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Beslutande
Helena Balthammar (S) ordförande
Niklas Nåbo (S) 1:e vice ordförande
Astrid Brissman (M) 2:e vice ordförande
Lena Micko (S)
Paul Lindvall (M)
Mikael Sanfridson (S)
Madelaine Erlandsson (M)
Evelina Alsén (MP)
Jonas Andersson (SD)
Kjell Cederlund (M)
Monika Broman (L)
Muharrem Demirok (C)
Jakob Björneke (S)
Birgitta Rydhagen (MP)
Yvonne de Martin (C)
Christian Gustavsson (M)
Yvonne Svalin (KD)
Jessica Eek (V) §§ 376-380, 386
Elisabeth Gustafsson (S)
Ranko Simic (S)
Jerry Broman (M)
Per Larsson (KD)
Elisabet Strömfelt (V)
Eva Lindh (S)
Gert Franzén (MP) - § 376, del av § 377
Klas Ahlberg (SD)
Elmer Jansson (M)
Mari Hultgren (S)
Gunnar Broman (L)
Gösta Gustavsson (C)
Niklas Borg (M)
Christoffer Olsson (S)
Jan Österlind (S)
Rebecka Hovenberg (MP)
Lotta Bäckman (S)
Hans Ericson (SD)
Josefin Leone (M)
Magnus Engström (KD)
Eva Lindblad (V)
Karin Granbom Ellison (L)
Susanne Andersson (M)

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

2 (50)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2017-12-12

Lars Vikinge (C)
Kristina Edlund (S)
Birgitta Ståhl-Öckinger (S) - §§ 376-380, 386
Anita Jonasson Kroon (M)
Richard Bremer (S)
Ali Hajar (S)
Rutger Starwing (M)
Gunn Bredstedt (S)
Claes Almén (L)
Christoffer Rosendahl (C)
Erik Östman (M)
Johan Bergstedt (MP)
Liselotte Fager (KD)
Johan Pettersson (SD)
Stefan Erikson (M)
Ulf Lindh (S)
Thomas Bystedt (L)
Marie Gren (C)
Rolf Edelman (M)
Ellen Aguirre (S)
Birgitta Wallberg (S)
Fredrik Lundén (M)
Almaz Abdulla (S)
Pål Frenger (MP) - ersätter Lottie Routh Brissle (MP)
Maud Ericsson (L) - ersätter Daniel Andersson (L)
Eric Rynestad (S) - ersätter Andreas Williamsson (S)
Frida Kindeland (S) - ersätter Joe Mayer (S)
Elias Aguirre (S) - ersätter Andreas Ählström (S)
Per Wretman (S) - ersätter Kim Öhman (S)
Marita Töråsen (S) - ersätter Tanja Mitic (S)
Sonny Härold (S) - ersätter Birgitta Ståhl Öckinger (S) §§ 381-385, 387-402
Mohammad Al Zoghbi (M) - ersätter Magnus Redin (M)
Lisa Nåbo (S) - från kl 15.00 ersätter Ellen Aguirre (S)
Susanne Wallberg (S) - ersätter Mikael Scheibel Sahlin (S) fr kl 15.00
Gunnar Gustafsson (MP) – ersätter vakant plats (C)
Sharmineh Kakoulidis (MP) - ersätter Gert Franzén §§ 377-380, 386
Johan Thorén (L) - ersätter Karin Granbom Ellison från kl 14.25
Kjell Brissman (M) - ersätter Anna Steiner Ekström (M) §§ 376-380, 386
Agneta Lantz (M) - ersätter Tommy Ählström (M)
Inger Sjöge (M) - ersätter Anna Steiner Ekström (M) §§ 381-385, 387-402
Berit K-Lehnér (KD) - ersätter Yvonne Svalin (KD) §§ 381-385, 387-402
Kent Johansson (V) - ersätter Jessica Eek (V) §§ 381-385, 387-402
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Gunnar Franzén (SD) - ersätter Sonny Persson (SD)
Torsten Svärdström (SD) - ersätter Christer Johansson (SD)
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Övriga deltagande
Ersättare (icke tjänstgörande)
Peter Hult (S)
Maud Karlsson (S)
Linnea Jägerstedt (M)
Elza Gunnarsson (C)
Mikael Larsson (C)
Hans Eneroth (C)
Övriga
Sara Skyttedal, gruppledare (KD)
Ulf Bengtsson, direktör, Kommuninvest, § 377
Björn Söderlund, utlåningschef, Kommuninvest, § 377
Larsson Julia, kommunsekreterare
Nikonoff Marie, kommunsekreterare
__________
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§ 376 Justering av dagordning
Ärende
Tre extra ärenden läggs läggs till föredragningslistan:
nr 22 - KS 2017-1085, Motion (C) - återvinningsstationer i Linköpings
kommun
nr 23 - KS 2017- 1086, Avsägelse av uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige (MP)
nr 24 - KS 2017-1104, Avsägelse av uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige, geografiska utskottet nr 4, samt ersättare i Visit
Linköping (S)
Ordföranden meddelar att ärendena kommer att behandlas i följande ordning:
2, 11, 1, 3-7, 12-14, 8-10, 15-24.
I protokollet skrivs ärendena i den ordning de står på dagordningen.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Dagordningen fastställs.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 377 Kommuninvest, information
Ärende
Direktör Ulf Bengtsson och utlåningschef Björn Söderlund informerar om
Kommuninvest.
Ordföranden tackar för informationen.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 378 Ledamöternas allmänna frågestund
Ärende
Inga frågor ställs vid ledamöternas allmänna frågestund.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 379 När ska koalitionen säkerställa att barn får hjälp i
tid? svar på interpellation (M)
Dnr KS 2017-1019
Ärende
Niklas Borg (M) ställer i interpellation daterad den 23 november 2017 följande
frågor:
1. Vilka åtgärder har Du och Koalitionen vidtagit för att säkerställa att de
utredningar som idag har hunnit passera lagstadgad maxtid på fyra månader
snarast blir hanterade?
2. Vilka åtgärder har Du och Koalitionen vidtagit för att långsiktigt garantera
att samtliga orosanmälningar som rör barn och unga blir hanterade inom
lagstadgad tid?
Mikael Sanfridson (S) besvarar interpellationen.
Niklas Borg (M) tackar för svaret.
Yttranden
Elisabeth Gustafsson (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen är besvarad.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 380 Särskilt stöd till barn i förskolan, svar på
interpellation (V)
Dnr KS 2017-1032
Ärende
Jessica Eek (V) ställer i interpellation daterad 15 november 2017 följande
frågor:
1. Hur arbetar Linköpings kommun med att se till så att barn med behov av
särskilt stöd får det stöd de behöver?
2. Hur kvalitetssäkras det stöd som ges till barn i behov av särskilt stöd?
3. Hur ser möjligheterna ut för förskolepersonalen att få handledning och
fortbildning i sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd?
Jakob Björneke (S) besvarar interpellationen.
Jessica Eek (V) tackar för svaret.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen är besvarad.
__________
Beslutet skickas till:
-

