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Beslutande
Helena Balthammar (S) ordförande
Niklas Nåbo (S) 1:e vice ordförande
Astrid Brissman (M) 2:e vice ordförande
Paul Lindvall (M)
Madelaine Erlandsson (M) §§ 1-3
Evelina Alsén (MP)
Jonas Andersson (SD)
Muharrem Demirok (C)
Jakob Björneke (S)
Nils Hillerbrand (MP)
Daniel Andersson (L)
Yvonne de Martin (C)
Christian Gustavsson (M)
Yvonne Svalin (KD)
Jessica Eek (V)
Elisabeth Gustafsson (S)
Ranko Simic (S) §§ 1-6
Jerry Broman (M)
Per Larsson (KD)
Elisabet Strömfelt (V)
Eva Lindh (S)
Gert Franzén (MP)
Mari Hultgren (S)
Gunnar Broman (L)
Gösta Gustavsson (C)
Niklas Borg (M)
Rebecka Hovenberg (MP)
Lotta Bäckman (S)
Johan Karlsson (SD)
Josefin Leone (M) §§ 1-17
Magnus Engström (KD)
Eva Lindblad (V)
Joe Mayer (S)
Karin Granbom Ellison (L)
Catharina Rosencrantz (M)
Lars Vikinge (C)
Kristina Edlund (S)
Birgitta Ståhl-Öckinger (S)
Anita Jonasson Kroon (M)
Richard Bremer (S)
Christer Johansson (SD)
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Björn Bergdahl (M)
Ali Hajar (S)
Rutger Starwing (M) §§ 1-3
Gunn Bredstedt (S)
Christoffer Rosendahl (C)
Erik Östman (M)
Johan Bergstedt (MP)
Liselotte Fager (KD)
Tommy Ählström (M) §§1-6
Michael Scheibel Julin (S)
Stefan Erikson (M) §§ 1-6
Ulf Lindh (S)
Thomas Bystedt (L)
Andreas Williamsson (S)
David Ekholm (MP)
Sandra Sannemo Bårman (M)
Anna Steiner Ekström (M)
Rolf Edelman (M)
Ellen Aguirre (S)
Elias Aguirre (S) - ersätter Lena Micko (S)
Kärstin Brattgård (S) – ersätter Mikael Sanfridson (S)
Marita Töråsen (S) – ersätter Tanja Mitic (S)
Claes Strömberg (M) – ersätter Anna Bergdahl (M)
Monika Broman (L) – ersätter Rebecka Gabrielsson (L)
Gunnar Franzén (SD) – ersätter Sonny Persson (SD)
Hans Ericson (SD) – ersätter Klas Ahlberg (SD)
Kjell Brissman (M) – ersätter Elmer Jansson (M)
Lisa Nåbo (S) – ersätter Christoffer Olsson (S)
Frida Kindeland (S) – ersätter Jan Österlind (S)
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) – Lottie Routh Brissle (MP)
Johan Thorén (L) – ersätter Claes Almén (L)
Kerstin Johnsson (S) – ersätter Andreas Ählström (S)
Johan Pettersson (SD) – ersätter Jens Olsson (SD)
Elza Gunnarsson (C) – ersätter Marie Green (C)
Per Wretman (S) – ersätter Kim Öhman (S)
Nicolina Friström (S) - ersätter Birgitta Wallberg (S)
Oskar Strömblad (M) – ersätter Fredrik Lundén (M)
Sonny Härold (S) – ersätter Almaz Abdulla (S) §§ 1-6
Mohammad Al Zoghbi (M) – ersätter Tommy Ählström §§ 7-29
Zebulon Carlander (M) – ersätter Stefan Erikson §§ 7-29
Petter Nordström (M) – ersätter Madeleine Erlandsson §§ 4-29
Kjell Cederlund (M) – ersätter Josefine Leone (M) §§ 18-28
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Peter Hult (S) – ersätter Ranko Simic (S) §§ 7-29
Magnus Redin (M) – ersättare för Rutger Starwing §§ 4-29
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Övriga deltagande
Ersättare (icke tjänstgörande)
Sonny Härold (S) §§ 7-29
Peter Hult (S) §§ 1-6
Susanne Wallberg (S)
Gunnar Gustafsson (MP)
Zebulon Carlander (M) §§ 1-6
Kjell Cederlund (M) §§ 1-17
Magnus Redin (M) §§1-3
Petter Nordström (M) §§ 1-3
Mohammad Al Zoghbi (M) §§ 1-6
Agneta Lantz (M)
Mikael Larsson (C)
Hans Eneroth (C)
Magnus Landberg (KD)
Berit K-Lehnér (KD)
Kent Johansson (V)
Övriga
Skyttedal Sara (KD), gruppledare
Brandt Peder, ekonomidirektör
Andersson Maria, administrativ assistent
Nikonoff Marie, kommunsekreterare
__________
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Tema - Ett delaktigt Linköping (inför antagande av
nytt funktionshinderpolitiskt program)

Dnr KS 2015-282
Ärende
Temat - Ett delaktigt Linköping - genomförs inför antagandet av nytt
funktionshinderpolitiskt program. Kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare erbjuds möjligheten att mingla runt i stadshusets konferensrum och få
en inblick i hur det är att leva med en funktionsnedsättning.
__________
Beslutet skickas till:
-
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Tema - FN:s globala mål för hållbar utveckling

Ärende
Aleksander Gabelic, ordförande i svenska FN-förbundet informerar om FN:s
globala mål för hållbar utveckling.
Emil Broberg, från Sveriges Kommuner och Landsting, redogör för hur FN:s
globala mål påverkar kommuner och landsting samt Agenda 2030.
De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger,
förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och
egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för
planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara
och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska,
den sociala och den miljömässiga.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-
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Ledamöternas allmänna frågestund - Kan alla
medborgare ta del av politiska handlingar i
Linköpings kommun via webbläsare?

