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Kommunfullmäktige 
Året började med en upptakt inför valrörelsen och planering av 
kommunfullmäktigegruppens aktiviteter inför valet. Valet präglade också arbetet 
på så sätt att vi hade utåtriktade aktiviteter och kampanjer på KF-gruppmötena. 
Under året höll KF-gruppen månadsvisa gruppsammanträden. Det är glädjande 
att många socialdemokrater agerat aktivt på kommunfullmäktiges sammanträden, 
deltagit i diskussionerna på gruppmötena och varit aktiva i valrörelsen.  
 

Kommunstyrelsen 
2018 blev ett år av både framgångar och besvikelser. Med besvikelser åsyftas 
förlusten i kommunvalet. Trots hårt arbete med uppfyllda vallöften till 
linköpingsborna lyckades vi inte få tillräckligt många röster för att kunna fortsätta 
styra.  
Bland framgångarna finns alla förbättringar vi lyckats få igenom. Till händelserna 
2018 kan bland annat nämnas satsningen på fullstora idrottshallar och jämställd 
idrott, mer om det längre ner.  
 
Under året passerade vi 160 000 linköpingsbor. Kommunens ekonomi är god, 
skolresultaten fortsatt bra och näringslivet starkt. Kompetensförsörjningen är en 
utmaning och kommer troligtvis så förbli. Även inom kommunen kommer vi få 
svårt att rekrytera så många som behövs för att upprätthålla nivån i välfärden. Det 
lyckade införandet av rätt till heltid inom äldreomsorgen är därför något vi som 
parti ska vara stolta över. Förhoppningsvis blir det en viktig pusselbit i att lindra 
kompetensbristen.  
Våren 2018 genomförde kommunen för första gången en trygghetsundersökning, 
vilket ledde till att Koalition för Linköping anställde trygghetsväktare på platser 
som upplevs otrygga bland linköpingsborna. Viktigt att påpeka är att Linköping 
ändå är en trygg kommun. Trygghetsundersökningen visade att känslan av 
trygghet bland invånarna är bra i snitt.   

Den politiska organisationen i kommunen ändrades också, och berörde bland 
annat nämnder, kommunstyrelsen och arvoden. Ett exempel är socialnämnden 
och omsorgsnämnden som efter årets slut slogs ihop.  

Något som också sticker ut när vi summerar 2018 är satsningarna på fullstora 
idrottshallar och jämställd idrott – en satsning vi drev igenom med våra 
samarbetspartier i Koalition för Linköping.    
Linköping ska gå från att vara en av kommunerna med sämst tillgång till fullstora 
inomhushallar till att bli en av de bästa. Därför beslutade vi att fördubbla antalet 
inomhushallar de kommande åren. Hallarna kommer byggas i olika kommundelar 
för att så många som möjligt ska kunna ta del av dem.  
 
Tillsammans med de kommunala bolagen gjorde vi också en satsning på jämställd 
idrott som består av en jämställdhetsfond, jämställda bidrag till föreningarna och 
ett elitidrottsstöd. Idrotten i Linköping ska bli mer jämställd för tyvärr har flickor 
sämre förutsättningar inom idrotten och rör sig generellt mindre än pojkar.  
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Nämnder och bolag 
 
Barn- och ungdomsnämnden 
Under 2018 fortsatte barn- och ungdomsnämndens s-gruppens arbete för att 
förbättra skolresultaten i Linköping. Det har resulterat i att meritvärdena 
kontinuerligt höjts under ett antal år. Glädjande nog kunde nämnden presentera 
förbättrade meritvärden även för vårterminen 2018. Under året prioriterade vi att 
fortsätta kvalitetsarbetet i förskolan, ta fram nya principer och regler för 
skolplacering samt att långsiktigt säkra antalet skol- och förskoleplatser i 
kommunen. 

Under vintern 2018 genomfördes en förändring för att förstärka barns rätt till 
förskola. Barn utan tillsynsbehov erbjuds numera fyra timmar per dag, totalt 20 
timmar, istället för 15 timmar. Syftet är att alla barn kontinuerligt ska kunna del av 
förskolans verksamhet. Under senhösten startade en försöksverksamhet på tre 
skolenheter där samtliga barn erbjöds ta del av fritidsverksamheten. Det berör 
barn mellan sex och nio år. 