Sammanträdet ajourneras kl 12.00.
Sammanträdet återupptas kl 13.00.

Ordförandens signatur
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Justerarens signatur
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§ 381 När ska Koalitionen underlätta för bygglov på
landsbygden? svar på interpellation (M)
Dnr KS 2017-952
Ärende
Stefan Erikson (M) ställer i interpellation daterad den 7 november 2017
följande frågor:
1. Hur långt har arbetet med framtagande av områdesbestämmelser kommit?
2. När beräknas arbetet vara klart så att bygglov kan påbörjas?
3. Vilket uppdrag eller resurser har ansvarigt kommunalråd gett för att öka
takten i arbetet?
Elias Aguirre (S) besvarar interpellationen.
Stefan Eriksson (M) tackar för svaret.
Yttranden
Lars Vikinge (C) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen är besvarad.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 382 Arkitekturprogram för Linköpings innerstad,
antagande
Dnr KS 2016-133
Ärende
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan hösten 2015 arbetat med
att ta fram ett Arkitekturprogram för Linköpings innerstad. Syftet med
Arkitekturprogrammet är att vara vägledande i arbetet med att bidra till förhöjd
kvalitet på stadsbyggandet som helhet samt arkitekturen hos enskilda
byggnader och anläggningar.
Ett förslag till Arkitekturprogrammet var föremål för samråd under perioden
27 juni till 30 september 2016 och för utställning under perioden 15 augusti till
15 oktober 2017. Med anledning av de synpunkter som lämnades under
utställningen har mindre justeringar av planförslaget gjorts inför antagande.
Justeringarna redovisas i tjänsteskrivelsens bilaga 2.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att förslaget till Arkitekturprogram för
Linköpings innerstad ska antas.
Kommunstyrelsens har vid sammanträde 2017-12-05, § 529 beslutat:
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens har vid sammanträde 2017-12-05, § 529 förslagit
kommunfullmäktiges besluta:
1. Arkitekturprogram för Linköpings innerstad antas.
2. Utställningsutlåtandet godkänns.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-05, § 529
Tjänsteskrivelse Arkitekturprogram för Linköpings innerstad antagande
Bilaga 1 Utställningshandling, Arkitekturprogram för Linköpings innerstad
Bilaga 2 Ändringar i förhållande till utställningshandlingen
Bilaga 3 Utställningsutlåtande
Yttranden
Sara Skyttedal (KD) och Gunnar Gustavsson (MP) yttrar sig.

Ordförandens signatur
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Yrkanden
Elias Aguirre (S), Paul Lindvall (M), Muharrem Demirok (C), yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Per Larsson (KD) yrkar att följande ändringar görs i Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till arkitekturprogram:
S. 31, Ny punkt under Principer för stadsbyggnad ”Fasad- och takutformning
ska bidra till att skapa ett harmoniskt intryck i förhållande till sin kringliggande
miljö.”
S. 37 Första spalten, andra stycket Infoga nya meningar innan sista meningen.
”Även gestaltning är viktigt ur ett ekonomiskt perspektiv. Estetisk hållbarhet är
ett nödvändigt perspektiv för att förlänga byggnaders livslängd.”
S. 41, Andra spalten, andra stycket, femte raden Stryk meningen ”Friheten är
stor.” Stryk även sista meningen i samma stycke och ersätt med ”Vilken typ av
samspel som är lämpligt beror på kringliggande byggnaders arkitektoniska
kvaliteter.”
S. 45 Andra spalten, sista meningen första stycket Ersätt avslutande bisats med
”är det ofta befogat med en specifik reglering av utformningen”.
Jonas Andersson (SD) yrkar bifall till Per Larssons (KD) ändringsyrkande.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot
kommunstyrelsens förslag till beslut kompletterat med Per Larssons (KD)
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Arkitekturprogram för Linköpings innerstad antas.
2. Utställningsutlåtandet godkänns.
Reservationer
Per Larsson (KD), Yvonne Svalin (KS), Magnus Engström (KD), Liselotte
Fager (KD), Berit K-Lehnér (KD), Jonas Andersson (SD), Klas Ahlberg (SD),
Hans Ericson (SD), Johan Pettersson (SD), Gunnar Franzén (SD) och Torsten
Svärdström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Per Larssons (KD)
med flera yrkande ändringsyrkande.
__________

Ordförandens signatur
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Justerarens signatur
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Beslutet skickas till:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsens diarium, styrdokument