Dnr KS 2017-92
Ärende
Jessica Eek (V) ställer följande fråga:
Kan alla medborgare ta del av politiska handlingar i Linköpings kommun via
webbläsare?
Kristina Edlund (S) lämnar ett muntligt svar.
__________
Beslutet skickas till:
-
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Kommuninvest ekonomisk förening, antagande av
erbjudande om medlemskap, finansiering, val av
ombud

Dnr KS 2016-811
Ärende
Kommunledningskontoret föreslår att kommunen antar
medlemsskapserbjudande i Kommuninvests ekonomiska förening.
Medlemskapet innebär en ny finansieringskälla för kommunkoncernen och
stärker kommunkoncernens finansiella beredskap betydligt. Kommuninvest har
möjlighet att låna i Riksbanken och medlemmarna kan därför, indirekt via
Kommuninvest, få tillgång till sådan finansiering vid tider då
likviditetssituationen i marknaden är ansträngd.
Medlemskapet gör det möjligt för kommunkoncernen att konkurrensutsätta
marknadsfinansiering och bilateral bankfinansiering. Då det är kommunen som
blir medlem i Kommuninvest erhåller kommunkoncernen finansiering till en
kostnad som baseras på kommunens kreditvärdighet, det vill säga den part i
kommunkoncernen som har den starkaste kreditvärdigheten.
Upplåningskostnaden i Kommuninvest blir därför betydligt lägre jämfört med
kostnaden när bolagen lånar i marknaden endast med rating som säkerhet.
Kommunen har inga egna lån, endast koncernbolagen lånar. Kommunen har
därför inte några marknadsprogram för lånefinansiering och inte någon
kreditrating. Om kommunen vill lånefinansiera en specifik enskild investering
utgör medlemskapet i Kommuninvest en kostnadseffektiv och administrativt
enkel finansieringskälla.
Medlemskapet innebär bland annat ett åtagande om att teckna solidarisk borgen
såsom för egens skuld (proprieborgen) för samtliga förpliktelser som
Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att ingå. Det betyder att om
Kommuninvest i Sverige AB inte fullföljer någon av sina förpliktelser kan en
fordringsägare kräva kommunen på hela dennes fordran och kommunen
ansvarar då för att kräva ersättning från övriga medlemmar.
Medlemskapet innebär också ett åtagande om att inbetala medlemsinsatsen, ett
åtagande om att tillsammans med övrig medlemmar ansvara för
Kommuninvest i Sverige ABs motpartsexponeringar avseende derivat.
Medlemskapet innebär också att kommunen skall ingå som part i det
regressavtal, mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för
borgensåtagandet regleras.
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Kommunstyrelsens beslut den 17 januari 2017, § 12
1. Kommunledningskontorets förslag till beslut tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 17 januari
2017, § 12
1. Linköpings kommun antar erbjudande om medlemskap i Kommuninvest
ekonomiska förening.
2. Linköpings kommun inbetalar, till föreningen, den maximala
medlemsinsatsen om 900 kr per invånare (ca 137 mnkr).
3. Likviden för medlemsinsatsen föreslås tas från portföljen långsiktiga
placeringar. Medlemsinsatsen föreslås sedan utgöra en placering i den
långsiktiga placeringsportföljen.
4. Linköpings kommun tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld
(proprieborgen) för samtliga förpliktelser, som Kommuninvest i Sverige AB
ingått eller kommer att ingå.
5. Linköpings kommun ska, i enlighet med vad som anges i stadgarna för
Kommuninvest ekonomisk förening, ingå som part i det regressavtal mellan
medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras.
6. Linköpings kommun ska ingå som part i det avtal där kommunen
tillsammans med övriga medlemmar ansvarar för Kommuninvest i Sverige
AB:s motpartsexponeringar avseende derivat.
7. Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med kommundirektören
bemyndigas att underteckna borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet
förekommande handlingar.
8. CC med DD som ersättare utses till ombud på föreningsstämman i
Kommuninvest.
9. Kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder i övrigt som erfordras
med anledning av kommunen medlemskap i Kommuninvest ekonomiska
förening.
10. Linköpings kommun medger att Kommuninvest i Sverige AB får använda
Linköpings kommuns vapen.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse reviderad 2017-01-12
Bilaga: Kommuninvest presentation för PLU 2016-09-12
Bilaga: Kommuninvest presentation för PLU 2016-09-12
Regressavtal
Yrkanden
Kristina Edlund (S) med instämmande av Nils Hillerbrand (MP), Paul Lindvall
(M), Muharrem Demirok (C), Christian Gustavsson (M), Gunnar Broman (L),
Liselott Fager (KD), Jessica Eek (V), Catharina Rosencrantz (M), Lars Vikinge
(C) och Elisabet Strömfelt (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Erik Östman (M) med instämmande av Jerry Broman (M), Gösta Gustavsson
(C), Yvonne Svalin (KD), Björn Bergdahl (M), Rolf Edelman (M), Anna
Steiner Ekström (M) och Kjell Cederlund (M) yrkar avslag på
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Kristina Edlunds (S) med flera
bifallsyrkande och Erik Östmans (M) med flera avslagsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt Kristina Edlunds (S) med flera bifallsyrkande.
Omröstning begärs.
Följande omröstningsproposition uppläses och godkännes: Den som röstar ja
bifaller Kristina Edlunds (S) med flera yrkande. Den som röstar nej bifaller
Erik Östmans (M) med flera avslagsyrkande.
Omröstning
Omröstningen utfaller så att 60 ledamöter röstar ja, 15 ledamöter röstar nej, 3