Under våren bedrev nämnden ett intensivt arbete för att förändra regelverket för 
skolplacering. Bakgrunden är att Högsta förvaltningsdomstolen fastslagit att den 
typ av regler som Linköping (och många andra kommuner har) strider mot 
skollagen. Utöver det vill nämndgruppen också ta fram ett regelverk som på ett 
bättre sätt motverkar segregation. Beslut om nytt regelverk fattades i juni 2018 
och börjar gälla för skolvalet 2019.  

En stor utmaning för nämnden är att hinna planera och beställa tillräckligt med 
förskole- och skolplatser. Under 2018 öppnades förskoleplatser bland annat i 
Harvestad, vilket är ett område där det funnits stor brist.  

S-gruppen har under lång tid försökt få fram en politisk överenskommelse med 
övriga partier om en framtida struktur för högstadieorganisationen inklusive en ny 
skola på Kungsberget. Det har varit ett problematiskt arbete. Hösten 2017 bröt 
Liberalerna vår överenskommelse. Under februari ingicks en ny överenskommelse 
med Liberalerna som också bröts av samma parti. Under maj månad ingick vi 
därför en överenskommelse med M, KD, C för att få en långsiktig uppgörelse. 
Under hösten 2018 bröts även den av de andra partierna. 
 
 
Bildningsnämnden 
Jobben och skolan var, precis som tidigare år under mandatperioden, högt 
prioriterade från såväl Socialdemokraterna som Koalition för Linköpings 
samverkansprogram. S-gruppen ville särskilt lyfta en fråga som satt avtryck i det 
politiska arbetet i Bildningsnämnden under det föregående året, nämligen beslutet 
att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utveckla ett auktorisationssystem för 
vuxenutbildningen. I den processen lyfte vi socialdemokrater några viktiga 
principer att värna: 
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• Vi vill även i framtiden se en stor del av vuxenutbildningen i kommunal 
regi. Det är av yttersta vikt att kommunen som utförare av 
vuxenutbildning har bred kompetens, utvecklingskraft och förmåga att ta 
stort ansvar för vuxenutbildningen. Särskild hänsyn bör tas till att skapa 
bra förutsättningar för samarbete mellan gymnasieskolans yrkesprogram 
och yrkesvux. Även SFI- undervisningens betydelse för integrationsarbetet 
i kommunen som helhet måste beaktas. 

• Det ska aldrig löna sig att missköta sina uppdrag. Systemet måste utformas 
så att viten och förelägganden är av en sådan art att utförarna aldrig kan 
tjäna på att bryta mot auktorisationskraven. Utförare inom Linköpings 
kommuns vuxenutbildning ska i huvudsak drivas av intresset för 
pedagogisk utveckling - inte vinst. 

• Auktorisationssystemet ska utformas för att främja långsiktiga aktörer som 
tar ett helhetsansvar för utbildningen, arbetar transparent och samarbetar 
med andra så vuxenutbildningen kan utformas med elever och kunskap i 
fokus. 

Segregationen i Linköpings skolor är påtaglig. Koalition för Linköping adresserade 
problemet redan i samverkansprogrammet där målet om en gymnasieskola som 
ska motverka segregation återfinns. Tyvärr räckte inte de insatser vi kunde 
genomföra under mandatperioden långt. Här krävs ett fortsatt politiskt fokus från 
oss socialdemokrater lokalt och en opinionsbildning på nationell nivå.  

Det ekonomiska läget för Linköping är gott. Trots detta finns fortfarande stora 
grupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Ett fortsatt fokus på att få 
fler i arbete för att ta tillvara på all kompetens i vår kommun behövs. 
Kommunens insatser är viktiga för att kunna rusta alla linköpingsbor för arbete.  
 
 
Äldrenämnden 
2018 fortsatte vi utveckla Linköpings äldreomsorg. Vi startade bland annat upp de 
första kommunala trygghetsboendena där det enda kriteriet för att få en plats var 
att personen ska ha fyllt 70 år.  
 
Vi nystartade även träffpunkterna i de gamla servicehusen. De fick nya uppdrag 
om att stärkta kulturaktiviteterna för de äldre, att ha fler sociala sammanhang, 
förstärkt inflytande av de äldre och krav på samverkan med lokalsamhället och 
föreningslivet. Uppdraget innehöll även uppsökande verksamhet för att nå fler 
äldre som känner sig ensamma, och förbättring av måltidsmiljön.  
 
