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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktigegruppen har bedrivit ett aktivt arbete under året.
Gruppen har gjort ett gediget politiskt oppositionsarbete i fullmäktige, där vi bland
annat pekat på konsekvenserna av de borgerligas besparingar, behovet av ökade
resurser till välfärden och avsaknaden av insatser för att vända utvecklingen kring
kriminalitet och otrygghet i kommunen. Vi har också lagt flera egna förslag på
trygghetsområdet. Socialdemokraterna i kommunfullmäktige har också exempelvis
drivit på för att kommunen ska använda den förändrade EBO-lagen som ger
möjlighet att undanta särskilt utsatta områden. Vi har även presenterat en egen Sbudget med stärkta resurser till välfärden som visade uppenbart annorlunda
prioriteringar jämfört med de borgerliga.
Dessutom har gruppen också deltagit aktivt i partiets kampanjarbete och mottagit
partiets motioner och drivit dom. I samband med gruppmöten har gruppen även
besökt olika kommunala verksamheter, exempelvis servicehuset Solrosen och
aktivitetshuset Agora.

Kommunstyrelsen
2019 har varit ett händelserikt, men också dramatiskt år för vår kommun. Den 7 juni
drabbades Linköping av en sprängning på Ådalagatan. Tyvärr har vi även fått se allt
fler skjutningar och ökat användande av narkotika och ökad gängkriminalitet i vår
stad. Det är en utveckling som måste brytas. Dessa händelser har givetvis satt sina
spår i Linköpingspolitiken och för oss socialdemokrater. Vi har under året lyft fram
många olika politiska förslag inom trygghetsområdet.
Tiggeriet har debatterats flitigt de senaste åren i Linköping. Vi ser att tiggeriet är ett
problem, men vi ser också problem och fenomen som växer fram i följd av dettamänniskor lever oerhört utsatt, att det skapas olagliga bosättningar och att allt fler
hamnar i prostitution och svartarbete. Vi ser ett parallellsamhälle växa fram. Vi
socialdemokrater har därför lyft fram politiska förslag som rör välfärdsbrott, fusk,
oseriösa arbetsgivare och svartkontrakt.
Linköping är en av Sveriges mest segregerade kommuner. När de borgerliga i
Linköping kritiserar polisen för listan med de mest utsatta områdena i Sverige har vi
socialdemokrater i Linköping valt att försvara vikten av listan och polisens arbete,
och presenterat åtgärder för Skäggetorp och våra andra utsatta områden.
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare har aktivt deltagit i partiets arbete. Vi har
knackat dörr, kampanjat på stan och ringt nya och gamla medlemmar.
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Nämnder och bolag
Arbetsmarknadsnämnden
Arbetsmarknadsnämnden hade sitt första år som nyinrättad nämnd med ansvar för
bl. a. försörjningsstöd och kommunala arbetsmarknadsinsatser. Målgruppen för
nämndens verksamhet är cirka 4000 vuxna linköpingsbor i behov av ekonomiskt
bistånd från kommunen. Nämnden följer upp fattade beslut genom månatliga
rapporter. I övrigt har tjänstemän långtgående delegationer att fatta beslut i
individärenden. Under 2019 gick 310 personer till arbete eller studier. Cirka 650
personer befinner sig i olika arbetsmarknadspolitiska program.
Vårt oppositionsarbete under 2019 handlade främst om att kritiskt granska
majoritetens agerande och påtala behovet av att arbeta för full sysselsättning,
prioritera resurser till arbetsmarknadspolitiken och utbyggnad av kommunala
anställningar.
En utmärkande händelse skedde i anslutning till nämndens beslut om internbudget
för 2020. I likhet med oss och Mp valde Liberalerna att inte delta i budgetbeslutet.
Följden blev att Liberalernas representant i nämnden uteslöts från Alliansen. Någon
stabil majoritet finns således inte i Arbetsmarknadsnämnden.
