohov. 

- Utbildning av alla handläggare inom äldreomsorgen i IBIC är genomförd. 
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- Kunskapsinhämtning inför upphandling av hvb /barn och unga 

 

Vi socialdemokrater i socialnämnden har under året medverkat i S-rotelns möten, och 

deltagit i partiets utåtriktade aktiviteter och möten. 

 

 

 

Utförarnämnden 
Utförarnämnden har haft nio sammanträden under året. Vid varje möte har vi en 

uppföljning av det ekonomiska läget och sjukfrånvaron. Internkontrollanterna 

rapporterar kontinuerligt från sina verksamhetsbesök muntligt och skriftligt under 

året. 

 

Nämndens största utmaningar är kompetensförsörjning och sjukfrånvaro. Därför 

diskuterar vi frågan om fortbildning av personalen genom olika insatser, och 

individuell uppföljning kring sjukfrånvaro. Vi har också följt införandet av önskad 

sysselsättningsgrad som införts på sex äldreboenden fram till årsskiftet. 

 
 

Äldrenämnden  
2017 var ett år då vi fortsatte utveckla Linköpings äldreomsorg, och vårt arbete ger 

resultat. Mätningar visar att nöjdheten bland de äldre ökar. Vi har börjat införa rätt till 

heltid fortlöpande på boenden som är uppe till omprövning och vi har jobbat bort 

köerna i kommunen. Det innebär att ingen äldre som är i behov av omsorg behöver 

stå i kö, vilket vi ska vara väldigt nöjd med.  

Vi sätter individens behov som utgångspunkt i allt vi gör. I stället för att upphandla 

utifrån lägstapris upphandlar numer Linköpings kommun utifrån kvalitet. Vi ställer 

minimikrav på sjukskötersketid och har ett lägsta bemanningskrav, för att nämna 

några exempel. 

 

I slutet av året antog vi även en ny struktur som vi använder i uppföljningen av 

utförarna. Uppfyller leverantören de olika kraven? Finns en likvärdig kvalitet mellan 

olika boenden? Får den äldre vad den behöver och leder det till önskat resultat? 

Förhoppningen är att den nya strukturen ytterligare ska underlätta arbetet med att 

säkra att alla äldre får den vård de behöver. Ingen ska behöva starka anhöriga för att 

få den omsorg de har rätt till. Nu fortsätter vi arbetet under 2018.   

  

 

Bolagen  
  
Stångåstaden  
2017 var ett år som präglades av en mycket kraftig ökning av nyproduktion av 

bostäder. Det ligger också i linje och nivå med vad vi gick till val på. En fortsatt hög 
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nivå på underhåll har också krävt betydande resurser men är också nödvändigt för att 

upprätthålla en bra nivå och standard. 

  

Bolagets 75-år har sammantagit varit ett historiskt år. Rekordhögt bostadsbyggande, 

bästa ekonomiska resultatet någonsin, låga driftskostnader samt nöjda hyresgäster. 

  

Ett stort och växande problem är de skenande byggkostnaderna som följer av en 

överhettad byggmarknad. Där så är möjligt inriktar sig bolaget på mer industriellt 

byggande. En del sådana projekt har genomförts andra ligger i planarbetet. Dessa har 

delvis begränsat kostnaderna. Förtätning av olika slag och i befintligt bestånd har 

också genomförts och fler har planerats. 

 

En större fastighetsaffär har genomförts. Motivet till att genomföra affären var att 

minska bolagets skuldsättningsgrad samt att kunna fortsätta den höga 

investeringstakten i bostadsbyggandet. 

  

Det sociala arbetet inom bolagets bostadsområden har fortsatt och utvecklats. 

Stångåstadens sociala insatser och verksamhet är omfattande och sträcker sig från 

insatser ute i bostadsområden till stöd för ungdomsverksamhet, jobbinsatser och 

kultur med mera. Ett omfattande stadsdelsarbete i Skäggetorp och Ryd har resulterat i 

kraftigt förbättrade resultat i hur de boende upplever sin trygghet i området. 

  

Avslutningsvis kan noteras att Stångåstadens hyresgäster är nöjda med sitt boende. 

Detta kan konstateras efter de årliga mätningar som genomförs av oberoende institut. 

Bolaget har under en rad av år också fått nationella utmärkelser för sitt arbete med 

kundnöjdhet, även för 2017 erhöll bolaget priset Kundkristallen, nu för åttonde 

gången. 

  

Samarbetet med de av majoriteten utsedda styrelseledamöterna har fungerat utmärkt. 