Vi införde fortlöpande rätt till heltid på boenden som var uppe till omprövning 
och anpassade boendeplatserna efter de behov som våra äldre har. Resultatet blev 
att ingen äldre i behov av omsorg behöver stå i kö, vilket vi ska vara väldigt nöjda 
med. 
 
Under året fattade vi även beslut om förenklad handläggning och 
Linköpingsmodellen i hemtjänsten. Det innebär att den äldre kan bestämma mer 
själv och planera insatserna tillsammans med personalen utan att behöva 
biståndsbeslut för varje liten förändring.  



5 (11) 

  

 

 
Vi införde mobilt arbetssätt, byggde ut Wifi på våra boenden samt utökade den 
tekniska och digitala utrustningen.  
 
Vi jobbade intensivt med att förbättra uppföljningen av verksamheterna och 
införde nya dialoger med de äldre och deras anhöriga. Den nya struktur som vi 
använder i uppföljningen av utförarna har nu gett oss den första strategiska 
kvalitetsrapporten som under 2019 följs upp med åtgärder på följande frågor: 
Uppfyller leverantören de olika kraven? Uppfyller äldreomsorgen sina mål på 
strategisk nivå? Finns det en likvärdig kvalitet mellan olika boenden? Får den äldre 
vad den behöver och leder det till önskat resultat?  
 
Vi fick också den första kompetensförsörjningsplanen på plats och satte igång två 
stora EEF- projekt som tar sikte på rekrytering och arbetsplatsförlagd utbildning. 
Förhoppningen är att den nya strukturen ska underlätta arbetet med att säkra att 
alla äldre får den vård de behöver.  
 
S-gruppen förbättrade och stärkte relationen till äldreföreningarna. Gratis 
busstrafik och förbättrad färdtjänst är två frågor vi påbörjade och som fortsätter 
2019. 
 
Vi har mer än fördubblat vårdboendena som drivs i egen regi och på totalen har 
Leanlink nu mer än hälften av all verksamhet. Vi har också infört ett stopp för nya 
ansökningar i LOV-hemtjänst. Ingen äldre ska behöva starka anhöriga för att få 
den omsorg personen har rätt till.  
 
 
Omsorgsnämnden 
2018 blev på flera sätt ett historiskt år för omsorgsnämnden. Efter rejäla tillskott 
av pengar klarade nämnden att hålla budget. Det var också sista året som 
omsorgsnämnden var en egen nämnd innan den slogs samman med 
socialnämnden. 

Vi arbetade fram en handlingsplan mot våld i nära relation och hedersförtryck. 
Den är viktig för att kunna arbeta systematiskt i hela kommunen och ge adekvata 
insatser till personer som blir utsatta. 

Den områdesbaserade socialtjänsten är igång och har börjat hitta sina former. I 
Berga och Lambohov finns socialtjänsten placerad och har ett särskilt uppdrag att 
närma sig skola och familjer i området för att kunna ge stöd tidigt och arbeta 
förebyggande. Det är ett proaktivt arbete för att på lång sikt minska behovet av 
placeringar av barn utanför det egna hemmet. 

Under året fördubblade vi habiliteringsersättningen till personer som har daglig 
verksamhet med hjälp av stadsbidrag. Ökningen gick från fem till tio kronor i 
timmen och var ett välkommet tillskott för dem som lever på aktivitetsersättning 
eller sjukpension. 

När Linköpings befolkning växer ökar även antalet personer som har rätt till LSS 
och behov av gruppbostad eller servicelägenhet. Mycket av nämndens arbete 
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handlade om att få fram fler bostäder med särskild service för att klara köerna till 
gruppbostäder och servicelägenheter. Vi är ännu inte i fas. 

En mellanvårdsform för personer med psykiatrisk funktionsnedsättning har startat 
för att personen under begränsad tid ska kunna bo med dygnet runt-stöd. Det 
verkar bli ett bra stöd som gör att många kan fortsätta bo i eget boende och 
undvika akuta inläggningar på sjukhus.  
 
