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Beslutande
Patrik Bartley (KnowIt) Test
Lars Vikinge (C) Ordförande
Gustaf Appelberg (L) 1: Vice ordf
Niklas Nåbo (S) 2: Vice ordf
Kristina Edlund (S)
Niklas Borg (M)
Anna Larsson (S)
Henrik Dalgard (M) - §§ 185-186
Muharrem Demirok (C)
Ali Hajar (S)
Sara Skyttedal (KD)
Rebecka Hovenberg (MP)
Jessica Eek (V)
Linnéa Jägestedt (M)
Elias Aguirre (S)
Christer Johansson (SD)
Erik Östman (M)
Emelie Gustafsson (C)
Süreyya Kurdi (S)
Jan Österlind (S) - §§ 185-186
Per Larsson (KD) - §§ 186-205
Rolf Edelman (M)
Björn Immerstrand (MP)
Mari Hultgren (S)
Chris Dahlqvist (SD)
Jane Karlsson (V/polsek) - §§ 185-186
Christian Gustavsson (M) - §§186-205
Gösta Gustavsson (C)
Elisabeth Gustafsson (S)
Susanna Kellgren-Lundberg (L)
Fredrik Lundén (M)
Andreas Williamsson (S)
Jane Ericsson (SD)
Magnus Engström (KD)
Suada Tolic (M)
Mikael Sanfridson (S)
Tanja Mitic (S)
Birgitta Rydhagen (MP) - §§ 186-205
Markus Konow (M)
Åsa Wennergren (L)
Fredrik Hasselgren (V)

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

2 (43)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2019-05-28

Joe Mayer (S) - §§ 185-186
Stefan Erikson (M)
Lotta Bäckman (S)
Liselotte Fager (KD)
Christoffer Rosendahl (C)
Lisa Nåbo (S)
Camilla Bekkhus (SD)
Ranko Simic (S)
Maria Moraes (MP) - §§ 185-186
Björn Alling (V)
Jerry Broman ((-))
Trine Vikinge (C)
Yvonne Svalin (KD)
Thomas Bystedt (L)
Klas Ahlberg (SD)
Stefan Bogren (M)
Simon Tibell (S)
Daniel Noregran (M)
Lena Micko (S)
Gunnar Gustafsson (MP) - §§ 185-186
Yvonne de Martin (C)
Frida Edvardsson (S)
Elsa Ericsson (M)
Torsten Svärdström (SD)
Kjell O Lejon (KD)
Eva Lindblad (V)
Agneta Lantz (M) - §§ 185-187
Jonatan Hermansson (S)
Annika Krutzén (M)
Anna Steiner Ekström (M) - ersätter Paul Lindvall (M)
Astrid Brissman (M) - ersätter Christian Gustavsson (M) §§ 185-186
Anita Jonasson Kroon (M) - ersätter Henrik Dalgard (M) §§ 186-205
Susanne Andersson (M) - ersätter Viktoria Sköld (M)
Ylva Bjerke (M) - ersätter Agneta Lantz §§ 188-205
Mikael Larsson (C) - ersätter Masood Khatibi(C)
Siri Olsson (L) - ersätter Gunnar Broman (L)
Andreas Viborg (L) - ersätter Michael Cocozza (L)
Johan Thorén (L) - ersätter Jaleh Ramezani (L)
Magnus Landberg (KD) - ersätter Per Larsson (KD) §§ 186-205
Christoffer Olsson (S) - ersätter Karin Sandin Dahlgren (S)
Birgitta Wallberg (S) - ersätter Birgitta Wallberg (S)
Peter Hult (S) - ersätter Joe Mayer (S) §§ 186-205
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Frida Kindeland (S) - ersätter Jan Österlind (S) §§ 186-205
Albin Adell Sjöberg (V) - ersätter Jane Karlsson (V) §§ 186-205
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) - ersätter Birgitta Rydhagen (MP) §§ 185186 och Maria Moraes (MP) §§ 186-205
Petter Mattsson (MP) - ersätter Gunnar Gustafsson (MP) §§ 186-205
Gunnar Franzén (SD) - ersätter Jonas Andersson (SD)
Patrik Westlund (SD) - ersätter Jörgen Ring (SD)
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Övriga deltagande
Ersättare (icke tjänstgörande)
Leif Bronsén (M)
Tommy Ählström (M)
Anders Sydbom (M)
Carin Ahlsén (C)
Göran Gunnarsson (C)
Denise Cassel (KD/polsek)
Susanne Wallberg (S)
Mohammed Abdigani (S)
Elina Bryssling (S)
Almaz Abdulla (S)
Ronnie Eriksson (V)
Sonny Persson (SD)
Övriga
Andersson Maria (Administrativt stöd), administrativ assistent
Fallde Magdalena, kommunsekreterare
Törnqvist Frida, Kanslichef
Brandt Peder, ekonomidirektör, § 186
__________
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§ 185 Justering av dagordning
Ärende
Följande ärenden läggs till dagordningen:
- Jämlik eller ojämlik fördelning av förskolans personal mellan
bostadsområden?, anmälan av interpellation (V)
- Avsägelse av uppdrag som gruppledare, ledamot i kommunstyrelsen och
ledamot i Stadshus AB från och med 2019-09-30 (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Dagordningen justeras enligt ovan.