 

 

Lejonfastigheter 
Våra två mycket stora projekt, Nya simhallen och Kungsbergsskolan, har dominerat 

vår agenda under verksamhetsåret. Projekten har fått ett stort utrymme i massmedia 

och vi väljer därför att redovisa ett antal fakta från ett antal områden inom 

verksamheten. 

 

Hållbarhetsfrågorna är en central del i Lejonfastigheters arbete. En del i det är att vi 

deltar i Linköpings ambition att bli en koldioxidneutral kommun år 2025. Vi är en 

stor fastighetsägare och vårt bidrag är värdefullt. Vi arbetar målinriktat med 

energieffektivitet och besparingar, både i befintliga hus och när vi bygger nytt. Vi 

prövar förnybara energikällor där vi kan. Solceller finns idag på flera av våra tak. I år 

har vi minskat våra utsläpp med 2,7 procent. Det är ett bra resultat och det sporrar 

oss att arbeta vidare i god takt. 

 

Fastigheter fördelad på bruksarea 
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Grundskolor  31 % 

Omsorg  17 % 

Sport   16 % 

Gymnasieskolor  15 % 

Kultur- och specialfastigheter 12 % 

Förskolor   9 % 

 

Hög uthyrningsgrad 

Vid årsskiftet var vakansgraden endast två procent. Vakanserna består av lokaler i 

pågående utvecklingsprojekt, såsom Gottfridsbergsskolan och Kungsbergsskolan.   

 

Slutförda större om- och tillbyggnader 

Förskola i Skäggetorp, förskola/grundskola i Norrberga Sturefors, grundskola i 

Kvinneby och omsorgsboende i Vallastaden. 

 

Pågående nyproduktion 

Idrottshall i Brokind, förskola i Tornhagsskolan, allaktivitetshus i Skäggetorp, 

brandstation i Ulrika, vårdboende i Vallastaden, grundskola i Tallboda och förskola 

på Björnbärsvägen. 

 

Slutförda större om- och tillbyggnation 

Förskola i Vikingstad, restaurangkök i Konserthuset och grundskola Folkungaskolan. 

 

Pågående större om- och tillbyggnader 

Omsorgsboende vid Gottfridsbergsskolan och grundskola vid Ånestadsskolan. 

 

Antal nya platser under 2017 

Elevplatser i grundskola: 400 

Antal platser i omsorgsboende: 16 

 

Vår s-grupp har även under 2017 varit mycket aktiv i styrelsen och ställer konsekvent 

frågor på styrelsemötet och initierar diskussioner. 

 

Visit Linköping & co  
Vår uppgift är att stärka Linköpings attraktionskraft. 2017 innebar en fortsatt resa på 

att forma strategier för att öka turismen och lyfta fram Linköping som en stor 

evenemangs- och besökskommun. Målet är att vi 2030 ska vi vara en av de tre bästa 

evenemangs- och möteskommunerna i Sverige. Syftet är naturligtvis att Linköping ska 

vara bra att bo och leva i och att attrahera ny arbetskraft och besökare. Vår bransch 

ger jobb åt många unga samt nya svenskar. Ett bevis på att insatserna varit lyckade är 

att vi i januari 2017 tilldelades Live-Apan och blev 2016 års arrangör med 

motiveringen att "Visit Linköping på ett sätt som är helt unikt för ett kommunalt 

destinations- och programbolag axlat manteln som stadens mest betydande aktör 

inom arrangemang av levande musik". Många publika evenemang på nationell och 

internationell nivå har genomförts. Konferensåret har varit mycket gott, men ett 

problem finns, och det är för få och små lokaler. Kommunen har därför startat en 
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arbetsgrupp för att se över behovet av en ny anläggning. Ett stort arbete har lagts ned 

på att ta fram nya besöksanledningar till Linköping framförallt för barnfamiljer. De 

kommer att presenteras under 2018. Viktiga andra frågor på dagordningen: 

internkontroll, arbetsmiljöfrågor, miljöfrågor och säkerhet. Vi levererade ett 

plusresultat. 

  

  

Slutord 
Ett stort tack riktas till alla som ingår i fullmäktigegruppen och andra som aktivt 

stöttat gruppens verksamhet och på olika sätt bidragit till ett gott arbete under det 

gångna verksamhetsåret. Förväntningarna från medborgarna är stora på oss som är 

politiker i Linköpings kommun. Vi måste fortsätta vara ett parti som ligger i framkant 

för att hela Linköping ska nå sin fulla potential. Nu fortsätter vi arbetet att göra 

Linköping till en sammanhållen kommun. 

 

 

 

Linköping, den 9 mars 2018  

 

 

 

 

 Helena Balthammar, gruppordförande    Kristina Edlund, gruppledare  