ledamöter avstår fån att rösta och 1 ledamot är frånvarande.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat bifalla Kristina Edlunds (S) med flera
yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Linköpings kommun antar erbjudande om medlemskap i
Kommuninvest ekonomiska förening.
2. Linköpings kommun inbetalar, till föreningen, den maximala
medlemsinsatsen om 900 kr per invånare (ca 137 mnkr).
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3. Likviden för medlemsinsatsen föreslås tas från portföljen långsiktiga
placeringar. Medlemsinsatsen föreslås sedan utgöra en placering i den
långsiktiga placeringsportföljen.
4. Linköpings kommun tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld
(proprieborgen) för samtliga förpliktelser, som Kommuninvest i
Sverige AB ingått eller kommer att ingå.
5. Linköpings kommun ska, i enlighet med vad som anges i stadgarna för
Kommuninvest ekonomisk förening, ingå som part i det regressavtal
mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för
borgensåtagandet regleras.
6. Linköpings kommun ska ingå som part i det avtal där kommunen
tillsammans med övriga medlemmar ansvarar för Kommuninvest i
Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat.
7. Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med kommundirektören
bemyndigas att underteckna borgensförbindelse, avtal samt övriga i
ärendet förekommande handlingar.
8. Kristina Edlund (S) med XX (X) som ersättare utses till ombud på
föreningsstämman i Kommuninvest.
9. Kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder i övrigt som
erfordras med anledning av kommunen medlemskap i Kommuninvest
ekonomiska förening.
10. Linköpings kommun medger att Kommuninvest i Sverige AB får
använda Linköpings kommuns vapen.
Reservationer
Erik Östman (M), Yvonne de Martin (C), Gösta Gustavsson (C), Anna Steiner
Ekström (M), Björn Bergdahl (M), Magnus Redin (M), Sandra Sannemo
Bårman (M), Kjell Cederlund (M), Fredrik Lundén (M), Yvonne Svalin (KD),
Petter Nordström (M), Rolf Edelman (M), Jerry Broman (M) och Astrid
Brissman (M) reserverar sig mot ovanstående beslut till förmån för
avslagsyrkandet.
Paul Lindvall (M) lämnar följande röstförklaring:
Linköping har starka och välskötta kommunägda bolag. Under ett stort antal år
har bolagen byggt upp en stark och solid verksamhet. Det är naturligtvis bra.
Bolagen har en viktig roll i att också fortsättningsvis bidra till att utveckla
Linköping. Det behöver byggas nya bostäder. Det behöver byggas nya skolor,
nya äldreboenden och nya anläggningar för kultur och fritid. Nya och växande
företag behöver erbjudas mark och lokaler för att kunna fortsätta att utvecklas i
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kommunen. I takt med att befolkningen växer så behövs det också fortsatt
utbyggnad av VA och smarta energi- och klimatlösningar. Välskötta
kommunägda bolag spelar här en viktig roll. Det är viktigt att de investeringar
som genomförs kan ske till så låga finansiella kostnader som möjligt och med
låg risk.
De kommunägda bolagen har haft ett stort mått av frihet att lösa de uppgifter
som ägaren (kommunen) formulerat. Vi är övertygade om att detta har utgjort
en av de stora framgångsfaktorerna som bidragit till att de kommunägda
bolagen i Linköping idag är välskötta. De närmaste 5-10 åren kommer att
präglas av mycket stora investeringar. Ett medlemskap i Kommuninvest
erbjuder här ytterligare en möjlighet för bolagen att kunna finansiera
investeringarna till låg kostnad. Samtidigt innebär ett medlemskap inte bara
fördelar utan det finns också nackdelar förenat med ett medlemskap,
exempelvis ett solidariskt borgensåtagande. Oavsett medlemskap eller ej vill vi
understryka betydelsen av att bolagen även fortsättningsvis har olika
möjligheter att finansiera de kommande investeringarna. Det kan exempelvis
vara mer förmånligt med certifikatprogram. Ansvaret för att välja rätt
finansieringslösning måste ligga kvar på respektive bolag. Vi avvisar också
eventuella kommande förslag som innebär att de kommunägda bolagen skulle
komma att påtvingas en lösning i form av en internbank. Starka och välskötta
kommunägda bolag har inte uppkommit av sig självt. De har tillskapats av en
värdeskapande ägare och styrelser och verkställande ledningar som haft
betydande frihetsgrader när det gäller att bidra till att utveckla Linköping. Den
modellen får inte äventyras genom alltför hård centralisering av olika
finansiella beslut.
__________
Beslutet skickas till:
Hans Asplund, finanschef (för vb till Kommuninvest)
Hans Lander, VD Stadshus AB
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Bilaga till § 4
Voteringslista
Kommuninvest ekonomisk förening, antagande av erbjudande om medlemskap,
finansiering, val av ombud
Ledamöter
Helena Balthammar
Niklas Nåbo
Astrid Brissman
Lena Micko
Paul Lindvall
Mikael Sanfridson
Madeleine Erlandsson
Tanja Mitic
Evelina Alsén
Jonas Andersson
Anna Bergdahl
Rebecka Gabrielsson
Muharrem Demirok
Jakob Björneke
Nils Hillerbrand
Sonny Persson
Daniel Andersson
Yvonne de Martin
Christian Gustavsson
Yvonne Svalin
Jessica Eek
Elisabeth Gustafsson
Ranko Simic
Jerry Broman
Per Larsson
Elisabeth Strömfeldt
Eva Lindh
Gert Franzén
Klas Ahlberg
Elmer Jansson
Marie Hultgren
Gunnar Broman
Gösta Gustavsson
Niklas Borg
Christoffer Olsson
Jan Österlind
Rebecka Hovenberg
Lotta Bäckman
Johan Karlsson
Josefine Leone
Magnus Engström
Eva Lindblad
Joe Mayer
Karin Granbom Ellison
Catharina Rosencrantz
Lars Vikinge
Kristina Edlund
Birgitta Ståhl Öckinger
Anita Jonasson-Kroon
Lottie Routh Brissle