__________
Beslutet skickas till:
-
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§ 186 Budget för 2020 med plan för 2021-2023 samt
skattesats för 2020
Dnr KS 2019-388
Ärende
Kommunens budget med plan för kommande tre år är det centrala dokumentet
för att styra den kommunala verksamhetens inriktning och omfattning.
Budgeten omfattar all kommunal verksamhet och beskriver de målsättningar
och resultat som är prioriterade. Ingångsvärden för kommunens budget är
lagstiftning, reglemente, styrdokument, majoritetens politiska program samt
aktuella planeringsförutsättningar utifrån ekonomi, demografi, statlig styrning
och andra omvärldsfaktorer.
Det är Allians för Linköping (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och
Kristdemokraterna) som tar fram budgetförslaget till fullmäktige. Den 28 maj
beslutar kommunfullmäktige om budget för 2020 med plan för 2021-2023, då
fastslås hur kommunens samlade resurser ska fördelas mellan nämnder och
verksamheter utifrån politisk viljeinriktning och prioritering. Den politiska
viljeinriktningen omsätts i budgeten till ekonomiska ramar,
kommunövergripande mål och strategiska utvecklingsuppdrag för de olika
nämndernas verksamhet de kommande åren. Budgetprocessen blir därigenom
central för kommunens mål- och verksamhetsstyrning genom att tydliggöra
nämndernas uppdrag och förväntat resultat.
Nämnderna arbetar fram en internbudget för 2020 med plan för 2021-2023
mellan juni och oktober utifrån kommunfullmäktiges budgetbeslut den 28 maj
med anvisade ekonomiska ramar.
Den 19 november behandlar kommunstyrelsen och den 26 november
kommunfullmäktige nämndernas internbudgetar för 2020 med plan för 20212023.
Sammanfattning av budgetförslaget
Budgeten för 2020 utgår från 13 kommunövergripande mål.
Budgeten innehåller 28 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna som en
del i den politiska viljeinriktningen för planperioden.
Budgeten för 2020 är i balans.
Kommunstyrelsen bedömer att målen för god ekonomisk hushållning –
finansiella mål kommer att uppfyllas med budgeten för 2020.
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Skattesatsen föreslås oförändrat till 20,20 procent för 2020.
Kommunen omsätter 10,7 miljarder kronor 2020.
Nämndernas ramar föreslås utökas med sammanlagt 68 mnkr 2020 utöver de
151 mnkr i politiska satsningar som ramarna utökades med i budget 2019 med
plan för 2020-2022. Bildningsnämndens ram utökas med ytterligare 8 mnkr
och samhällsbyggnadsnämndens med 12 mnkr.
Nämndernas ramar har även utökats för demografiska förändringar och räknats
upp till 2020 års pris- och löneläge. För åren 2020-2023 förslås
kostnadsdämpande åtgärder så att det budgeterade resultatet är i balans.
Verksamhetens nettokostnader har sammantaget ökat med 2,6 % jämfört med
budget 2019.
I budgeten finns resursmedel med 35 mnkr för 2020 som kan fördelas till
nämnderna som tilläggsanslag efter beslut i kommunstyrelsen.
I budgeten finns reservmedel för investeringar med 15 mnkr per år för att vid
behov kunna utöka nämndernas investeringsramar under budgetperioden.
I budgeten finns en reserv för strategiska markförvärv med 50 mnkr per år.