Under 2019 behövde kommunstyrelsen skjuta till 27 miljoner för att täcka
försörjningsstödets ökade kostnader. Antal hushåll aktuella för försörjningsstöd
ökade, kostnad per hushåll ökade, fler personer avslutade arbetsmarknadsinsatser
utan att de gick vidare till arbete eller studier. På den positiva sidan fanns att
kostnaden för tillfälliga boendelösningar minskade.

Barn- och ungdomsnämnden
2019 var en omställningsperiod för S-gruppen i Barn- och ungdomsnämnden. Första
året av nya mandatperioden med ett antal nya socialdemokrater i nämnden, och
första året i opposition efter att under förra mandatperioden ha varit i majoritet. Året
har inneburit ett stort fokus på de förändringar som Alliansstyret genomför på
skolområdet. Framförallt har skolan och fritidshemmen drabbats av sparkrav som
innebär mindre resurser på ett antal skolor. Samtidigt förändrades under året
nämndens resursfördelningssystem till skolorna, med följden att de mest utsatta
skolorna tappade minst 7 miljoner. I ett läge när dessa skolor står inför stora
utmaningar med många nyanlända elever som behöver ges förutsättningar att lära sig
svenska och komma i svenska skolsystemet, är det problematiskt. S-gruppen
opponerade sig mot förändringen och föreslog att ytterligare resurser skulle tillföras
nämnden för att ingen skola skulle behöva spara under året, men blev nedröstade av
Alliansen och SD. Året har också inneburit att en genomlysning, som S-styret under
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2018 påbörjade av profilklasserna som finns på ett antal skolor i Linköping, blev
färdig. Kartläggningen visade att profilklasserna är tydligt segregerade, med en
överrepresentation av elever från studievana hem – ett problem om vi vill skapa en
jämlik skola.

Bildningsnämnden
En av de frågor där S-gruppen i Bildningsnämnden bedrivit mest oppositionspolitik
kring under året har varit feriejobben. Det är också ett område där det blivit mycket
påtagligt att det är ett nytt styre i kommunen. Från att ha varit cirka 900 jobb 2018
minskade antalet till cirka 350 jobb 2019.
Vi socialdemokrater invände särskilt mot beslutet att inte längre tillhandahålla
feriejobb i samarbete med föreningsliv och civilsamhälle. Likaså har vi
socialdemokrater kritiserat att bara hälften av jobben fördelats utifrån behov
(exempelvis funktionshinder eller uppväxt i familj i långvarigt behov av
försörjningsstöd), från att det tidigare varit utgångspunkten för samtliga jobb.
Andra områden där vi socialdemokrater opponerat mot den styrande majoriteten har
gällt lokalförsörjningen och utbildningsutbudet. Den styrande minoritetens beslut att
minska antalet platser på Kungsbergsskolan och inte heller låta den bli en
gymnasieskola innebär försvårande omständigheter i ett rent ansträngt läge där
platserna i de kommunala gymnasieskolorna inte svarar upp mot efterfrågan.
Likaså yrkade vi återremiss på beslutet att flytta Barn- och fritidsprogrammet från
Anders Ljungstedts gymnasium till Birgittaskolan, då en genomgående analys av
effekterna vad gäller segregation och attraktivitet saknades.
Avslutningsvis kan nämnas att om Socialdemokraternas budget hade gått igenom och
S ramar gällt för Bildningsnämnden så hade vi valt att prioritera förslag och åtgärder
som bygger ett starkare samhälle och ett tryggare Linköping, så som:
• Krafttag mot skolfrånvaron, med särskilda resurser avsätta för att stötta skolorna i
att arbeta fokuserat för elevers närvaro, från dag ett.
• Utvidga arbetet med nya yrkesgrupper som avlastar lärarna, till exempel
lärarassistenter.
• Intensifiera arbetet med att bygga en ny gymnasieskola med blandning av
studieförberedande och yrkesförberedande program.