Ordförandens signatur
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Justerarens signatur
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§ 383 Den politiska organisationen i Linköpings kommun
från och med 2019, fastställande
Dnr KS 2016-967
Ärende
Samhällsutvecklingen leder till ett stort förändringstryck vilket genererar
utvecklingsbehov i offentliga verksamheter – inte minst i kommunala
organisationer. Givet den tillgängliga mängden resurser i relation till vad som
ska utföras kommer kommuner framöver stå under ett påtagligt
omvandlingstryck. För växande kommuner som Linköping handlar det om att
klara välfärden samtidigt som kommunen ska bidra till samhällsutvecklingen i
stort.
Ovan beskrivna utmaningar tillsammans med en förändrad lagstiftning kräver
en grundläggande revidering av nämnders och styrelsers uppdrag och
arbetssätt. Linköpings kommuns organisation behöver anpassas till att möta
nya utmaningar.
Kommunstyrelsen gav den 7 februari 2017, § 49 planeringsutskottet i uppdrag
att genomföra en översyn av kommunens politiska organisation inklusive
nämndernas ansvar och organisering.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2017, § 266 att godkänna ny
politisk organisation från och med kommande mandatperiod.
Kommunstyrelsen gavs i uppdrag att utarbeta förslag till reglemente,
bolagsordningar och allmänna ägardirektiv utifrån redovisat uppdrag.
Reglemente och övriga styrdokument ska anpassas till förslag om ny
kommunallag. Dessa ska behandlas av kommunfullmäktige senast i februari
2018.
Kommunfullmäktiges beslut § 266 innefattar även följande:
beslut om nämndorganisationen inom sektorn Välfärd och socialpolitik ska
fattas av kommunfullmäktige senast i december 2017.
Lejonfastigheter AB kommer att erhålla nytt uppdrag enligt kommunstyrelsens
beslut KS 2017-396. Beslut om bolagets styrelsesammansättning ska fattas av
kommunfullmäktige senast i december 2017.
Följande kompletterande delar i den politiska organisationen förslås fastställas:
Sektor Välfärd och Socialpolitik

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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- Social- och omsorgsnämnd
- Äldrenämnd
Beslut rörande Lejonfastigheter AB:s styrelsesammanställning kommer att tas
under januari 2018.
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-05, § 531:
1. Redovisat förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2017-12-05, § 531:
1. Kompletterade delar vad gäller Sektor Välfärd och socialpolitik godkänns
och den politiska organisationen i Linköpings kommun från och med
kommande mandatperiod fastställs.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag på
Lejonfastigheter AB:s styrelsesammansättning, för beslut i fullmäktige i
januari 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-05, § 531
Tjänsteskrivelse 2017-12-01 med bilagor
Yrkanden
Kristina Edlund (S), Paul Lindvall (M) och Birgitta Rydhagen (MP) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Gunnar Broman (L) lämnar följande ändringsyrkande: Sektorn Välfärd och
socialpolitik delas in i socialnämnd, omsorgsnämnd och äldrenämnd.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot
kommunstyrelsens förslag kompletterat med Gunnar Bromans (L)
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kompletterade delar vad gäller Sektor Välfärd och socialpolitik
godkänns och den politiska organisationen i Linköpings kommun från
och med kommande mandatperiod fastställs.

Ordförandens signatur
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2. Kommunstyrelsen få i uppdrag att återkomma med förslag på
Lejonfastigheter AB:s styrelsesammansättning, för beslut i fullmäktige
i januari 2018.
Reservationer
Gunnar Broman lämnar för Liberalerna (L) följande skriftliga reservation:
Liberalerna har tre invändningar mot förslaget på hur sektorn Välfärd och
socialpolitik ska organiseras nästkommande mandatperiod.
Demokrati: En välmående demokrati förutsätter att många medborgare är
delaktiga i styret genom förtroendeuppdrag. Detta har bland annat lyfts fram i
demokratiutredningen. Minskningen av antalet nämnder innebär en minskning
av antalet medborgare som kan bli förtroendevalda i Linköpings kommun. Det
är en olycklig utveckling.
Politikers villkor: En ny nämnd där myndighetsansvaret i individärenden och
ett strategiskt ansvar för stora verksamhetsområden samlas kommer innebära
en orimlig arbetsbelastning på nämndens fritidspolitiker, såväl i tid som i
ansvarets spännvidd.
Rättssäkerheten: Uppdelningen i myndighetsnämnd och beställarnämnder har
gett trovärdighet till att individens behov står i centrum. När rollerna nu
sammanblandas kommer oro uppstå kring om budgeten får orimligt stor
påverkan på bedömningen av individens behov.
Liberalerna reserverar sig därför mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande: Att sektorn Välfärd och socialpolitik delas in i socialnämnd,
omsorgsnämnd och äldrenämnd.
__________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och styrelser inom kommunkoncernen
Kommunstyrelsens diarium (uppdrag)
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§ 384 Kommunalt partistöd, beslut om utbetalning för år
2018
Dnr KS 2017-392
Ärende
I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om
kommunalt partistöd.
I februari 2014 ändrades reglerna i kommunallagen gällande det kommunala
partistödet i syfte att stärka den lokala demokratin. Av de nya bestämmelserna
framgår bland annat att användningen av partistödet ska redovisas årligen och
att det under vissa omständigheter kan reduceras.
Kommunfullmäktige antog den 29 september 2015, § 357 Regler för
kommunalt partistöd i Linköpings kommun. Reglerna anger hur grundstöd och
mandatberoende stöd fördelas, hur redovisning av partistödet ska ske samt de
villkor som gäller för utbetalning i Linköpings kommun.
Av reglerna framgår bland annat att kommunfullmäktige årligen, i december
månad, ska besluta om utbetalning av partistöd. Om inte redovisning och
granskningsrapport har inkommit kan kommunfullmäktige besluta att inget
stöd betalas ut för nästkommande år.
Samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige, och som därmed
har rätt till partistöd, har inkommit med en skriftlig redovisning. Till vartdera
partis redovisning har även bifogats granskningsintyg.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därmed att partistöd ska betalas ut till
samtliga partier representerade i kommunfullmäktige i Linköpings kommun.
Finansiering sker inom kommunfullmäktiges befintliga ram.
Kommunstyrelsens beslut den 5 december 2017 § 530
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 12 december
2017 § 530
1. Utbetalning av partistöd för år 2018 ska ske till Socialdemokraterna,
Moderateraterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet,
Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-05, § 531