Parti
(S)
(S)
(M)
(S)
(M)
(S)
(M)
(S)
(MP)
(SD)
(M)
(L)
(C)
(S)
(MP)
(SD)
(L)
(C)
(M)
(KD)
(V)
(S)
(S)
(M)
(KD)
(V)
(S)
(MP)
(SD)
(M)
(S)
(L)
(C)
(M)
(S)
(S)
(MP)
(S)
(SD)
(M)
(KD)
(V)
(S)
(L)
(M)
(C)
(S)
(S)
(M)
(MP)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

Ja
X
X

Elias Aguirre

X
X
X

Justerarens signatur

Avst

Frånv

X

Kärstin Brattgård
Petter Nordström
Marita Töråsen

X
X
X
X

Claes Strömberg
Monika Broman

X
X
X
X
X
X
X

Gunnar Franzén

X
X
X
X
X
X
X
Magnus Landberg

X
X
X
X

Hans Ericson
Kjell Brissman

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Lisa Nåbo
Frida Kindeland

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Cecilia Bergfasth
Transport:

Ordförandens signatur

Nej

Justerarens signatur

40

6

3

1
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Transport:
Ledamöter
Richard Bremer
Christer Johansson
Björn Bergdahl
Ali Hajar
Rutger Starwing
Gunn Bredstedt
Claes Almén
Christoffer Rosendahl
Andreas Ählström
Erik Östman
Johan Bergstedt
Liselotte Fager
Jens Olsson
Tommy Ählström
Mikael Scheibel Julin
Stefan Erikson
Ulf Lindh
Thomas Bystedt
Andreas Williamsson
David Ekholm
Marie Gren
Sandra S Bårman
Kim Öhman
Anna Steiner Ekström
Rolf Edelman
Ellen Aguirre
Birgitta Wallberg
Fredrik Lundén
Almaz Abdulla

Parti
(S)
(SD)
(M)
(S)
(M)
(S)
(L)
(C)
(S)
(M)
(MP)
(KD)
(SD)
(M)
(S)
(M)
(S)
(L)
(S)
(MP)
(C)
(M)
(S)
(M)
(M)
(S)
(S)
(M)
(S)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

Justerarens signatur

6

3

1

Ja
X
X

Nej

Avst

Frånv

3

1

X
X
Magnus Redin

X
X
X
X
X

Johan Thorén
Kerstin Johnsson

X
X
X
Johan Pettersson

X
X
X
X

Elza Gunnarsson

X
X
X
X
X

Per Wretman

X

X
X
X
X
X

Nicolina Friström
Kjell Cederlund
Sonny Härold

X
X
SUMMA:

Ordförandens signatur

40

Justerarens signatur

60

15
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§5

2017-01-24

Funktionshinderpolitiskt program, antagande

Dnr KS 2015-282
Ärende
Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-20, § 375 att revidera det
handikappolitiska handlingsprogrammet. En styrgrupp och arbetsgrupp har
arbetat med att ta fram ett förslag till nytt funktionshinderpolitiskt program.
Förslaget till nytt funktionshinderpolitiskt program har remitterats till nämnder,
kommunal bolag och Linköpings handikappföreningar (HSO).
Programmet syftar till att förtydliga vad Linköpings kommun ska uppnå för att
öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. Kommunfullmäktige
föreslås anta det nya programmet.
Kommunstyrelsens beslut den 17 januari 2017, § 8
1. Förslag till nytt funktionshindersprogram tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 17 januari
2017, § 8
1. Funktionshinderpolitiskt program ”Ett delaktigt Linköping” antas.
2. Det handikappolitiska handlingsprogrammet upphävs härmed.
3. Riktlinjer för handikappolitiska handlingsprogrammet (Kunskap och
forskning samt Tillgänglighet) upphävs härmed.
Vid dagens sammanträde informerar ekonomidirektör Peder Brandt om
ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-12-19
Funktionshinderpolitiskt program, antagande
Yttranden
Eva Lundblad (V), Kristina Edlund (S) och Yvonne Svalin (KD) yttrar sig i
ärendet.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Yrkanden
Daniel Andersson (L) med instämmande av Anita Jonasson-Kroon (M), Lotta
Bäckman (S), Yvonne Svalin (KD), Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) och
Jonas Andersson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jessica Eek (V) yrkar att ärendet återremitteras.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på huruvida ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras enligt Jessica Eeks (V) yrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag till
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla detta.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Funktionshinderpolitiskt program ”Ett delaktigt Linköping” antas.
2. Det handikappolitiska handlingsprogrammet upphävs härmed.
3. Riktlinjer för handikappolitiska handlingsprogrammet (Kunskap och
forskning samt Tillgänglighet) upphävs härmed.
__________
Beslutet skickas till:
Omsorgskontoret, Karolin Hellgren
Kommunstyrelsens diarium (styrdokument)

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§6

2017-01-24

Policy för kommunens yttranden angående allmän
kameraövervakning till länsstyrelsen, revidering

Dnr KS 2016-1143
Ärende
Kommunstyrelsen har efterfrågat ett förslag till justering av kommunens policy
för yttrande till länsstyrelsen avseende allmän kameraövervakning. Detta med
anledning av så kallade ”drönare” utrustade med kamera.
I denna del sker ingen revidering av policy för kameraövervakning i
kommunens egna verksamheter förslås för närvarande, till dess att rättsläget
blivit mer klarlagt på området.
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i två domar fastställt att en kamera
som är monterad på en drönare kräver tillstånd enligt
kameraövervakningslagen, jämför HFD mål nr 78-16.
Kommunstyrelsen tillstyrker tillstånd till kameraövervakning med drönare och
behandling och bevarande av bilder, avlyssning eller ljudupptagning endast om
den kan bidra till
a, efterforskning av försvunna personer, transport av exempelvis hjärtstartare,
räddningsutrustning, läkemedel eller motsvarande, tillsyn/kontroll av områden
i samband med bränder, inspektion av kraftledningsgata inför insats av
personal eller motsvarande.
b. samhällelig syften
Vid fråga om tillstyrkande om kameraövervakning med drönare (obemannat
luftfartyg) inom Linköpings geografiska område ska dock stor restriktivitet
gälla, med hänsyn till skyddslagen/säkerhetsskyddslagen samt regleringarna
om luftsäkerheten och skydd av geografisk information.
Kommunstyrelsens beslut den 17 januari 2017, § 14
1. Kommunledningskontorets förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 17njanuari
2017, § 14
1. Reviderad policy för kommunens yttranden angående allmän
kameraövervakning till länsstyrelsen antas.
2. Policyn ska aktualitetsprövas vid behov.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse reviderad 2017-01-16 Förslag till reviderad policy Bilaga 1,
Högsta förvaltningsdomstolen(HFD) Mål nr 78-16 Bilaga 2, Datainspektionen,
Tillstånd till kameraövervakning med drönare 2016-11-16, dnr; 22-2016 Bilaga
3, Justitiedepartementet/grundlagsenheten har lämnat förslag till lag om
ändring i kameraövervakningslagen(2013:460).
Kommunfullmäktiges beslut
1. Reviderad policy för kommunens yttranden angående allmän
kameraövervakning till länsstyrelsen antas.
2. Policyn ska aktualitetsprövas vid behov.
__________
Beslutet skickas till:
Johan Edwardsson, säkerhetschef
Kommunstyrelsens diarium (styrdokument)