• Bygga ut antalet feriejobb, inklusive resurser avsatta till anställning av särskilda
handledare.
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Kultur- och fritidsnämnden
2019 innebar en rivstart för oppositionsrollen för oss socialdemokrater. Vår nämnd
har drabbats tydligt av de borgerliga nedskärningarna och det har dessvärre varit gott
om tillfällen att protestera. Vårt genomslag i media har varit bra och våra ståndpunkter har varit tydliga både i media, i nämnden och i fullmäktigedebatterna.
Vi har protesterat mot nedläggningen av Linköpings Filmsalonger, en satsning på ett
breddat filmutbud, som trots en mindre kostnad nu läggs ner av den nya majoriteten.
Mer överraskande var nedläggningen av kolloverksamheten som funnits i kommunen
sedan 1925. Där har vi protesterat och framfört att vi socialdemokrater särskilt vill
undanta sociala satsningar för barn och unga då vi sparar - så har uppenbarligen inte
de borgerliga politikerna tänkt. Vi har särskilt lyft fram att besparingen slår mot
kommunens arbete mot hedersförtryck, mot unga HBTQ-ungdomars hälsa och
mående samt unga tjejer aktiva i kommunens DIVA-grupp, då just dessa målgrupper
blir av med sina sommarläger.
En stor strid har också stått kring införandet av avgifter på julmarknaden i Gamla
Linköping. Vi socialdemokrater har fått stor publicitet för vår linje att inte ha avgifter
och det känns verkligen som att vi vunnit opinionen i denna fråga. Vi har också drivit
på för att LFC ska ha kvar sitt bidrag till sin akademi och för LFC-Night, en fråga
som slutade med att majoriteten faktiskt följde vår linje. Nu gäller det att också
Bollihop-satsningen får fortsatt finansiering.
Gruppen har fungerat bra trots en del hälsorelaterade bekymmer och vi ser fram
emot att fortsätta en aktiv oppositionspolitik det kommande verksamhetsåret.

Samhällsbyggnadsnämnden
Takten i byggandet har varit lägre under mandatperiodens första år. Det behöver
byggas drygt 1000 bostäder per år för att täcka bostadsbehovet men kommunen har
under 2019 inte kommit upp i detta. Bostadsmarknaden i Linköping är inte i balans,
utbudet är ständigt lägre än efterfrågan, vilket märks på bostadspriserna som
fortsätter att gå uppåt. Antalet förfrågningar om nya detaljplaner har varit fortsatt
högt och de förfrågningar som kommit in under 2019 skjuts allt längre fram i tiden.
Ostlänken är fortsatt viktig och planeringen för olika bostadsprojekt påverkas av den
långdragna processen. Boendesegregationen, som är ett problem, är stor och till stor
del ekonomiskt driven. Samhällsplaneringen behöver ske med segregationen i åtanke
och vi måste se till att byggnationen sker med blandade upplåtelseformer och inriktas
på att skapa möjligheter att bygga till rimliga kostnader för de boende. Trångboddheten ökar och omfattar idag närmare 6000 hushåll varav de flesta finns i
Skäggetorp och Berga.
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Under det gångna året har Samhällsbyggnadsnämnden haft samråd för
utvecklingsplan för Ytterstaden som är ett tillägg till översiktsplanen för Linköping.
Den visar hur ytterstaden kan utvecklas för att ge plats åt ytterligare 50 000 invånare i
framtiden. Flera av de frågor vi fattade beslut om under förra mandatperioden kan vi
nu se komma till liv, bland annat hyrcykelsystem och Berga Ängar – ett
stadsdelsprojekt med billigare bostäder. Den socialdemokratiska gruppen i nämnden
har lyft fram flera viktiga frågor i samhällsplaneringen, till exempel hur kommunen
kan tilldela mark. Vi ser att direkttilldelning av kommunal mark måste vara ett
undantag där transparens och tydliga kriterier ger riktlinjer för tilldelningen. Vi har
uttryckt vår oro över trafiksituationen utanför skolor där vi vill se säkrare lösningar.