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Tjänsteskrivelse 2017-11-09
Kommunfullmäktiges beslut
1. Utbetalning av partistöd för år 2018 ska ske till Socialdemokraterna,
Moderateraterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet,
Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet.
__________
Beslutet skickas till:
Samtliga partier
Henrik Ottosson, ekonomichef KLF

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 385 Köp av fastigheten Vreta Klosters Berg 7:1
Dnr KS 2016-650
Ärende
Kommunen och Lejonfastigheter har under en längre tid diskuterat ett köp av
Vreta Klosters elevbostäder efter det nedlagda Naturbruksgymnasiet i Berg
med den nuvarande ägaren Regionen. Särskilt aktuell var frågan våren 2016 i
samband med den stora tillströmningen av nyanlända. Lejonfastigheter som
skött förhandlingarna och Regionen har nu enats om ett pris för övertagande.
Kommunen köper fastigheten till ett belopp om 34,5 mnkr. Lejonfastigheter
övertar de byggnader som finns inom fastigheten till ett belopp om 14 mnkr.
Nettokostnaden för kommunen blir således 20,5 mnkr. Kommunens del av
fastigheten läggs till markreserven för framtida exploatering och
bostadsproduktion.
Kommunstyrelsens beslut den 5 december 2017 § 532
1. Kommunen föreslås förvärva fastigheten Vreta Klosters Berg 7:1, del av
till ett belopp om 34,5 mnkr. Lejonfastigheter övertar de byggnader som finns
inom fastigheten till ett belopp om 14 mnkr. För att finansiera köpet äskar
kommunstyrelsen en utökad investeringsram med 34,5 mnkr för 2017.
Vidareförsäljningen ger en investeringsinkomst om 14 mnkr 2018.
2. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra köp av fastigheten Vreta
Klosters Berg 7:1, del av i enlighet med kommunledningsförvaltningens
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 12 december
2017 § 532
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra köp av fastigheten Vreta
Klosters Berg 7:1, del av i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
2. Kommunstyrelsens investeringsram för 2017 utökas med 34,5 mnkr för att
finansiera köp av fastigheten Vreta Klosters Berg 7:1, del av. Vidareförsäljning
av del av fastigheten till Lejonfastigheter ger en investeringsinkomst om 14
mnkr för 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-05, § 532
Tjänsteskrivelse 2017-11-14 med bilagor
Yrkanden
Kristina Edlund (S), Gösta Gustavsson (C) och Paul Lindvall (M) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordförandens signatur
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Jonas Andersson (SD) yrkar att ärendet återremitteras med anledning av att
beslutsunderlaget är bristfälligt samt att syftet med köpet, inklusive om
fastigheten avses användas för verksamhet kopplat till mottagandet av
nyanlända invandrare, tydligare behöver framgå av beslutsunderlaget.
I andra hand yrkar Jonas Andersson (SD) avslag på ärendet.
Beslutsordning
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag mot
återremiss enligt Jonas Anderssons (SD) yrkande. Ordförande finner att ärendet
ska avgöras idag.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag till
beslut mot Jonas Anderssons (SD) avslagsyrkande. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra köp av fastigheten
Vreta Klosters Berg 7:1, del av i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
2. Kommunstyrelsens investeringsram för 2017 utökas med 34,5 mnkr för
att finansiera köp av fastigheten Vreta Klosters Berg 7:1, del av.
Vidareförsäljning av del av fastigheten till Lejonfastigheter ger en
investeringsinkomst om 14 mnkr för 2018.
Reservationer
Jonas Andersson (SD), Klas Ahlberg (SD), Hans Ericson (SD), Johan
Pettersson (SD), Gunnar Franzén (SD) och Torsten Svärdström (SD) reserverar
sig mot beslutet till förmån får Jonas Anderssons (SD) yrkanden.
Protokollsanteckningar
Jonas Andersson (SD) lämnar för Sverigedemokraterna följande
protokollsanteckning:
För att kunna fatta beslut om köp av en fastighet för en så pass stor summa för
34,5 miljoner kronor, så behövs det i underlaget tydligare framgå vad syftet
med köpet är. Hur Lejonfastigheter, som har skött förhandlingarna kring köpet
från kommunens sida, vill använda byggnaderna på fastigheten framgår inte
tydligt av beslutsunderlaget, vilket gör det vanskligt att fatta beslut i ärendet.
Med tanke på den samhällsdebatt som har förekommit under mandatperioden
kring fastighetens framtid så ser vi sverigedemokrater starka indikationer på att

Ordförandens signatur
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fastigheten och byggnaderna på den kommer att användas för att hantera krav
som den ansvarslösa nationella invandringspolitiken ställer på kommunen, så
som exempelvis de krav som anvisningslagen innebär. Vi sverigedemokrater
menar att det inte ligger i kommuninvånarnas intresse att den till invandringen
kopplade problematiken fortsätter att befästas i kommunen.
Sverigedemokraterna ser däremot att fastigheten i sig kan vara strategiskt
betydelsefull, och skulle det aktuella området komma att utvecklas med
exempelvis bostäder och samhällsservice som förskolor och dylikt, ser vi det
dock som positivt.
__________
Beslutet skickas till:
M Bergström
Ekonomi och finans
Kommunstyrelsens diarium (uppdrag)