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§7

2017-01-24

Kommunikationspolicy, antagande

Dnr KS 2016-674
Ärende
Dokumentet Kommunikationspolicy för Linköpings kommun återremitterades
vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2016 och har nu
reviderats i enlighet med beslutet.
Kommunfullmäktige antog en kommunikationspolicy att gälla för Linköpings
kommun i december 2012. Denna policy har sedan legat som grund för
utveckling av våra kommunikationsinsatser generellt samt utveckling av bland
annat kommunens webbplats, intranät, e-tjänster, medborgarkontor,
personaltidning, hushållstidningen Dialog, mediestrategi och marknadsföring.
Uppföljningar utifrån ett medborgarperspektiv har gjorts kontinuerligt
omfattande attitydundersökning, varumärkeskännedom, tillgänglighet via
telefon och webb. Under åren har också organisatoriska strukturer byggts upp
för att säkerställa kontinuerliga utvecklingsinsatser inom kommunikation.
Enligt fullmäktiges beslut ska ny kommunikationspolicy tas fram efter fyra år
vilket medförde att arbetet med att se över och omformulera nuvarande
kommunikationspolicy initierades i april 2016. Arbetet har innefattat ett brett
dialog- och förankringsarbete inom organisationen, framförallt inom
grupperingen kommunikationsstrategisk funktion där samtliga förvaltningar
finns representerade.
Kommunikationspolicyn är ett verktyg för att nå antagna visioner, mål och
strategier. Information från Linköpings kommun ska vara tillgänglig samt lätt
att förstå och ta del av. En tydlig och offensiv kommunikation ökar kunskapen
hos mottagaren. Kommunikation handlar om att ge och ta emot information
och inbjuda till dialog.
Kommunstyrelsens beslut den 17 januari 2017, § 11
1. Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till ny kommunikationspolicy.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 17 januari
2017, §11
1. Ny kommunikationspolicy för Linköpings kommun antas.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-12-21
Förslag till kommunikationspolicy
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-12-14, § 499
Yrkanden
Kristina Edlund (S) och Eva Lundblad (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ny kommunikationspolicy för Linköpings kommun antas.
__________
Beslutet skickas till:
Katrin Englund, kommunikationsstrateg
Samtliga nämnder
Kommunstyrelsens diarium (styrdokument)

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§8

2017-01-24

Lån- och borgensram för kommunen och
kommunens bolag år 2017

Dnr KS 2016-820
Ärende
Enligt gällande finanspolicy ska kommunfullmäktige årligen fastställa låneram
för kommunen och kommunens bolag. Högsta ram för kommunkoncernens
låneomslutning för 2017 föreslås till 19 611 mnkr, motsvarande ram för 2016
uppgick till 18 915 mnkr.
Linköpings Stadshus AB har för 2017 begärt en låneram på 8 220 mnkr. 2016
var låneramen 8 100 mnkr, ökningen kommer sig av att vidareutlåningen till
dotterbolagen Sankt Kors samt ResMex ökar till följd av ökande investeringar i
bolagen. Kommunledningskontoret föreslår att även borgensramen bör vara
8 220 mnkr för att återspegla Stadshus önskan om höjd låneram.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunen fortsatt ges möjlighet att
teckna borgen för samtliga lån som dotterbolagen inom Linköpings Stadshus
AB tar upp på marknaden. Borgensramen för dotterbolagen inom Linköpings
Stadshus AB föreslås uppgå till 11 391 mnkr därutöver föreslås borgensramen
för Linköpings Stadshus AB uppgå till 8 220 mnkr. Total Borgensomslutning
föreslås till 19 611 mnkr, motsvarande ram för 2016 uppgick till 18 915 mnkr.
Ökningen kommer sig av att låneramen för Linköpings Stadshus AB är högre
2017 jämfört med 2016 till följd av ökad vidareutlåning till dotterbolagen, samt
att låneramen för Stångåstaden samt Lejonfastigheter är högre 2017 jämfört
med 2016 till följd av ett ökat investeringsbehov
Kommunfullmäktiges beslut om lån- och borgensram får en giltighet som
sträcker sig över 2017 och gäller till dess kommunfullmäktige beslutar om ny
ram 2018.
Kommunstyrelsens beslut den 17 januari 2017, § 13
1. Kommunledningskontorets förslag avseende lån- och borgensram för
kommunen och kommunens bolag för 2017 tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 17 januari
2017, § 13
1. Kommunkoncernens sammanlagda långfristiga lån under år 2017 får inte
överskrida 19 611 000 000 kronor.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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2. Låneram fastställs enligt redovisad specifikation i tjänsteskrivelsens bilaga
1.
3. Borgensbeloppet för Linköpings Stadshus AB skall för år 2017 uppgå till
högst 8 220 000 000 kronor, samt för dotterbolagen inom Linköpings Stadshus
AB uppgå till högst 11 391 000 000 kronor under år 2017.
4. Beslutet gäller till dess kommunfullmäktige beslutar om nya ramar från år
2018.
5. Samtliga tidigare, ännu ej utnyttjade, beslut om kommunal borgen till de
kommunala bolagen återkallas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-01-03 Bilaga 1, Sammanställning nettoinvesteringar
enligt budget 2016 – 2017 Bilaga 1, Sammanställning låneram 2016 – 2017
Bilaga 2, Underlag för borgensram från Linköpings Stadshus AB Bilaga 3,
Utdrag styrelsemötesprotokoll, Linköpings Stadshus AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunkoncernens sammanlagda långfristiga lån under år 2017 får
inte överskrida 19 611 000 000 kronor.
2. Låneram fastställs enligt redovisad specifikation i bilaga 1.
3. Borgensbeloppet för Linköpings Stadshus AB skall för år 2017 uppgå
till högst 8 220 000 000 kronor, samt för dotterbolagen inom
Linköpings Stadshus AB uppgå till högst 11 391 000 000 kronor under
år 2017.
4. Beslutet gäller till dess kommunfullmäktige beslutar om nya ramar
från år 2018.
5. Samtliga tidigare, ännu ej utnyttjade, beslut om kommunal borgen till
de kommunala bolagen återkallas.
__________
Beslutet skickas till:
Linköping Stadshus AB
Ekonomiavdelningen, Marcus Wahlström