Under eget kapital finns en resultatutjämningsreserv om 150 mnkr som kan
användas för att vid behov kunna utjämna intäkter över en konjunkturcykel.
I budgeten ingår bostadspolitiska medel/värdeöverföring från AB Stångåstaden
med 65 750 tkr för 2020.
Skatteintäkterna har beräknats utifrån SKL:s prognoser.
Investeringsramen är 380 mnkr netto för 2020 Avskrivningarna beräknas till
232 mnkr för 2020.
I budgeten beräknas kommunen kunna finansiera 232 mnkr av investeringarna
för 2020 utan att ta upp lån och att låna max 150 mnkr för att finansiera
resterande investeringar.
Allians för Linköping föreslår förändringar av nämndernas budgetramar utifrån
sin politiska inriktning enligt budgetförslaget. Nämndernas ramar föreslås
utökas med sammanlagt 40 mnkr 2019 utöver de 126 mnkr som ramarna
utökades med i juni. Utökningen av ramarna finansieras med minskade
resursmedel och ökade intäkter för exploatering.
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Mål- och verksamhetsstyrning
Kommunfullmäktige fastställde i december 2018 Allians för Linköpings
samverkansprogram för mandatperioden. Samverkansprogrammet beskriver
den politiska majoritetens viljeinriktning. Utifrån programmet, kommunens
uppdrag och förutsättningar beslutar kommunfullmäktige i kommunens budget
om kommunövergripande mål, prioriterade styrdokument och strategiska
utvecklingsuppdrag. Dessa ska sedan vara utgångspunkten i den vidare
planeringen av kommunens verksamhet.
Budget 2020 med plan för 2021-2023 innehåller 13 kommunövergripande mål.
- Ett attraktivt och tryggt Linköping
- Ett klimatsmart Linköping
- Ett företagsamt Linköping
- Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv
- Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum
- Stark gemenskap och människor i arbete
- Hög kunskap med skolor i framkant
- Kostnadseffektiv verksamhet
- Hållbar ekonomi
- Effektiv organisation med goda resultat
- Hållbar verksamhetsutveckling
- Attraktiv arbetsgivare
- Hållbar kompetensförsörjning
Uppföljning under året från nämnder, styrelser och bolag till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige
Kommunen följer upp och analyserar mål, verksamhet och ekonomi löpande
under året. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras
för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med
uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som
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avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs
inom tilldelade ramar. Rapporteringen uppåt i kommunen har ett värde för att
säkerställa en kostnadseffektiv verksamhet och god ekonomisk kontroll.
Den kontinuerliga uppföljningen utgör en del av kommunstyrelsens uppsikt
över nämnderna. Uppföljning, och därigenom uppsikten, genomförs även
genom exempelvis informationsöverföring vid möten mellan
kommunstyrelse/kommundirektör och nämnder/förvaltningschefer. Uppsikten
ska genomföras proaktivt och innehålla en bedömning av att nämnden bedriver
sin verksamhet effektivt och ändamålsenligt.
Årshjul för budget- och uppföljningsprocess, budgetår 2020
Den kontinuerliga uppföljningen för kommunkoncernen omfattar:
- månadsrapporter
- delårsrapporter per den 30 april, 31 augusti samt den 31 oktober
- årsredovisning
- finansrapporter
- nämndernas internkontrollrapporter
- jämförelser med andra kommuner, bland annat genom deltagande i
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)
- bolagens uppfyllelse av det kommunala uppdraget
- bolagen och förbunden ingår i delårsrapporterna per den 30 april, den
31 augusti samt i årsredovisningen
I delårsrapporterna och årsredovisningen uppmärksammas kommunstyrelsen
särskilt på de avvikelser som de bör följa med anledning av uppsiktsplikten. I
årsredovisningen beskrivs hur kommunstyrelsen arbetat med uppsiktsplikten
under året.
Nämndmål och nämndindikatorer i målområde Medarbetare
Utifrån de kommunövergripande målen och den inriktning som anges i budget
2020 med plan för 2021-2023 ska nämnderna formulera prioriterade nämndmål
som leder till att styrdokumentens viljeinriktning, de kommunövergripande
målen som berör nämnden, strategiska utvecklingsuppdrag och nämndens
uppdrag enligt reglementet uppfylls/verkställs. Utifrån rollen som arbetsgivare
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beslutar kommunstyrelsen om nämndmål för samtliga nämnder i målområdet
medarbetare. Förslag till nämndmål och nämndindikatorer redovisas i bilaga 4.