Vi har lagt fram ett motförslag till Alliansens och SD:s förslag att lägga ner
tomtförmedlingen där vi istället vill arbeta med de bostadspolitiska verktyg som står
till buds för att hitta vägar att minska boendesegregationen och få fler att komma in
på bostadsmarknaden med ett eget hus eller en lägenhet med rimlig hyra. Fler
Linköpingsbor väljer att cykla vilket är positivt och ställer krav på cykelvägar som är
trygga att färdas på. Det är också viktigt att fotgängare och cyklister på ett tryggt sätt
kan samspela i Linköpings gång och cykelnät. Med anledning av detta har vi arbetat
för att ta bort farliga hinder, skapa tydlighet i trafikmiljön samt åtgärda trafikfarliga
korsningar och tunnlar. Under senhösten fattade Alliansen med SD beslut om att
öppna upp Hamngatan i sin helhet för biltrafik. Dessvärre är problematiken kring
den dåliga luftkvalitén detta för med sig inte löst och prognoser från SMHI och
Naturvårdsverket visar att luftkvalitén på Hamngatan kan nå skadliga nivåer och vara
farlig för barn, gravida och äldre. Vi vill stärka ytterringen runt Linköping så att
biltrafiken inte behöver dras igenom staden och underlätta för kollektivtrafiken att
komma fram genare och snabbare.

Social- och omsorgsnämnden
Under 2019 gick vi från styre till opposition, en mycket stor förändring. Dessutom
gick vi från två nämnder till en genom sammanslagningen av omsorgsnämnden och
socialnämnden till en gemensam social- och omsorgsnämnd. Det innebär att vi nu
både har myndighetsbeslut som rör enskilda personer och beställning av verksamhet
i samma nämnd. Förändringar tar tid, men vi har redan kunnat se fördelar med
förändringen. Nu behöver vi bli bättre på att se människors behov och skapa
verksamheter som kan göra dem självständiga och starka.
Skillnaderna mellan det borgerliga styret och S handlar dels om hur mycket pengar vi
är beredda att lägga, vi hade 10 mkr mer än dem i budget. Det handlar även om olika
verksamhetsformer, där vi vill driva gruppboenden i kommunal regi och de
borgerliga förordar upphandling till lägsta pris utan krav på bemanning. Vi
socialdemokrater förordar tydliga bemanningskrav och kommunal regi för att kunna
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uppnå hög kvalitet och kontinuitet för de boende och personalen. Det borgerliga
styret gör upphandlingar som saknar både bemanningskrav och prisnivåer.
Inom individ och familjeomsorg kan vi se att man successivt drar ner och minskar på
insatserna. Vårt arbete med utflyttad socialtjänst har stannat av. Vi har fortsatt driva
en linje med förebyggande insatser nära medborgarna för att minska behovet av att
tvångsplacera barn och förhindra unga att hamna i kriminalitet och missbruk. Under
året har HVB placeringar för ungdomar ökat – det är en av konsekvenserna av en
segregerad stad. Positivt är att handläggningstiderna har minskat, så att man snabbare
kan gå in med åtgärder.
Det är kö till både gruppbostäder och boendestöd, det finns många barn och
ungdomar som far illa och där deras föräldrar har svårt att hitta eller ta till sig det
stöd som finns att få. Dessa barn och deras familjer måste vi bli bättre på att möta.
Gruppen har fungerat bra och varit aktiva både på gruppträffar och i nämnden.

Valnämnden
Den 26 maj 2019 genomfördes val till Europaparlamentet. Valnämnden som är den
lokala Valmyndigheten har till uppgift att se till att val kan genomföras.
Jämfört med valet till Europaparlamentet ökade valdeltagandet från 55,65% 2014 till
59,69% 2019, en ökning med 4,04 procentenheter varför valnämndens uppdrag
måste anses vara utfört och målet om ett ökat valdeltagande uppnått.