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§9

2017-01-24

Starta projekt Låna en svensk för ökad integration,
svar på motion (M)

Dnr KS 2016-384
Ärende
Catharina Rosencrantz (M) och Elmer Jansson (M) har den 25 april 2016
lämnat motionen ”Låna en svensk” för ökad integration.
Kultur- och fritidskontoret redogör för att det inom ramen för kommunens
biblioteksverksamhet idag drivs det som kallas Språkvän. Verksamheten har
pågått sedan 2015 och har genom projektmedel från kommunstyrelsen
”Insatser för flyktingmottagande 2016” utvecklats ytterligare.
I september 2016 startades en förmedling av språkvänner i Linköpings
kommun kallad ”Vi ses! Språkvänner i Linköping”. Linköpings kommun är
huvudsponsor och Linköpings Södra Rödakorskrets är utförare. Ytterligare ett
antal organisationer i kommunen vill engagera sig och deltar därmed som
medverkande organisationer däribland Linköpings stadsbibliotek.
Kultur- och fritidskontoret anser att biblioteksverksamheten redan idag
erbjuder de möjligheter som efterfrågas i motionen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 15 december 2016, § 194 att
tillstyrka förslaget till beslut.
Kommunstyrelsens beslut den 17 januari 2017, § 9
1. Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 17 januari
2017, § 9
1. Motionen ”Låna en svensk för ökad integration” besvaras med hänvisning
till att biblioteksverksamheten redan idag erbjuder de möjligheter som
efterfrågas i motionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-11-20
Motion
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2016-12-15, § 194

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Yttranden
Catharina Rosencrantz (M), Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) och Anna
Steiner Ekström (M) yttrar sig i ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen ”Låna en svensk för ökad integration” besvaras med
hänvisning till att biblioteksverksamheten redan idag erbjuder de
möjligheter som efterfrågas i motionen.
__________
Beslutet skickas till:
Motionären
Kultur- och fritidsnämnden

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 10

2017-01-24

Minska barngrupperna i Linköpings förskolor, svar
på motion (V)

Dnr KS 2016-499
Ärende
Jessica Eek (V), Ulla Nilsson (V), Eva Lindblad (V), Elisabet Strömfelt (V)
och Emil Broberg (V) föreslår i en motion den 30 maj 2016
kommunfullmäktige besluta att det införs ett maxtak för barngrupper i
Linköpings kommun, där ingen barngrupp tillåts innefatta mer än 15 barn.
Kommunen arbetar sedan tidigare med att minska antalet barn i barngrupperna.
I samband med att man beviljats statsbidrag för att arbeta med minskade
barngrupper har nu kommunen genomfört mindre barngrupper i stort sett på
alla kommunala förskolor.
Utbildningskontoret föreslår därför att motionen avslås.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 15 december 2016, § 134 att
tillstyrka förslaget till beslut.
Kommunstyrelsens beslut den 17 januari 2017, § 10
1. Barn- och ungdomsnämndens förslag till beslut tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 17 januari, § 10
1. Motionen avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-11-14
Motionen
Yttranden
Catharina Rosencrantz (M) och Liselotte Fager (KD) yttrar sig i ärendet.
Yrkanden
Jessica Eek (V) yrkar bifall till motionen.
Jakob Björneke (S) yrkar avslag på motionen.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Jessica Eeks (V) bifallsyrkande och Jakob
Björnekes (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt
Jakob Björnekes (S) avslagsyrkande. Kommunstyrelsens förslag till beslut
har därmed bifallits.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.
Protokollsanteckningar
Liselott Fager (KD) lämnar följande protokollsanteckning:
Motionen tar upp ett prioriterat område för oss Kristdemokrater. Det finns
mycket av det som brödtexten tar upp som vi kan ställa oss bakom.
Kristdemokraterna har tidigare presenterat förslag på riksnivå för att minska
storleken på småbarnsgrupperna i förskolan och dessutom förslag till
finansiering av detta. Ett förslag om finansiering genom en kombination av
insatser från föräldrar, kommuner och staten.
Linköping står inför stora utmaningar med en växande befolkning och fler barn
som behöver barnomsorgsplats. Vår första prioritet är därför att bygga ut
förskolan så att alla barn kan garanteras en plats och säkerställa att de allra
minsta barnen inte ska behöva vistas i en grupp större än 12 barn. Vi behöver
även arbeta aktivt med att säkerställa så att det finns personal i barngrupperna.
Idag är bristen på personal alarmerande. Småbarnsgrupperna i förskolan är
alltför stora i dag och vi kristdemokrater vill verka för att småbarnsgrupper ska
ha max 12 barn per grupp.
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Barn- och ungdomsnämnden