I övriga målområden beslutar respektive nämnd om nämndmål och
nämndindikatorer för nämndens verksamhet.
Kommunstyrelsens beslut den 21 maj 2019, § 190
1. Kommunstyrelsens förslag till budget för år 2020 med nettoramar för
nämnder och styrelser samt plan för åren 2021-2023 fastställs enligt
bilaga 1.
2. Nämnder och styrelser får i uppdrag att utöver delårsrapporteringen till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige göra månadsvisa interna
uppföljningar.
3. En värdeöverföring om 65 750 000 kronor för år 2020 från det kommunala
allmännyttiga bostadsaktiebolaget AB Stångåstaden genomförs. Nämnderna får
i uppdrag att redovisa planerade insatser för år 2020 i sina internbudgetar samt
att återrapportera faktisk förbrukning av insatserna i delårsrapporter och vid
årets slut.
4. Kommunstyrelsen medges ta upp lån om max 150 000 000 kr för att
finansiera investeringar 2020.
5. Kommunfullmäktige medger en årlig investeringsram om 50 000 000 kr för
strategiska markköp och överlåter därmed beslutsrätten för dessa till
kommunstyrelsen.
6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra tekniska justeringar av nämndernas
ramar för demografiska förändringar, nystart av verksamhet med mera.
7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa tidplan och direktiv för
nämndernas och styrelsens arbete med budget, uppföljning och bokslut.
8. Skattesatsen för år 2020 fastställs till 20,20 procent
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 21 maj 2019, § 190
Tjänsteskrivelse – Budget för 2020 med plan för 2021-2023
Bilaga 1 - Förslag till budget för 2020 med plan för 2021-2023
Bilaga 2 - MBL-protokoll från förhandling
Bilaga 3 – Protokoll från fullmäktiges presidium med förslag till budgetram för
kommunens revisorer
Bilaga 4 - Nämndmål och nämndindikatorer i målområde Medarbetare 2020
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Yttranden
Trine Vikinge (C), Maria Moraes (MP), Gösta Gustavsson (C), Birgitta
Rydhagen (MP), Magnus Engström (KD), Björn Immerstrand (MP), Elsa
Ericsson (M), Henrik Dalgard (M), Agneta Lantz (M), Kjell O Lejon (KD),
Fredrik Hasselgren (V) och Linnea Jägestedt (M) yttrar sig.
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M) inleder kommunfullmäktiges
behandling av budgeten.
Därefter redogör ekonomidirektör Peder Brandt för budgetförutsättningarna.
Efter det följer en budgetpresentation från varje parti:
Niklas Borg (M) redogör för kommunstyrelsens budgetförslag (Allians för
Linköpings budget) och yrkar bifall till detsamma.
Muharrem Demirok (C), Åsa Wennergren (L) och Sara Skyttedal (KD) redogör
för kommunstyrelsens budgetförslag (Allians för Linköpings budget) och yrkar
bifall till detsamma.
Kristina Edlund (S) redogör för Socialdemokraternas budgetförslag och yrkar
bifall till detsamma.
Rebecka Hovenberg (MP) redogör för Miljöpartiets budgetförslag och yrkar
bifall till detsamma.
Klas Ahlberg (SD) redogör för Sverigedemokraternas budgetförslag och yrkar
bifall till detsamma.
Jessica Eek (V) redogör för Vänsterpartiets budgetförslag och yrkar bifall till
detsamma.
Allmän budgetdebatt inklusive mål och finansiering
Jonatan Hermansson (S), Elias Aguirre (S), Mikael Sanfridson (S), Tanja Mitic
(S), Lotta Bäckman (S) och Mari Hultgren (S) yrkar bifall till
Socialdemokraternas budgetförslag.
Klas Ahlberg (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag samt
yrkar på följande ändringar i kommunstyrelsens förslag till beslut:
- En värdeöverföring om 55 000 000 kronor för år 2020 från det kommunala
allmännyttiga bostadsaktiebolaget AB Stångåstaden genomförs. Nämnderna
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får i uppdrag att redovisa planerade insatser för år 2020 i sina internbudgetar
samt att återrapportera faktisk förbrukning av insatserna i delårsrapporter och
vid årets slut.