 
Socialnämnden 
Socialtjänsten och myndighetsutövningen ställdes inför stora utmaningar 2018. 
Det viktigaste målet, en effektiv och rättssäker handläggning, kunde inte uppnås. 
Ärendeinströmningen av orosanmälningar av barn som far illa låg högt, cirka 300 
till 350 i månaden. Glädjande är dock att flera beslut om åtgärdsplaner har givit 
resultat. Cirka 80 till 90 procent av utredningarna (120 dagar) och 
förhandsbedömningar (inom 14 dagar) klaras inom lagstadgad tid. Satsningar på 
arbetsmiljön, kompetensutveckling och löneutvecklingen har gjort att 
personalsituationen stabiliserats och omsättningen av tjänster minskat. 

Kostnaderna för HVB-unga och vuxna ökade mycket 2018. Flera ungdomar och 
vuxna bedömdes ha behov av behandling på HVB/SIS-hem (statens 
institutionsstyrelse). Detta på grund av komplexa behov, som kriminalitet och 
missbruk. En plan finns för att starta upp ett HVB-hem tillsammans med andra 
kommuner och regionen i Östergötland. 

Ansökningar av LSS och inom äldreomsorgen har också ökat mycket. 
Åtgärdsplaner, med omorganisation, processtödjare och anställning av jurist har 
förbättrat den pressade arbetssituationen för handläggarna. Förändringen av 
förenklad handläggning inom äldreomsorgen kommer också förbättra 
arbetssituationen och förkorta handläggningstiderna. 

AFI (avdelningen för försörjningsinsatser) gjorde en stor kartläggning under 2018 
och analys av cirka 800 klienter som långvarigt uppbär försörjningsstöd. Analysen 
bör bli ett bra verktyg för den nya arbetsmarknadsnämnden. Fortfarande är det 
många nyanlända som genomgått etableringen som inte kommer i 
egenförsörjning. 

Satsningen på ett SkolFamteam tillsammans med barn och ungdomsnämnden gav 
önskade resultat, och utökades under året med ytterligare ett. Barn placerade i 
familjehem utreds av teamet för att kunna få stöd och insatser för att nå målen i 
skolan. 

Pilotprojektet med områdesbaserad socialtjänst i Berga och Lambohov 
utvärderades i slutet av året och visade att nära och lättillgänglig socialtjänst är rätt 
satsning. Stärkt samverkan med skolan och andra aktörer i områdena har också 
utvecklats mycket positivt. 

En ny handlingsplan för våld i nära relation/hedersrelaterat våld antogs under året 
och kommer implementeras under 2019 på alla avdelningar på socialförvaltningen. 
 



7 (11) 

  

 

 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Mandatperiodens sista år innebar en mattning av bostadsbyggandet i landet men 
ett fortsatt intensivt arbete i Linköping. Byggandet höll fortsatt höga nivåer och s-
gruppens arbete fokuserade på att pressa priserna i byggandet, främst genom 
Stadsbyggnadsprojekt Berga.  

Nämndens arbete med att planera för nya bostäder var under året fortsatt 
intensivt och verksamheten kände inte av någon konjunkturförändring. Antalet 
förfrågningar om nya detaljplaner var fortsatt hög och stora flertalet avsåg 
detaljplaner för nya bostadsprojekt. Drygt 6 000 bostäder ligger i pågående 
detaljplaner vilket innebär god planeringsberedskap.  

Nämnden verkade genom sin planering för att skapa förutsättningar för 
utveckling och bostadsbyggande i olika geografiska lägen i kommunen såsom 
Valla (Ebbepark), Ullstämma, Ekängen och innerstaden. Markanvisningstävling 
för 500 bostäder i Stadsbyggnadsprojekt Berga genomfördes. Projektet syftar till 
att främja byggande av bostäder med lägre hyresnivåer. Projektet har också till 
uppgift att utveckla metoder för samverkan i stadbyggnadsprojekt genom tidig 
byggherresamverkan. Markanvisningsavtal tecknades med fem byggherrar som 
tillsammans med kommunen ska utveckla området vidare.  

Under året togs också initiativ att starta satsningar på parker och grönområden i 
kommunen, enligt principen att kombinera bostadsbyggande med främjande av 
det gröna i vår stad. Ett uppdrag gavs för att börja en omfattande upprustning av 
Grenadjärsparken vid Garnisonen. I och med mandatperiodens slut summerar vi i 
Samhällsbyggnadsnämndens s-grupp en mandatperiod som varit den mest 
intensiva på decennier.  