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 11

2017-01-24

Undersök möjligheterna att förvandla
skyddsrummet i Trädgårdsföreningen till en
attraktiv samlingsplats, svar på motion (KD)

Dnr KS 2015-949
Ärende
Kristdemokraterna i Linköping, Fullmäktigegruppen har lämnat in en motion
gällande bergrummet i Trädgårdsföreningen. Detta rum är ett gammalt
skyddsrum som var tänkt att vid första världskriget skydda stadsborna mot
bombanfall från eventuella fiender. Som väl är har aldrig skyddsrummet
behövt användas för sitt ändamål. Nu finns utrymmet där uppdelat i mindre
rum och med en entré av tunga järndörrar som vetter ut mot
Trädgårdsföreningen.
Trädgårdsföreningens stiftelse har tagit del av motionen och anser att en
ombyggnation av den här storleken skulle innebära för stora ingrepp i parken
och därmed strida mot de stadgar som finns. Lokalen har idag varken
fungerande ventilation, vatten eller el och dessutom saknas nödutgång.
Fladdermöss huserar i bergrummet och Naturcentrum brukar ta med mindre
grupper med guide för fladdermussafari.
Teknik- och samhällsbyggnadskontoret föreslår efter samråd med Stiftelsen
Trädgårdsföreningen att motionen avslås.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 16 november 2016, § 326 att tillstyrka
teknik- och samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut den 20 december 2016, § 473
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges beslut den 20 december
2016, § 473
1. Motionen avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-02-16
Motion Undersök möjligheten att förvandla skyddsrummet i
Trädgårdsföreningen
Motion Undersök möjligheten att förvandla skyddsrummet i
Trädgårdsföreningen

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

30 (50)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2017-01-24

Yrkanden
Magnus Landberg (KD) yrkar bifall till motionen.
Elias Aguirre (S) yrkar avslag på motionen.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Magnus Landbergs (KD) bifallsyrkande och
Elias Aguirres (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat
enligt Elias Aguirres (S) avslagsyrkande. Kommunstyrelsens förslag till
beslut har därmed bifallits.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.
__________
Beslutet skickas till:
Motionären
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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2017-01-24

Placering efter partitillhörighet av ledamöter i
kommunfullmäktige, svar på motion (SD)

Dnr KS 2016-721
Ärende
Jonas Andersson (SD) föreslår i en motion den 15 september 2016 att
kommunfullmäktiges arbetsordning ska revideras så att det framgår att
fullmäktiges ledamöter placeras efter partitillhörighet under fullmäktige
sammanträden.
Motionären anser att det finns flera praktiska fördelar med att placera
ledamöterna i kommunfullmäktige efter partitillhörighet. Bland annat så skulle
kommunikationen inom partigrupperna underlättas vid exempelvis votering
och oförutsedda händelser. Motionären tror också att det skulle kunna bidra till
en lägre ljudnivå och mindre spring samt hänvisar till att flera andra
kommunfullmäktige- och regionfullmäktige, däribland Region Östergötland,
tillämpar placering efter partitillhörighet.
Kommunledningskontoret redogör för att det i kommunfullmäktiges
arbetsordning fastställd av fullmäktige den 11 december 2006, § 229 framgår
av § 5 att ”Fullmäktige består av 79 ledamöter med ersättare. Antalet ersättare
ska utgöra hälften av det antal platser som varje parti får i fullmäktige, eller det
antal som annars följer av vallagens bestämmelser om hur ersättare utses.
Vid sammanträdena sätter sig ordföranden samt förste och andre vice
ordföranden på sina särskilda platser. På övriga platser sätter sig
fullmäktigeledamöterna i ordning efter fallande röstetal enligt valprotokollet.”
I Linköpings kommun har kommunfullmäktiges ledamöter av tradition suttit i
den ordning som de blivit valda till församlingen, vilket dels är ett systematiskt
och praktiskt sätt att fördela platserna i lokalen på, men också anses gynna ett
bra arbets- och debattklimat. En fysisk placering över partigränserna ökar
förutsättningarna för breda och långsiktiga överenskommelser.
Motionen föreslås därför avslås.
Kommunstyrelsens beslut den 20 december 2016, § 472
1.Kommunledningskontorets förslag till beslut tillstyrks.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 20 december
2016, § 472
1. Motionen avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-10-11
Motion 2016-09-15
Yrkanden
Jonas Andersson (SD) med instämmande av Magnus Engström (KD) yrkar
bifall till motionen.
Helena Balthammar (S) yrkar avslag på motionen.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Jonas Anderssons (SD) med flera
bifallsyrkande till motionen och Helena Balthammars (S) avslagsyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Helena Balthammars (S)
avslagsyrkande. Kommunstyrelsens förslag till beslut har därmed bifallits.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.
Reservationer
Jonas Andersson (SD), Eva Lindblad (V) och Christer Johansson (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Jonas Anderssons (SD) yrkande.
__________
Beslutet skickas till:
Motionären

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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2017-01-24

Avsägelse av uppdrag som ledamot i bygg- och
miljönämnden (M)

Dnr KS 2016-1167
Ärende
Håkan Liljeström (M) avsäger sig uppdraget som ledamot i bygg- och
miljönämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och överlämnar den till
valberedningen för handläggning.
__________
Beslutet skickas till:
Valberedningen
Ann-Kathrine Banck, kommunledningskontoret

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 14

2017-01-24

Avsägelse av uppdrag som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden (M)

Dnr KS 2017-50
Ärende
Kristoffer Skarstedt (M) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och överlämnar den till
valberedningen för handläggning.
__________
Beslutet skickas till:
Valberedningen
Ann-Kathrine Banck, kommunledningskontoret

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 15

2017-01-24

Val av ersättare för stämmoombud i östsvenska
Yrkeshögskolan AB (ordinarie Karin Granbom
Ellison (L))