- Skattesatsen för år 2020 fastställs till 20,15 procent.
Annika Krutzén (M), Fredrik Lundén (M) och Stefan Erikson (M) yrkar bifall
till Allians för Linköpings budgetförslag.
Chris Dahlqvist (SD) yrkar bifall till Klas Ahlbergs (SD) yrkanden.
Cecilia Gyllenberg-Bergfasth (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets budgetförslag
samt yrkar följande tillägg under rubriken ”Strategiska utvecklingsuppdrag” på
sida 38 i Alliansen för Linköpings budgetförslag:
- Uppdrag till barn- och ungdomsnämnden att utreda hur barns rätt till
fritidshem kan införas i Linköpings kommun, oavsett vilken sysselsättning
barnets föräldrar har
Ajournering
Sammanträdet ajourneras för lunch kl. 12:00. Sammanträdet återupptas kl.
13:00.
Allmän budgetdebatt inklusive mål och finansiering, fortsättning
Liselotte Fager (KD), Emelie Gustafsson (C), Thomas Bystedt (L), Erik
Östman (M), Gustaf Appelberg (L), Yvonne de Martin (C), Jerry Broman (-),
Johan Thorén (L), Yvonne Svalin (KD), Suada Tolic (M), Mikael Larsson (C),
och Andreas Viborg (L) yrkar bifall till Allians för Linköpings budgetförslag.
Andreas Williamsson (S), Christoffer Olsson (S), Lisa Nåbo (S), Niklas Nåbo
(S), Ali Hajar (S), Birgitta Wallberg (S), Ranko Simic (S) och Simon Tibell (S)
yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag.
Torsten Svärdström (SD) yrkar bifall till Klas Ahlbergs (SD) yrkanden.
Gunnar Gustafsson (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets budgetförslag.
Niklas Borg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i sin helhet.
Eva Lindblad (V), Björn Alling (V) och Fredrik Hasselgren (V) yrkar bifall till
Vänsterpartiets budgetförslag.
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Rebecka Hovenberg (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets budgetförslag samt
yrkar på följande två tillägg under rubriken ”Strategiskt utvecklingsuppdrag”
på sida 38 i Alliansens budgetförslag:
- Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att utreda hur fler kommunala
naturreservat kan inrättas i Linköpings kommun
- Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda hur Linköpings arbete med hållbara
placeringar kan utvecklas, så att Linköping åter blir ledande inom detta
område.
Kristina Edlund (S) yrkar på följande tillägg på sida 38 i Alliansens
budgetförslag:
- Uppdra till arbetsmarknadsnämnden att utreda ett införande av
kommunanställningar i Linköpings kommun där personer som idag befinner
sig i försörjningsstöd anställs av Linköpings kommun
- Uppdra till samtliga nämnder att utreda ett införande av önskad
sysselsättningsgrad samt ett avskaffande av delade turer för all personal
- Uppdra till bildningsnämnden att utreda en feriejobbsgaranti som omfattar
samtliga elever som avslutat årskurs ett och två i gymnasiet samt i
gymnasiesärskolan.
Kristina Edlund (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslutssats 1
och 3 samt bifall till beslutssats 2, 4-8.
Jessica Eek (V) yrkar på följande tillägg på sida 38 i Alliansens förslag till
budget:
- Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att utreda införandet av avgiftsfri
Kulturskola
- Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att utreda införandet av
Kulturskolans verksamhet i flera delar av kommunen för att finnas närmare
barnen.
- Uppdrag till barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden att initiera
en utredning för att se över hur elevhälsan ska göras jämlik och hur
personalens långsiktiga kompetens ska kunna tillgodoses.
Jessica Eek (V) yrkar bifall till Kristina Edlunds (S), Rebecka Hovenbergs
(MP) och Cecilia Gyllenberg Bergfasths (MP) tilläggsyrkanden.
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Rebecka Hovenberg (MP) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till
beslutssats 1 samt bifall till beslutssatserna 2-8. Rebecka Hovenberg (MP)
yrkar även bifall till Kristina Edlunds (S) samtliga tilläggsyrkanden samt
Jessica Eeks (V) tilläggsyrkande om avgiftsfri Kulturskola samt
tilläggsyrkande om Kulturskola i flera delar av kommunen.