För första gången på mycket länge leddes nämnden av Socialdemokraterna. 
Mandatperioden kom att präglas av den byggboom som synts i hela landet. I 
Linköping byggdes under mandatperiodens tredje år, 2017, flest bostäder sedan 
början av 1970-talet. Framförallt har det byggts i tätorten Linköping, vilket gett 
möjligheter att bygga för att motverka segregation och enformigt byggande. 
Samtidigt blir en av utmaningarna framöver att säkerställa att även kommunens 
småorter och landsbygd känner av och får ta del av utvecklingen som tydligt syns i 
staden. 
 
 
Bygg- och miljönämnden 
Bygg- och miljönämnden är kommunens myndighet inom miljö- och 
hälsoskyddsfrågor, bygglov, bygganmälan och bostadsanpassning, namn- och 
adressättning samt kommunens lantmäteriverksamhet. Myndighetsnämndens 
regelverk begränsar det egna politiska reformarbetet jämfört med kommunens 
facknämnder.  
Nämndens verksamhetsplan & uppföljning: 
 
Nämnden redovisar ett överskott med 1 700 tkr. Kommunlantmäteriet redovisar 
ett underskott på 1 038 tkr. Bygg- och miljönämnden har arbetat mot åtta 
verksamhetsmål, i stort sett har samtliga mål uppnåtts.  
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Nämnden ska: 

• ha god dialog med medborgarna och andra intressenter samt ge bra 
service med hög tillgänglighet och rättssäkerhet 

• fokusera på minskad klimatpåverkan 
• bidra till en god bebyggd miljö, med ökat fokus på gestaltning och 

kulturmiljö 
• främja en hållbar utveckling så kommande generationer tillförsäkras en 

god miljö och hälsa 
• arbeta för att göra Linköping tillgängligt för alla människor 
• skydda konsumenternas intresse av hälsosamma och säkra livsmedel 
• minska handläggningstiden för fastighetsbildningsärenden hos 

Lantmäterimyndigheten 
• stödja kommunkoncernens processer med högkvalitativa leveranser av 

tekniska och juridiska lantmäteritjänster och produkter. 
 

Totalt ökade ärendevolymen med cirka tio procent jämfört med föregående år. 
Handläggningstiderna för bygglov ökade något men klarar fortfarande med god 
marginal lagstiftningens krav på tio veckor. Handläggningstiderna för 
bostadsanpassning var fortsatt korta.  

Digitalisering och automatisering av administrativa rutiner skedde, liksom arbete 
med att införa ett digitalt arkiv. Nämnden deltog även i arbetet med Kontakt 
Linköping för att ge företag och medborgare bättre service och ett gott 
bemötande. Nämnden gav Miljökontoret i uppdrag att utreda förslag på ändrade 
taxor men bestämde att avvakta de centrala direktiven som är på gång. 
Bygglovskontoret undersöker möjligheten att gå över till SKL:s omarbetade 
bygglovstaxa. De stadsbyggnadsprinciper som beskrivs i ”Arkitekturprogram för 
Linköpings innerstad” fungerar som utgångspunkt i nämndens arbete. 
Gestaltningsfrågorna spelar en viktig roll när en intressant och berörande 
stadsbyggnad med långsiktig hållbarhet ska skapas i Linköping. Arbete med 
vattenfrågor fortsätter med satsningen på bland annat dricksvatten, och 
avloppsrening. Problemen med invasiva vattenväxter i Roxen har 
uppmärksammats.  

Förorenade områden kommer fortsättningsvis vara prioriterat och är särskilt 
viktigt när tidigare industriområden behöver omvandlas till kommande 
bostadsområden. Det är också en fråga som är högt upp på dagordningen när nya 
detaljplaner ska tas fram. Det är en fråga som berör många kontor och där vårt 
arbetssätt utvecklats och förbättrats under de senaste åren. 