Ordförandens signatur
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§ 386 Ge simningen bra förutsättningar i Linköping
redan nu, svar på motion (M, C och KD)
Dnr KS 2015-408
Ärende
Christian Gustavsson (M), Lars Vikinge (C) och Andreas Ardenfors (KD)
inkom i april 2015 med en motion med önskemål om en tillfällig tältlösning
över Tinnerbäcksbadets 50-metersbassäng. Syftet med denna önskan är att
bassängen ska kunna användas året runt. Motionärerna anser att en tältlösning
är bästa alternativet för att föreningslivets verksamhet ska kunna bedrivas till
dess att en ny simhall är färdigställd.
Möjligheten att förse Tinnerbäcksbadets 50-metersbassäng med ett tält har
undersökts under flera år. I dagsläget är dock bassängens skick ett hinder för att
detta ska kunna genomföras. På grund av läckage är det inte möjligt att ha
vatten i bassängen utan att även den intilliggande badsjön hålls uppfylld. Det
nuvarande reningssystemet, som är gemensamt för Tinnerbäcksbadet och
Simhallen har dessutom inte tillräckligt med kapacitet för att rena 50metersbassängen vintertid när Simhallen är i full drift.
Hyresvärden Lejonfastigheter AB planerar att genomföra nödvändiga åtgärder
för bassängen samt bygga ett separat vattenreningssystem för
Tinnerbäcksbadet, efter utomhussäsongen 2018. Detta beräknas vara klart till
utomhussäsongen 2019. En tältlösning skulle därmed tidigast kunna komma till
användning under vintern 2019/2020.
Investeringskostnaden för en tältlösning skulle uppgå till cirka 4 miljoner
kronor. Till detta tillkommer kostnader för anslutning av fjärrvärme,
komplettering av elinstallationer, ingjutningsdetaljer runt bassängen för
infästning av tältet samt konsultkostnader för hantering av projektet, vilket
bedöms kosta 1 – 1, 5 miljoner kronor. Själva tältet i det lösningsalternativ som
utretts skulle kunna användas på andra platser under perioden det inte används
på Tinnerbäcksbadet. Även då krävs det dock att platsen förbereds för
tältmontage. En ny simhall med en 50-metersbassäng inomhus kommer att stå
klar under våren 2021. Detta innebär att behovet av en tältlösning enbart
kommer finnas under två år.
Kultur- och fritidskontoret föreslår därför att motionen avslås.
Kommunstyelsens beslut den 7 november 2017 § 475
1. Kultur- och fritidskontorets förslag tillstyrks.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 12 december
2017 § 475
1. Motionen avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-07, § 475
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-10-26, § 119
Tjänsteskrivelse 2017-10-04
Motion (C) - Ge simningen bra förutsättningar i Linköping redan nu
Yttranden
Lars Vikinge (C), Sara Skyttedal (KD), Ellen Aguirre (S), Jerry Broman (M),
Elias Aguirre (S) och Kjell Cederlund (M) yttrar sig.
Yrkanden
Jakob Björneke (S), Birgitta Rydhagen (MP) och Kristina Edlund (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Christian Gustavsson (M), Magnus Engström (KD), Susanne Andersson (M),
Jonas Andersson (SD), Erik Östman (M), Fredrik Lundén (M), Yvonne Svalin
(KD), Elmer Jansson (M) och Paul Lindvall (M) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot
Christian Gustavssons (M) med flera yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
Följande omröstningsproposition uppläses och godkänns: Den som bifaller
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Den som bifaller Christian
Gustavssons (M) med flera yrkanden att bifalla motionen röstar nej.
Omröstningen utfaller så att 43 ledamöter röstar ja och 35 ledamöter röstar nej.
Se bilaga till denna paragraf.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1.Motionen avslås.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

26 (50)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2017-12-12

Reservationer
Samtliga närvarande ledamöter inom Moderaterna (M), Kristdemokraterna
(KD), Centerpartiet (C) och Sverigedemokraterna(SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Christian Gustavssons (M) med flera yrkande att bifalla
motionen.
__________
Beslutet skickas till:
Motionären
Beredande nämnd

Ordförandens signatur
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Voteringslista tillhörande § 386
Linköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2017.

Ärende 11 – Ge simningen bra förutsättningar i Linköpings kommun redan nu, svar på
motion (M), (C) och (KD)
Ledamöter
Helena Balthammar
Niklas Nåbo
Astrid Brissman
Lena Micko
Paul Lindvall
Mikael Sanfridson
Madeleine Erlandsson
Tanja Mitic
Evelina Alsén
Jonas Andersson
Kjell Cederlund
Monika Broman
Muharrem Demirok
Jakob Björneke
Birgitta Rydhagen
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
Mari Hultgren
Gunnar Broman
Gösta Gustavsson
Niklas Borg
Christoffer Olsson
Jan Österlind
Rebecka Hovenberg
Lotta Bäckman
Hans Ericson
Josefine Leone
Magnus Engström
Eva Lindblad
Joe Mayer
Karin Granbom Ellison
Susanne Andersson
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

Justerarens signatur

Avst

Frånv

-

-

X
X
X
X
X
Marita Töråsen

X
X
X
X
X
X
X
X

Gunnar Franzén
Maud Ericsson

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sharmineh Kakoulidis

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

Frida Kindeland

X
X
X
X
X
X
Transport:
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Transport:
Ledamöter
Richard Bremer
Christer Johansson
Vakant
Ali Hajar
Rutger Starwing
Gunn Bredstedt
Claes Almén
Christoffer Rosendahl
Andreas Ählström
Erik Östman
Johan Bergstedt
Liselotte Fager
Johan Pettersson
Tommy Ählström
Mikael Scheibel Julin
Stefan Erikson
Ulf Lindh
Thomas Bystedt
Andreas Williamsson
Vakant
Marie Gren
Magnus Redin
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
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-