Äldrenämnden
Under 2019 fortsatte vi lägga förslag som utvecklar Linköpings äldreomsorg.
Under året har vi även bevakat beslutet om förenklad handläggning och
Linköpingsmodellen i hemtjänsten. Modellen innebär, om den införs, att den äldre
kan bestämma mer själv och planera insatserna tillsammans med personalen utan att
behöva biståndsbeslut för varje liten förändring.
Vi driver på arbetet med att förbättra uppföljningen av äldreomsorgen. Att som nu
ställa frågor till de äldre som ska besvaras skriftligt är bra men inte tillräckligt. Vi
kräver därför att dialoger med de äldre och deras anhöriga bör vara en viktig del av
uppföljningen. De anställda bör också tydligt användas i uppföljningen. Den
viktigaste frågan är om den äldre får den omsorg som han/hon behöver. Att kvalitén
är likvärdig och bra på alla boenden.
S-gruppen har under året stärkt relationen till de fackföreningar som dominerar bland
de anställda. Vi har också etablerat kontakt med äldregrupper i föreningslivet, samt
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upprätthåller relationerna med pensionärsorganisationerna. Fri busstrafik för äldre
mitt på dagen och förbättrad färdtjänst är två frågor vi har valt att engagera oss i lite
extra som ligger utanför äldrenämndens direkta ansvarsområde.
Under året skedde en större upphandling av flera boenden där vi lade förslag om att
utesluta företag som misskött sitt uppdrag i när tid, och vi har därutöver aktivt verkat
för ett avskaffande av LOV.
Våra viktigaste krav/förslag har varit att:
• Ge hemtjänsten rimliga ekonomiska förutsättningar
• Införa rätt till heltid och avskaffa delade turer i hela äldreomsorgen
• Öka bemanningen inom hemtjänsten, på vårdboenden och demensboenden
• Öka nattbemanningen och stärk arbetsledningen även på natten
• Ställa krav på att enheterna genomför utbildning i svenska språket och
dokumentation på svenska för de anställda som behöver det
• Stärka uppföljningen av äldreomsorgen och tillföra resurser för att verksamheten
ska kunna leva upp till kraven från såväl medborgarna, kommunen och IVO.

Överförmyndarnämnden
S-gruppen i Överförmyndarnämnden är ny för året och mandatperioden och består av
Nicolina Wiklund som vice ordförande och Göran Karlsson som ersättare. S-gruppen har
deltagit under fortbildningsinsatser under året så som länsträff för överförmyndare, SKRutbildning i Stockholm för nya överförmyndare i april och FSÖ (Föreningen Sveriges
Överförmyndare)-dagarna i Karlstad i augusti.
Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och
förvaltare. Man är också ansvarig för rekrytering och utredning inför tillsättning som sker
av tingsrätten. I Linköping är det i dagsläget ca 1600 personer som har en ställföreträdare
som överförmyndarnämnden utövar tillsyn över.
Överförmyndarnämnden har en budget på ca 16 miljoner, där merparten är
personalkostnader på enheten. Näst största posten är arvoden och ersättningar till gode
män på ca 5 miljoner. I S-budgeten för 2020 föreslogs ett tillskott på 100 000 kr till
överförmyndarnämnden.
Fokus under året har legat på rekrytering av gode män. Linköping har historiskt haft ett bra
läge och relativt enkelt att rekrytera. Det har ganska snabbt förändrats och det behöver
därför diskuteras hur man kan rekrytera gode män, både frivilliga, men också professionella
till uppdrag av mer omfattande karaktär. Vi har under några år anat en nedåtgående trend i
antalet ärenden, troligtvis beroende på en del ny lagstiftning angående till exempel
anhörigbehörighet. Denna trend har inte fortsatt i år, varför utvecklingen i ärenden
nogsamt måste följas och beaktas i budgetarbetet.