S-gruppen verksamhet: 

Som myndighetsnämnd är vårt politiska utrymme begränsat men vi 
socialdemokrater har under året bistått med underlag som bidragit till att beslut 
fattats på bättre grunder. S-ledamöterna deltog i nämndens verksamhet med god 
representation. Genom ett aktivt deltagande och engagemang har s-gruppen 
medverkat till att nämndens mål kunnat nås och därmed bidragit till minskad 
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klimatpåverkan, ökad tillgänglighet, god dialog och service samt förbättrad hälsa 
för medborgarna i Linköping. Under året var s-gruppen representerad i olika 
uppdrag relaterade till nämndens arbete. Till exempel Internkontroll, Linköpings 
kommuns miljö- & naturvårdsstipendie samt Namnberedningsutskottet 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
2018 var ett år då nämnden till stor del fick skörda de frukter som såtts tidigare 
under mandatperioden. Ett nytt och uppdaterat bidragssystem sjösattes, 
handlingsplanen för idrott och rörelse ”Aktiv hela livet” antogs och den nya 
handlingsplanen för kultur gick ut på remiss. 
 
Ett nytt omklädningsrum för Skarpans IP upphandlades, en ny konstgräsplan ska 
anläggas i Ekängen och renoveringen av Skylten slutfördes och en nyinvigning 
skedde i början av september 2018. Arbetet med Agora fortskred under hela året 
och invigningen är planerad till våren 2019. 
 
En annan viktig händelse var att den fritidsverksamhet som tidigare legat på Barn- 
och ungdomsnämnden överfördes till Kultur- och fritidsnämnden och under året 
lades mycket tid och energi på att integrera den nya verksamheten i vår 
förvaltning. Här finns det också utrymme för fortsatt arbete med att ytterligare 
utveckla och modernisera kommunens fritidsverksamhet för barn och ungdomar. 
I samband med vårt sista möte beslutade vi att om att utreda förutsättningarna för 
en ny konstgräsplan i Skäggetorp och att utreda hur Ryds sportcenter kan 
utvecklas. 
 
Nämndens ledamöter har varit aktiva under nämndmötena och även gjort 
verksamhetsbesök genom nämndens olika fokusgrupper. Samarbetet inom den 
styrande majoriteten har varit gott. 
 
Sammanfattningsvis har det varit fyra år präglade av engagemang, stora 
ambitioner och satsningar på nämndens viktiga verksamhet. Mycket har också 
uppnåtts både när det gäller strukturer, riktlinjer och organisatoriska 
förutsättningar, men också när det gäller ekonomiska ramar och faktiska 
satsningar. Vi har återtagit Kulturskolan helt i egen regi efter att den varit splittrad 
och delvis upphandlad och vi har tagit fram en strategi för att bättre nyttja de 
idrottslokaler som kommunen förfogar övar. Tyvärr finns det en del som tyder på 
att Alliansen är beredda att skära ganska kraftigt i nämndens verksamhet under 
den kommande mandatperioden. 
 
Stångåstaden 
2018 var ett år som präglades av fortsatt högt bostadsbyggande. Underhåll och 
ombyggnader av bostäderna skedde också i stor omfattning. Bolagets starka 
ekonomiska ställning har varit en förutsättning för att möjliggöra omfattande 
investeringar i nya och befintliga bostadsfastigheter. 
Ett stort och växande problem är de skenande byggkostnader som följer av en 
överhettad byggmarknad. Där så är möjligt inriktar sig bolaget på mer industriellt 
byggande. En del sådana projekt genomfördes medan andra ligger i planarbetet. 
Dessa har delvis begränsat kostnaderna. Förtätning av olika slag och i befintligt 
bestånd genomfördes också och fler planeras. 
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Det sociala arbetet inom bolagets bostadsområden fortsatte. Stångåstadens sociala 
insatser och verksamhet är omfattande och sträcker sig från insatser ute i 
bostadsområden till stöd för ungdomsverksamhet, jobbinsatser, kultur med mera. 
Vid efterföljande mätningar av resultatet kunde en markant ökning av upplevd 
trygghet noterats i flera stadsdelar. Under året togs även initiativ för att öka 
jämställdheten i bolagets stöd till föreningsverksamhet.  

Avslutningsvis kan noteras att Stångåstadens hyresgäster är nöjda med sitt 
boende. Detta konstaterades 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. Samarbetet med de av majoriteten utsedda styrelseledamöterna 
fungerade utmärkt. 
 