-

Ja
X

Nej

Avst

Frånv

Torsten Svärdström

X
X
X
X
X
X
X

Elias Aguirre

X
X
X
X
X
X

Agneta Lantz
X

X
X
X
X
X

Eric Rynestad
Gunnar Gustavsson

X
X

Mohamad Al Zoghbi
Per Wretman
Kjell Brissman

X
X
X
X
X
X
X
SUMMA:
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§ 387 Utred fördröjd skolstart på morgnarna för
gymnasieungdomar i Linköping, svar på motion
(C)
Dnr KS 2017-90
Ärende
Motionären, Christoffer Rosendahl (C), anser att frågan om fördröjd skolstart
för elever vid de kommunalt drivna gymnasieskolorna i Linköpings kommun
utreds.
Motionären hänvisar till forskning från i huvudsak USA som visar att
ungdomars sömnbehov på åtta timmar per natt tillgodoses bättre om skolstarten
skjuten fram till klockan 08:30. Studien visade att de elever som fick sin
skolstart förskjuten från 7:30 till 8:30 hade en bättre skolnärvaro och högre
skolresultat.
I utbildningskontorets förslag till svar på motionen refereras till aktuell
forskning om hur en senarelagd skoldag påverkar elevernas skolresultat. Svaret
beskriver hur skoldagen såg ut på klass- och individnivå på tre av fem
kommunala gymnasieskolor läsåret 16/17. Svaret redovisar konsekvenser för
elevernas skoldag och personalens arbetsförhållande samt konsekvenser för
verksamheter inom kultur och fritid.
Kommunstyrelsens beslut den 7 november 2017 § 476
1.Utbildningskontorets förslag till beslut tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 12 december
2017 §476
1. Motionen avslås
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-07, § 476
Bildningsnämndens beslut 2017-10-26, § 134
Tjänsteskrivelse 2017-09-11
Motion (C), utred fördröjd skolstart på morgnarna för gymnasieelever i
Linköpings kommun
Yttranden
Eva Lindblad (V) och Jerry Broman (M) yttrar sig.

Ordförandens signatur
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Yrkanden
Christoffer Rosendahl (C), Magnus Engström (KD), Liselott Fager (KD)
och Lars Vikinge (C) yrkar bifall till motionen.
Karin Granbom Ellison (L), Ranco Simic (S) och Jonas Andersson (SD) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut
mot Christoffer Rosendahls (C) med flera yrkande om att bifalla motionen och
finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.
Reservationer
Närvarande ledamöter inom Centerpartiet (C), Kristdemokraterna (KD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Christoffer Rosendahls (C) med flera
yrkande om att bifalla motionen.
__________
Beslutet skickas till:
Motionären
Beredande nämnd

Ordförandens signatur
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§ 388 Plan för byggande i kommunens småorter, svar på
motion (C)
Dnr KS 2016-999
Ärende
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Gösta Gustavssons (C)
motion om plan för byggande i kommunens småorter avslås. Förvaltningen har
redan uppdraget att tillskapa nya småhustomter i småorterna vilket också sker.
Det bedöms inte finnas någon planlagd kommunal mark kvar i större
omfattning som enkelt kan försäljas via tomtkön. Kommunen bevakar
kontinuerligt och köper in mark som är till försäljning inom områden som i
översiktsplanerna utpekas som lämpliga för exploatering. Alla kommunens
lediga småhustomter marknadsförs aktivt via tomtkön. Att planera för och
bygga ut tomtmark i 2-3 småorter per år bedöms varken som ekonomiskt
hållbart eller resurseffektivt i nuläget.
Kommunstyrelsens beslut den 7 november 2017 § 477
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 12 december
2017 § 477
1. Motionen avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-07, § 477
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-10-18, § 182
Tjänsteskrivelse 2017-08-31
Motion (C), Plan för byggande i kommunens småorter
Yrkanden
Gösta Gustavsson (C), Eva Lindblad (V), Berit K Lehnér (KD), Stefan
Eriksson (M) och Liselott Fager (KD) yrkar bifall till motionen.
Elias Aguirre (S) och Rebecka Hovenberg (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsen förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut
mot Gösta Gustavssons (C) med flera yrkande om att bifalla motionen och
finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.
Reservationer
Närvarande ledamöter inom Moderaterna (M), Kristdemokraterna (KD),
Centerpartiet (C) och Vänsterpartiet (V) reserverar sig mot beslutet till förmån
för Gösta Gustavssons (C) med flera yrkande om att bifalla motionen.
__________
Beslutet skickas till:
Motionären
Beredande nämnd