Klas Ahlberg (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag men
avser inte delta i beslutet gällande kommunstyrelsens förslag till beslutssats 28.
Niklas Borg (M) yrkar bifall till Jessica Eeks (V) tilläggsyrkande om
Kulturskola i flera delar av kommunen samt till Kristina Edlunds (S)
tilläggsyrkande gällande utredning om kommunställningar, men yrkar avslag
till resterande tilläggsyrkanden.
Ajournering
Mötet ajourneras mellan 17:15-17:25
Beslutsordning
Ordföranden föreslår följande propositionsordning, som fullmäktige
godkänner: Inledningsvis ställs proposition på kommunstyrelsens förslag till
beslut (beslutssats 1-8), och därefter hanteras inkomna tilläggsyrkanden.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Ordföranden föreslår sedan följande propositionsordning för
kommunstyrelsens förslag till beslut, som fullmäktige godkänner: Ordföranden
inleder med att ställa proposition på respektive budgetförslag (beslutssats 1)
och ställer därefter proposition på beslutssats 2-8.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut
(Allians för Linköpings budget) som Niklas Borg (M) med flera yrkat på,
Socialdemokraternas förslag till budget som Kristina Edlund (S) med flera
yrkat på, Miljöpartiets förslag till budget som Rebecka Hovenberg (MP) med
flera yrkat på, Sverigedemokraternas förslag till budget som Klas Ahlberg (SD)
med flera yrkat på samt Vänsterpartiets förslag till budget som Jessica Eek (V)
med flera yrkat på. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på beslutssats 2 i kommunstyrelsens förslag till
beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Ordföranden ställer proposition på beslutssats 3 i kommunstyrelsens förslag till
beslut som Niklas Borg (M) yrkat bifall till, Socialdemokraternas förslag som
Kristina Edlund med flera yrkat bifall till samt Sverigedemokraternas förslag
som Klas Ahlberg (SD) med flera yrkat bifall till. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på respektive beslutssats 4 - 8 i
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller
desamma.
Tilläggsyrkanden
Ordföranden ställer proposition på Cecilia Gyllenberg Bergfasths (MP)
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Rebecka Hovenbergs (MP) tilläggsyrkande
gällande utredning om naturreservat och finner att kommunfullmäktige avslår
detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Rebecka Hovenbergs (MP) tilläggsyrkande
gällande utredning om hållbara placeringar och finner att kommunfullmäktige
avslår detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Kristina Edlunds (S) tilläggsyrkande
gällande utredning om kommunanställning och finner att kommunfullmäktige
bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Kristina Edlunds (S) tilläggsyrkande
gällande utredning om önskad sysselsättningsgrad och finner att
kommunfullmäktige avslår detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Kristina Edlunds (S) tilläggsyrkande
gällande utredning om feriejobbsgaranti och finner att kommunfullmäktige
avslår detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Jessica Eeks (V) tilläggsyrkande gällande
utredning om avgiftsfri Kulturskola och finner att kommunfullmäktige avslår
detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Jessica Eeks (V) tilläggsyrkande gällande
utredning om Kulturskola i flera delar av kommunen och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Ordföranden ställer proposition på Jessica Eeks (V) tilläggsyrkande gällande
utredning om jämlik elevhälsa och finner att kommunfullmäktige avslår
detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsens förslag till budget för år 2020 med nettoramar för
nämnder och styrelser samt plan för åren 2021-2023 fastställs enligt
bilaga 1.
2. Nämnder och styrelser får i uppdrag att utöver delårsrapporteringen
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige göra månadsvisa
interna uppföljningar.
3. En värdeöverföring om 65 750 000 kronor för år 2020 från det
kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolaget AB Stångåstaden
genomförs. Nämnderna får i uppdrag att redovisa planerade insatser
för år 2020 i sina internbudgetar samt att återrapportera faktisk
förbrukning av insatserna i delårsrapporter och vid årets slut.
4. Kommunstyrelsen medges ta upp lån om max 150 000 000 kr för att
finansiera investeringar 2020.
5. Kommunfullmäktige medger en årlig investeringsram om 50 000 000 kr
för strategiska markköp och överlåter därmed beslutsrätten för dessa
till kommunstyrelsen.
6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra tekniska justeringar av
nämndernas ramar för demografiska förändringar, nystart av
verksamhet med mera.