 
Tekniska Verken 
2018 var ett händelserikt år för Tekniska Verken. S-gruppen tog många viktiga 
beslut tillsammans med resten av styrelsemedlemmarna. Vi strävade efter att skapa 
helhetslösningar som är långsiktigt fördelaktiga för samhället, miljön och bolagets 
ekonomi. 
Tekniska verkens VD Anders Jonsson gick under året i pension och ett gediget 
arbete inleddes för att hitta en ny. Till ny VD valdes Charlotta Sund och det har 
varit mycket givande och inspirerande att få arbeta med henne.  

Under det gångna året antogs och inleddes en strategiskt viktig investering i 
förnybar elproduktion. Det togs bland annat beslut om en stor vindkraftssatsning. 
Syftet med detta är att kunna möta Linköpings samlade elbehov med förnybart 
producerad el samtidigt som det också är ett viktigt steg mot målet att Linköping 
ska vara koldioxidneutralt år 2025. 

Ett annat viktigt beslut som fattades under året handlar om en investering i 
anläggning för produktion av flytande biogas (LBG, Liquid BioGas). 
Investeringen beräknas totalt uppgå till omkring 70 miljoner kronor och stå klar 
tidig höst 2019. När biogasen omvandlas från gasform till vätskeform blir 
volymen ungefär 600 gånger mindre vilket gör att den kan transporteras betydligt 
effektivare. 

Något som också bör tas upp är att årets väderförutsättningar tillsammans med 
elprisutvecklingen har påverkat bolagets intäkter och resultat. Året inleddes med 
låg nederbörd till följd av en rekordvarm och utdragen sommar. Vattennivåerna 
blev på många platser ett problem. Risken för att vi framöver kommer få se mer 
av sådana väderförhållanden är stor, därför är det viktigt att bolaget och styrelsen 
är väl förberedd att hantera liknande situationer i framtiden. 

Avslutningsvis kan nämnas att den bransch som bolaget tillhör står inför stora 
utmaningar. Nya regleringar kommer framöver säkerligen påverka bolagets 
lönsamhet negativt, men även utmaningar som brist på arbetskraft med rätt 
kompetens och nya väderförhållanden. Dock finns likaså många möjligheter. En 
enstämmig styrelse har beslutat att energiproduktionen med fossil olja och kol ska 
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upphöra från och med år 2020 och den tekniska utvecklingen har aldrig gått 
snabbare än nu.  
 
 
Visit Linköping 
Besöksnäringen är en framtidsbransch. Där skapas jobben, där byggs stoltheten 
för vårt land och vår kommun. Visit Linköping fortsatte resan mot målet att bli en 
av de tre bästa evenemangs- och besöksstäderna i Sverige till 2030 och stärka 
Linköpings attraktionskraft. 
 
För första gången lyckades vi genomföra en stor utställning sommartid på Saab 
Arena som drog många besökare till Linköping och gav jobb åt ungdomar i 
kommunen. Många publika evenemang på nationell och internationell nivå 
genomfördes också. Ett stort ungdomsarrangemang hölls på Saab Arena med 
Marcus och Martinus.  
 
Lars Winnerbäck hade sin turnéstart på Linköpings Arena med 13 000 åskådare. 
Flera större idrottsevenemang genomfördes också. För första gången arrangerade 
vi dessutom konserter på Parkteatern i Gamla Linköping.  
 
Konferensåret medförde ett antal stora kongresser, men som helhet var året 
sämre, med kortare och färre konferenser, vilket medför ett underskott.  
 
Arbetet med att ta att ta fram nya besöksmål för Linköping, framförallt för 
barnfamiljer, kommer snart upp för presentation. Antalet gästnätter ökar. Med 
totalt 527 754 övernattningar passerade Linköping för första gången 
halvmiljonsträcket i antalet övernattningar på helåret. Andra viktiga frågor på 
dagordningen: internkontroll, arbetsmiljöfrågor, miljöfrågor och säkerhet.  
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Slutord 
Ett stort tack till alla i fullmäktigegruppen och till alla er som på olika sätt bidragit 
till ett gott arbete under året. Trots hårt arbete förlorade vi kommunvalet, men nu 
väntar en tid då vi ska organisera oss, utveckla vår politik och samla krafter till 
nästa val. Vi kommer vara en aktiv opposition och fortsatt verka för 
linköpingsbornas bästa.   

 

Linköping 8 mars 2019 

Helena Balthammar, gruppordförande                      Kristina Edlund, gruppledare                                                             