Ordförandens signatur
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§ 389 Höj hastigheten på Linköpings vägar, svar på
motion (KD)
Dnr KS 2017-634
Ärende
Magnus Engström (KD) föreslår i en motion den 28 augusti 2017 att
”kommunfullmäktige ger miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag
att revidera upp hastighetsgränserna i Linköpings tätbebyggda områden för att
förbättra trafikflödena i kommunen”.
År 2012 antog samhällsbyggnadsnämnden en hastighetsplan för Linköping
med syftet att med rätt hastighetsgränser skapa en säkrare och mer attraktiv
stad. Hastighetsplanen innebär en sänkning av hastigheterna på många gator
och syftet är; färre olyckor och skadade i trafiken, mindre buller och
luftföroreningar, tryggare och trevligare stadsmiljö.
Vid arbetet med hastighetsplanen använde kommunen en nationell metod
framtagen av SKL (Sveriges kommuner och Landsting) och Trafikverket som
kallas ” Rätt fart i staden”. Arbetsmetoden baseras på vilka anspråk som finns
från olika trafikanter såsom gående, cyklister, kollektivtrafik och bilister.
Metoden tar hänsyn till stadens karaktär, tillgänglighet för olika trafikslag,
trygghet, trafiksäkerhet samt miljö- och hälsopåverkan.
När det gäller biltrafikens och kollektivtrafikens framkomlighet i staden
påverkas den främst av mängden fordon, antalet störningar såsom vägarbeten
och ombyggnationer samt utformningen av gatorna.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen avslås med
anledning av att hastighetsplanen stämmer väl överens med kommunens
antagna mål om trygghet, färdmedelsfördelning och trafiksäkerhet.
Kommunstyrelsens beslut den 7 november 2017 § 478
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 12 december
2017 § 478
1. Motionen avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-07, § 478
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-10-18, § 183
Tjänsteskrivelse 2017-09-15
Motion – Höj hastigheten på Linköpings vägar
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Yttranden
Sara Skyttedal (KD) yttrar sig.
Yrkanden
Magnus Engström (KD), Christian Gustavsson (M), Klas Ahlberg (SD)
och Elmer Jansson (M) yrkar bifall till motionen.
Elias Aguirre (S), Rebecka Hovenberg (MP) och Johan Bergstedt (MP) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot
Magnus Engströms (KD) med flera yrkande om att bifalla motionen och finner
att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.
Reservationer
Närvarande ledamöter inom Kristdemokraterna (KD), Sverigedemokraterna
(SD) och Moderaterna (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Magnus
Engströms (KD) med flera yrkande om att bifalla motionen.
Protokollsanteckningar
Christian Gustavsson (M) lämnar följande protokollsanteckning:
Moderaterna delar bilden av att det finns ett behov av att se över
hastighetsgränserna i Linköpings kommun. Det betyder inte att vi förespråkar
en generellt ökad hastighetsnivå, utan att hastigheten bättre anpassas till
situationen och trafikmiljön. På en del sträckor så är dagens lägre hastighet väl
motiverad med hänsyn till säkerhet och stadsmiljön, medan det på andra
sträckor skulle behövas en högre hastighet för att öka framkomligheten i
trafiksystemet.
Klas Ahlberg (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Sverigedemokraterna delar uppfattningen om att Linköpings kommun bör se
över hastighetsbegränsningarna inom tätbebyggda områden, och på vissa
vägsträckor skulle kommunen kunna vara betjänt av höjda begränsningar. Vi
ser främst att det behövs en bättre anpassning av hastigheten efter vägens
omgivning, exempelvis bör man förhålla sig till om vägen är en genomfartsled
eller inte. Det är viktigt med mer tydlighet och enhetlighet gällande vilka olika
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hastighetsbegränsningar som gäller var i kommunen, så att acceptansen och
förståelsen för satta begränsningar inte sjunker.
__________
Beslutet skickas till:
Motionären
Beredande nämnd
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§ 390 Hedra veteranerna i Linköping, svar på motion (M)
Dnr KS 2016-363
Ärende
Christian Gustavsson (M) föreslår i en motion att fullmäktige beslutar att en
veterandag årligen ska högtidlighållas i Linköping den 29 maj, samt att en plats
eller ett minnesmärke anordnas i Linköping för att hedra våra veteraner.
Veterandagen är en nationell årlig ceremoni som sedan 2011 högtidlighålls den
29 maj med en officiell ceremoni på Djurgården i Stockholm för att hedra
personal som deltar eller har deltagit i internationella insatser och för att
högtidlighålla minnet av stupade och omkomna.
Sverige har en lång tradition av att delta i internationella – militära eller civila
– humanitära operationer runt om i vår värld.
Från och med år 2018 kommer veterandagen den 29 maj att bli allmän
flaggdag, vilket beslutades av riksdagen den 3 maj 2017. Liknande motioner
om lokala veterandagar har kommit i flera kommuner runt om i landet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen bifalls med motiveringen
att det är angeläget att ge alla invånare i Linköping en möjlighet att delta i
högtidlighållandet av våra veteraner och att ge veteraner i kommunen som av
olika skäl inte kan bege sig till ceremonin i Stockholm en möjlighet att delta i
en lokal ceremoni i Linköping och samtidigt bidra till att sprida kunskap om
veterandagen och veteranernas viktiga insatser.
Kommunfullmäktige föreslås därför ge kommunstyrelsen i uppdrag att, i
samråd med försvarsmaktrådet, tillse att veterandagen från och med den 29 maj
2018 och årligen därefter högtidlighålls samt att en minnesplats- och/eller märke för att hedra Linköpings veteraner inrättas.
Kommunstyrelsens beslut den 7 november 2017 § 479
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 12 december
2017 § 479
1. Motionen bifalls.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, i samråd med försvarsmaktrådet, tillse
att veterandagen från och med den 29 maj 2018 och årligen därefter
högtidlighålls samt att en minnesplats- och/eller -märke för att hedra
Linköpings veteraner inrättas.
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3. Kommundirektören får att uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen om
behov av finansiering uppstår.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-07, § 479
Tjänsteskrivelse 2017-10-04
Yrkanden
Christian Gustavsson (M) och Torsten Svärdström (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalls.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, i samråd med försvarsmaktrådet,
tillse att veterandagen från och med den 29 maj 2018 och årligen
därefter högtidlighålls samt att en minnesplats- och/eller -märke för
att hedra Linköpings veteraner inrättas.
3. Kommundirektören får att uppdrag att återkomma till
kommunstyrelsen om behov av finansiering uppstår.
__________
Beslutet skickas till:
Motionären
Kommundirektören
Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsen diarium (uppdrag)
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§ 391 Allmänhetens frågestund
Ärende
Inga frågor ställs vid allmänhetens frågestund.
__________
Beslutet skickas till:
-
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§ 392 Avsägelse av uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige och ledamot i geografiskt
utskott 5 (S)
Dnr KS 2017-1057
Ärende
Följande avsägelse har inkommit:
Eric Rynestad (S) har avsagt sig uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige
och ledamot i geografiskt utskott 5.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och överlämnar den till
länsstyrelsen och valberedningen för handläggning.
__________
Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen
Valberedningen
Ann-Kathrine Banck
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§ 393 Fyllnadsval av uppdrag som styrelseersättare
(tjänsteman) i direktionen för Marknadsbolaget i
fjärde storstadsregionen AB
Dnr KS 2017-880
Ärende
Ett fyllnadsval som styrelseersättare (tjänsteman) behöver göras i direktionen
för Marknadsbolaget i fjärde storstadsregionen AB. Detta på grund av att den
tidigare styrelseersättaren slutat arbeta i kommunen.
Den 24 oktober 2017 valdes Paul Håkansson som styrelseledamot.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som styrelseersättare i direktionen för Marknadsbolaget i fjärde
storstadsregionen AB väljs Joakim Kärnborg (tjänsteman).
2. Valet gäller till och med årsstämman 2019.
__________
Beslutet skickas till:
Den valde
Ann-Kathrine Banck
Berörda organ
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§ 394 Fyllnadsval av uppdrag som ledamot i Lambohovs
geografiska utskott (M)
Dnr KS 2017-176
Ärende
Sandra S Bårman (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Lambohovs
geografiska utskott.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som ledamot i Lambohovs geografiska utskott väljs Claes Nilsson (M).
2. Valet gäller till och med 14 oktober 2018.
__________
Beslutet skickas till:
Den valde
Ann-Kathrine Banck
Berörda organ