Dnr KS 2016-408
Ärende
Karin Granbom-Ellison (L) har tidigare utsetts till stämmoombud för
Östsvenska Yrkeshögskolan AB. En ersättare för stämmoombudet behöver
väljas.
Nästa ordinarie bolagsstämma äger rum den 2 juni 2017.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som ersättare för stämmoombud väljs Gunnar Broman (L).
2. Valet gäller till och med Östsvenska yrkeshögskolan AB:s
bolagsstämma år 2019.
__________
Beslutet skickas till:
Ann-Kathrine Banck, kommunledningskontoret
Berört organ
Den valde

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 16

2017-01-24

Fyllnadsval av uppdrag som ledamot i geografiska
utskottet Åkerbo (V)

Dnr KS 2016-1058
Ärende
Ulla Nilsson (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
samt ledamot i geografiska utskottet Åkerbo.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som ledamot i geografiska utskottet Åkerbo väljs Elisabet
Strömfelt (V).
2. Valet gäller till och med 14 oktober 2018.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 17

2017-01-24

Val av ombud och ersättare till Kommuninvests
föreningsstämma

Dnr KS 2016-811
Ärende
Kommunfullmäktige har i ett tidigare beslut vid dagens sammanträde beslutat
att Linköpings kommun antar erbjudandet om medlemskap i Kommuninvest
ekonomiska förening.
Ombud och ersättare för ombudet till Kommuninvests föreningsstämma måste
därmed väljas.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som ombud till Kommuninvests föreningsstämma väljs Kristina Edlund
(S).
2. Valet gäller till och med Kommuninvests föreningsstämma år 2019.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 18

2017-01-24

Medborgarförslag - Starta generationskör,
redovisning

Dnr KS 2015-691
Ärende
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 97, 2016-05-19 redovisas för kännedom.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisningen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 19

2017-01-24

Medborgarförslag - Trafikskyddsåtgärder för
oskyddade trafikanter, redovisning

Dnr KS 2015-1080
Ärende
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 356, 2016-12-15 redovisas för
kännedom.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisningen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 20

2017-01-24

Medborgarförslag - Bygg villor istället för
idrottshall vid Ånestad ridhus, redovisning

Dnr KS 2015-1097
Ärende
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 357, 2016-12-15 redovisas för
kännedom.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisningen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 21

2017-01-24

Medborgarförslag - Belysning vid pulkabacke i
Ullstämma, redovisning

Dnr KS 2016-60
Ärende
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 358, 2016-12-15 redovisas för
kännedom.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisningen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 22

2017-01-24

Medborgarförslag - Återskapa kiosken vid
Ladugårdskällan, redovisning

Dnr KS 2016-66
Ärende
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 359, 2016-12-15 redovisas för
kännedom.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisningen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 23

2017-01-24

Medborgarförslag - Bikepark, redovisning

Dnr KS 2015-628
Ärende
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 361, 2016-12-15 redovisas för
kännedom.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisningen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 24

2017-01-24

Medborgarförslag - Pulkabacke i Sturefors,
redovisning

Dnr KS 2016-71
Ärende
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 360, 2016-12-15 redovisas för
kännedom.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisningen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 25

2017-01-24

Medborgarförslag - Barns rätt till vistelse på
fritidshem, redovisning

Dnr KS 2015-988
Ärende
Barn- och ungdomsnämndens beslut § 138, 2016-12-15 redovisas för
kännedom.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisningen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 26

2017-01-24

Medborgarförslag - Integrationsverksamhet
Kompis Sverige, redovisning

Dnr KS 2015-134
Ärende
Kommunstyrelsens beslut § 484, 2016-12-20 redovisas för kännedom.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisningen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 27

2017-01-24

Handlingar för kännedom

Dnr KS 2016-1067
Ärende
Följande inkomna skrivelser läggs till handlingarna:
Länsstyrelsen
Länsstyrelsens protokollsutdrag 2016-10-25. Nya ersättare/ledamöter i
kommunfullmäktige, rättelse av ledamöters partitillhörighet efter felaktig
redovisningen till kommunfullmäktige 2016-10-25. Nedanstående är de rätta:
Ny ledamot efter Birgitta Waern (L) – Claes Almén (L).
Ny ersättare efter Claes Almén (L) – Johan Thorén (L).
Beslut att inte överpröva kommunens beslut angående detaljplan för Västra
Valla Itellektet 7 m fl .
Beslut att återkalla förordnande som vigselförrättare – Louise Gylling (Dnr KS
2016-620)
Länsstyrelsens beslut att fr o m den 19 december 2016 till och med den 14
oktober 2018 utse Elisabet Strömfelt (V) som ny ledamot i kommunfullmäktige
efter Ulla Nilsson (V), samt Kent Johansson (V) som ny ersättare efter Elisabet
Strömfelt (V).
Privatpersoner
Överklagan - Detaljplan i Östra Valla för Industrin 1 m fl (Wahlbecks
företagspark) (Dnr KS 2016-819)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisningen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 28

2017-01-24

Motion (C) - Utred fördröjd skolstart på morgnarna
för gymnasieungdomar i Linköping, anmälan

Dnr KS 2017-90
Ärende
Christoffer Rosendahl (C) har lämnat en motion med förslag att fördröjd
skolstart på morgnarna för gymnasieungdomar i Linköpings kommun utreds.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 29

2017-01-24

Interpellation (M) - Kan Koalitionen säkerställa att
barn får hjälp i tid?, anmälan

Dnr KS 2017-85
Ärende
Niklas Borg (M) har lämnat en interpellation om huruvida Koalitionen kan
säkerställa att barn får hjälp i tid.
Följande frågor ställs till ansvarigt kommunalråd:
1. Hur avser du och Koalitionen agera för att kommunen inte ska få vite
utdömt?
2. Hur ska du och Koalitionen säkerställa att barn i Linköping som far illa inte
ska behöva lida utan få de hjälp de behöver i tid?
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas samt
noterar att svaret lämnas vid nästa kommunfullmäktigesammanträde.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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