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De kommande åren kommer det hända mycket inom överförmyndarvärlden. I juli i år
fattade regeringen ett beslut om ett kommittédirektiv för att se över reglerna för gode män
och förvaltare. Det väntas vara klart i februari 2021.

Sankt Kors
Alla från S i styrelsen för Sankt Kors är nya i uppdraget. I hela styrelsen är sju av elva
helt nya. Efter bolagsstämman i maj har därför mycket tid lagts på att lära känna
bolaget och bolagets uppdrag enligt ägardirektiven.
Vi har fått en mycket bra introduktion med genomgångar av bolagets olika delar och
studiebesök ute i verksamheten. Vi som grupp har träffats ett par gånger och håller
därutöver kontakt via vår chattgrupp. Under det här första året har det inte varit
några frågor som skilt oss åt som politiker, det som varit och tagit rätt mycket kraft är
den turbulens som uppstod runt en av styrelseledamöterna. Den ledamoten var dock
ensam om sitt sätt att driva frågor och har nu avgått ur styrelsen.
Vi ser fram emot att nu få jobba med framtidsfrågor för Sankt Kors.

Stångåstaden
Under våren fick vi överlämna majoriteten i bolagets styrelse som en konsekvens av
valresultatet. Trots detta var 2019 ett år som präglades av ett fortsatt högt
bostadsbyggande. Detta beroende på att en hel del projekt dragits igång under vår
mandatperiod. Underhåll och ombyggnationer har också skett i stor omfattning.
Bolagets starka ekonomiska ställning har varit en förutsättning för att möjliggöra
omfattande investeringar i nya och befintliga bostadsfastigheter.
De nya ägardirektiven från de borgerliga är oroande. Ombildningar och
utförsäljningar finns där beskrivet som ett uppdrag till Stångåstaden.
Stångåstadens sociala insatser och verksamhet är omfattande och sträcker sig från
insatser ute i bostadsområden till stöd för ungdomsverksamhet, jobbinsatser och
kultur mm. Vid efterföljande mätningar av resultat, har en ökning av upplevd
trygghet kunnat noteras i flera stadsdelar.
Under året tvingades vi votera och reservera oss mot ett förslag som innebar att
bolaget skulle investera miljonbelopp i konst, placerad på Lambohovs Säteri. Enligt
vår uppfattning låg detta utanför bolagets mandat och verksamhet.
Avslutningsvis kan noteras att Stångåstadens hyresgäster är nöjda med sitt boende.
Detta kan konstateras efter de årliga mätningar som genomförs av oberoende
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institut. Bolaget har under en rad år också fått nationella utmärkelser för sitt arbete
med kundnöjdhet.
Den nya styrelsen som efter beslut i KF numera består av 11 ordinarie ledamöter har
vitaliserat styrelsearbetet. Vi tre socialdemokrater som fått förtroendet att ingå i
nämnda styrelse har haft ett bra och nära samarbete.

Tekniska verken
2019 var ett händelserikt år för Tekniska Verken och S-gruppen tog många viktiga
beslut tillsammans med resten av styrelsen. Vi strävade efter att skapa
helhetslösningar som är långsiktigt fördelaktiga för samhället, miljön och bolagets
ekonomi.
Under det gångna året antogs flera viktiga strategiska beslut. Vindkraftsinvesteringar
är en viktig del i bolagets strategiska utvecklingsplan. Styrelsen besökte under hösten
Värmland och Sunne för att se hur arbetet fortskred på plats. Investeringstakten är
alltjämt hög, och målet är att en tredjedel av bolagets elproduktion komma från
vindkraft år 2023. Arbetet fortsätter och jakten på plaster för nya
vindkraftsetableringar intensifieras.
Arbetet med att utveckla biogasaffären har fortsatt under 2019. Minskad efterfrågan
på fordonsgas har krävt nya affärsupplägg. Anläggning för produktion av flytande
biogas (LBG, Liquid BioGas) har skapat nya marknader och affärsmöjligheter. Med
flyttande biogas kan industri och tung trafik ställa om och bidra till en klimatsmart
region.