7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa tidplan och direktiv för
nämndernas och styrelsens arbete med budget, uppföljning och
bokslut.
8. Skattesatsen för år 2020 fastställs till 20,20 procent
9. Uppdrag ges till kultur- och fritidsnämnden att utreda införandet av
Kulturskolans verksamhet i flera delar av kommunen för att finnas
närmare barnen.
10. Uppdrag ges till arbetsmarknadsnämnden att utreda ett införande av
kommunanställningar i Linköpings kommun där personer som idag
befinner sig i försörjningsstöd anställs av Linköpings kommun.
Reservationer
Socialdemokraterna lämnar följande skriftliga reservation:
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”Vi socialdemokrater har lämnat ett eget förslag till budget som innebär större
satsningar på en trygg välfärd och fler i jobb. Tyvärr finns ingen majoritet för
vår budget. Vi reserverar oss mot Alliansens förslag till budget för 2020 och
ser med oro på hur våra skolor och omsorgsboenden kommer få mindre pengar
under kommande år. Detta samtidigt som vi vet att behoven av mer resurser är
stort.
Vi noterar även hur Alliansen presenterar sin budget, utan att ha en färdig
budget att skicka ut till oss i oppositionen. Det försvårar arbetet med att
granska Alliansens budget, vilket är en viktig del av oppositionsarbetet.”
Sverigedemokraterna lämnar följande skriftliga reservation:
”Sverigedemokraterna Linköping ställer sig inte bakom beslutspunkt 1 utan
reserverar oss till förmån för vårt budgetförslag som presenterades 20:e maj
2019.”
Miljöpartiet lämnar följande skriftliga reservation:
”Vi i Miljöpartiet reserverar oss mot Alliansens förslag till budget för 2020
som innebär drastiska nedskärningar i hela kommunens kärnverksamhet, och
särskilt på äldre, barn och unga, samt kultur. Miljöpartiet har lämnat ett eget
förslag till budget med färre nedskärningar och dessutom satsningar på klimat
och miljö, något som är helt nödvändigt för en långsiktigt hållbar kommun.
Vi noterar även hur Alliansen lämnat bristande underlag till oss i oppositionen.
Det försvårar arbetet med att granska Alliansens budget, vilket är en viktig del
av oppositionsarbetet.”
Vänsterpartiet lämnar följande skriftliga reservation:
”Vi i Vänsterpartiet reserverar oss mot Alliansens förslag till budget för 2020
som kommer innebära mindre pengar till våra barn och äldre under kommande
år. Vänsterpartiet har lämnat ett eget förslag till budget som innebär större
satsningar på välfärden, klimatet och arbete till fler. Vi noterar även att
Alliansen lämnar ett bristande underlag till oss i oppositionen. Det försvårar
arbetet med att granska Alliansens budget, vilket är en viktig del av
oppositionsarbetet.”
__________
Beslutet skickas till:
Nämnder, förvaltningschefer, nämndansvariga tjänstepersoner samt ekonomichefer
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§ 187 Reviderad investeringsbudget 2019-2020, civilt
försvar
Dnr KS 2019-389
Ärende
När Civilförsvarsstyrelsen avvecklades år 1986 övertog Sveriges kommuner
ansvaret för civilt försvar. I samband med övertaget av civilt försvar övertogs
även utrustning och anläggningar som i viss mån har vidmakthållits men i
andra avseenden nedmonterats och avvecklats.
I juni 2015 sa Sveriges riksdag ja till förslagen i regeringens proposition (prop.
2014/15:109) om den försvarspolitiska inriktningen för åren 2016-2020. Från
och med 2016 ska målet för det militära försvaret vara att enskilt och
tillsammans med andra, inom och utom landet, försvara Sverige och främja
landets säkerhet. Detta ska ske genom att hävda Sveriges suveränitet, värna
suveräna rättigheter och nationella intressen, förebygga och hantera konflikter
och krig, skydda Sveriges handlingsfrihet vid politisk, militär eller annan
påtryckning och om det krävs försvara Sverige mot incidenter och väpnat
angrepp samt skydda samhället.
Målen för det civila försvaret ska vara att:
- Värna civilbefolkningen
- Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
- Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår
omvärld.