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

42 (50)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2017-12-12

§ 395 Fyllnadsval av uppdrag som ledamot i geografiska
utskottet 10 Johannelund (M)
Dnr KS 2017-326
Ärende
Anna Bergdahl (M) har avsagt sig uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige,
ledamot i AB Stångåstaden och vice ordförande i geografiska utskottet 10
Johannelund.
Den 28 november 2017 valdes Anita Jonasson Kroon till vice ordförande i
geografiska utskottet. Hon var sedan tidigare ledamot i utskottet, så därmed ska
en ny ledamot väljas till geografiska utskottet 10 Johannelund.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som ledamot i kommunfullmäktiges geografiska utskott 10
Johannelund väljs Linnea Jägestedt (M).
2. Valet gäller till och med 14 oktober 2018.
__________
Beslutet skickas till:
Den valde
Ann-Kathrine Banck
Berörda organ
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§ 396 Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i Tekniska
verkens styrelse (L)
Dnr KS 2017-922
Ärende
Georg Hellgren (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Tekniska verkens
styrelse.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som ersättare i Tekniska Verken i Linköping AB:s styrelse väljs Göran
Karlsson (L).
2. Valet gäller till och med årsstämman 2019.
__________
Beslutet skickas till:
Den valde
Ann-Kathrine Banck
Berörda organ
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§ 397 Motion (V) - Grannar minskar våld i nära relationer
Dnr KS 2017-1072
Ärende
Jessica Eek, Eva Lindblad och Elisabet Strömfelt (V) föreslår i en motion den 4
december 2017 fullmäktige besluta att:
Kommunfullmäktige antar Huskurages policy om våld i nära relationer och
uppmanar åt AB Stångåstaden och Lejonfastigheter att informera sina
hyresgäster om projektet.
I samband med att ägardirektivet för AB Stångåstaden och Lejonfastigheter tas
fram ska även Huskurage inarbetas.
Kommunfullmäktige uppdrar kommunsstyrelseförvaltningen att informera
samtliga privata fastighetsägare om Huskurages policy och uppmanar dem att
informera boende.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

45 (50)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2017-12-12

§ 398 Motion (M) - Automatisera handläggning av
försörjningsstöd
Dnr KS 2017-1075
Ärende
Niklas Borg (M) föreslår i en motion den 8 december 2017 fullmäktige att
besluta:
Ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningen att
införa automatiserad handläggning av försörjningsstöd i Linköpings kommun.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
__________
Beslutet skickas till:
-
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§ 399 Interpellation (V) - Linköpings samarbete med Kina
Dnr KS 2017-1071
Ärende
Jessica Eek (V) ställer i interpellation daterad den 4 december 2017 följande
frågor till ansvarigt kommunalråd:
- Anser kommunalrådet att det är försvarbart att samarbeta med diktaturer?
- Anser kommunalrådet att det går att samarbeta med diktaturer som Kina utan
att därmed rättfärdiga dem?
- Markerar Linköpings kommun mot de brott som begås mot människors
grundläggande fri- och rättigheter?
- Finns det något land Linköpings kommun inte kan tänka sig ett
samverkansavtal med?
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas och kommer att besvaras vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens diarium (interpellation)
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§ 400 Motion (C) - återvinningsstationer i Linköpings
kommun
Dnr KS 2017-1085
Ärende
Yvonne Marron de Martin (C) föreslår i en motion daterad den 11 december
2017 fullmäktige besluta att:
- att tillsätta en separat resurs med ansvar för återvinningsstationerna
- att utarbeta en långsiktig plan för att tillgodose behovet av
återvinningsstationer i hela kommunen
- att behovet av platser för återvinningsstationer vägs in vid framtagande av
nya områdesplaner, på samma sätt som det redan görs beträffande förskolor,
skolor, äldreboenden, m.m.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

48 (50)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2017-12-12

§ 401 Avsägelse av uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige (MP)
Dnr KS 2017-1086
Ärende
Följande avsägelse har inkommit:
Lottie Routh Brissle (MP) avsäger sig uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och överlämnar den till
länsstyrelsen för handläggning.
__________
Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen
Ann-Kathrine Banck
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§ 402 Avsägelse av uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige, geografiska utskottet nr 4,
samt ersättare i Visit Linköping (S)
Dnr KS 2017-1104
Ärende
Följande avsägelse har inkommit:
Andreas Ählström (S) avsäger sig uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige, geografiska utskottet nr 4, samt ersättare i Visit
Linköping.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och överlämnar den till
länsstyrelsen och valberedningen för handläggning.
__________
Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen
Valberedningen
Ann-Kathrine Banck
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Justerarens signatur

Justerarens signatur

50 (50)