Bolaget har under året beslutat att uppföra Sveriges största solcellspark. Parken
placeras längs med E4. Projektet är ett samarbete mellan Swedbank, Eneo Solutions
och Tekniska verken. Markområdet för parken är ca 13 hektar och förväntas
producera cirka 11,5 GWh. Swedbank kommer att köpa elen som ett led i bankens
hållbarhetsarbete.
Överlag har det varit ett bra verksamhetsår för bolaget. Men man ska samtidigt vara
medveten om att bolaget och hela energibranschen står inför stora utmaningar de
kommande åren. Kapacitetsfrågor, elnätsfrågor och avfallsfrågor är frågor som kan
påverka bolaget och branschen framgent. Samtidigt så är bolaget välskött och har
rönt stor framgång i omställningsarbetet och är en förutsättning för att nå målet att
Linköping ska vara koldioxidneutralt år 2025.
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Visit Linköping
Besöksnäringen, precis som de senaste 20 åren, fortsätter att växa som näring. En av
de strategiskt viktigaste insatserna som Visit Linköping har haft att jobba med de
senaste åren är att skapa fler anledningar för Linköpingsbor att stanna hemma på
sommaren eller för utomstående att besöka vår stad. Sommaren 2019 hade vi
Triathlon SM, Boule SM, Gyllene tider, Digiloo och den bredaste och den hittills
mest besökta Linköpings stadsfest någonsin. Hela sommarsatsningen förlängdes och
avslutades med den världsunika tävlingen Red Bull Neptune steps, simtävlingen i
Bergs slussar. Det hela resulterade i ett nytt rekord i antal hotellgästnätter i
Linköping under sommarmånaderna.
De besparingar som borgerligheten genomför drabbar dock Visit på ett sätt som gör
att genomförandekapaciteten till denna framtidsresa där vi försöker omvandla
Linköping till en självklar sommarstad där antalet lågtröskeljobb ökar från år till år, är
hotad. Förutom besparingarna, samhällstrender så som: mindre och färre
konferenser, dyrare konserter och större behov av säkerhetsåtgärder vid evenemang
gör att det blir svårare att genomföra det Visit genomför när man drar in på de medel
som är kopplade till besöksnäringsuppdraget, evenemangsstrategin, eventuppdraget
samt Eventgroup potten gör att det är svårare, inte bara för Visit att genomföra det
som krävs, men det blir även svårare för föreningslivet att engagera sig och
genomföra större nationella eller internationella evenemang i Linköping.

Lejonfastigheter
Mycket nytt har hänt under 2019: ny vd i form av Micael Antamo, en till stora delar
ny styrelse, nya lokaler i MIO-huset intill Resecentrum och arbete med ett nytt och
utökat uppdrag som börjar gälla under 2020.
Efter en tid av turbulens och internt missnöje ser det dock betydligt bättre ut för
Lejonfastigheter jämfört med tidigare år och det märks i form av bra resultat på de
index som mäter kundnöjdhet respektive personalnöjdhet. Bolaget är välskött och
ekonomiskt starkt, med god uppfyllelse av både de egna och ägarens krav liksom bra
resultat på ett externt strategitest. Det är resultat som nog kommer vara svåra att
överträffa under kommande år.
Mycket av 2019 har handlat om att utreda och förankra det nya uppdrag som innebär
att bolaget får ett mycket större ansvar för att kartlägga, ordna fram och hyressätta
kommunens verksamhetslokaler och detta arbete har lett fram till en del
personalförändringar och framtagandet av en ny, något ombalanserad, hyresmodell.
Den stora utmaningen framåt är att få fart på byggande av nya högstadie- och
gymnasieskolor. Lejonfastigheter kan inte bygga på eget initiativ, men är väl medvetet
om de stora behov som finns och att befintliga skolor i många fall är överfulla.