Med anledning av de beslut som Sveriges riksdag har fattat om ett återtagande
av Sveriges totalförsvarsförmåga genomför nu Linköpings kommun åtgärder
för att modernisera, underhålla och nyutrusta kommunens anläggningar och
tekniska lösningar.
De investeringar för 2019-2020 som ska göras omfattar bland annat:
- Bredbandsdragning och installationer
- Inköp och uppsättning för kommunikationsutrustning
- Utbyte av dörrar och andra intrångsskydd
- Inköp och uppsättning av larm, sensorer och kameror
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- Nätverk och servermiljöer
- Reservkraft, ersättning och nyanskaffning
Ett åtgärdsprogram som omfattar investeringar inklusive arbeten är framtaget
och beräknas omfatta 20 miljoner kronor. Staten lämnar statsbidrag från
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) via Länsstyrelsen för
delar av kommunens investeringar, arbeten och utbildningar.
Åtgärdsprogrammet omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § Offentlighets- och
sekretesslagen samt Säkerhetsskyddslagen. Redovisning kommer att finnas hos
Linköpings kommuns säkerhetsskyddschef tillika säkerhetschef och beslutas
löpande av kommundirektören.
Kommunstyrelsens beslut den 21 maj 2019, § 187
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
2. Kommundirektören får i uppdrag att besluta om enskilda investeringar
rörande civilt försvar samt att ansöka om tillämpliga statsbidrag för att
reducera kommunens kostnader.
3. Kommundirektören får i uppdrag att efter genomförd investering
återkomma till kommunstyrelsen med förslag på finansiering av tillkommande
drift- och kapitalkostnader.
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktiges beslut den 21 maj 2019, §
187
1. Kommunstyrelsens budgetram för 2019 utökas med 20 miljoner kronor för
investeringar gällande civilt försvar.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 21 maj 2019, § 187
Tjänsteskrivelse – Reviderad investeringsbudget 2019-2020, civilt försvar,
2019-05-02
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsens budgetram för 2019 utökas med 20 miljoner
kronor för investeringar gällande civilt försvar.
__________
Beslutet skickas till:
Säkerhetsskyddschef, Johan Edvardsson
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§ 188 Utökning av verksamhetsområden för den
allmänna vatten- och avloppsanläggningen i
Linköpings kommun, framställan
Dnr KS 2019-51
Ärende
Enligt lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster ska kommunen
bestämma det verksamhetsområde inom vilka allmänna vattentjänster (vatten-,
spillvatten- och dagvatten) behöver ordnas. Senaste uppdateringen och
utökningen av verksamhetsområdet beslutades av kommunfullmäktige den 24
april 2018.
I detta ärende finns utökningar som gjorts under perioden 1 oktober 2017 till
den 1 november 2018. Plankontoret bedömer att utökningen ska tillstyrkas och
fastställas.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 24 april 2019, § 64 att tillstyrka
plankontorets förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 maj 2019, § 164
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktiges beslut den 7 maj 2019, §
164
1. Utökning av verksamhetsområdet enligt redovisad förteckning fastställs.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 7 maj 2019, § 164
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 24 april 2019, § 64
Tjänsteskrivelse – Utökning av verksamhetsområden för den allmänna vattenoch avloppsanläggningen i Linköpings kommun, 2019-03-21
Bilaga 1 - Godkännande styrelsen 2018-12-19
Bilaga 2 - Ingående fastigheter i uppdat av VO områden 2018 utan ägare
Bilaga 3 - Bilder nya områden framställan KS o KF
Kommunfullmäktiges beslut
1. Utökning av verksamhetsområdet enligt redovisad förteckning
fastställs.
__________
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Beslutet skickas till:
Tekniska verken i Linköping AB (publ)
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 189 Ökad ägarandel i och finansiering av EVereg AB,
Tekniska verken i Linköping AB
Dnr KS 2019-376
Ärende
Tekniska verken blev 2015 delägare i EVereg AB som i sin tur äger Bee
Charging Solutions AB (tidigare företagsnamn Clever Sverige AB) till 100 %.
Förvärvet omfattade 24 % av aktierna i EVereg AB motsvarande 4 mnkr.
Kommunfullmäktige godkände förutom förvärvet att Tekniska verken fick
tillskjuta 40 mnkr för den fortsatta finansieringen samt rätt att sälja 5 % av sitt
innehav i EVereg AB vid en eventuell ägarspridning under 2016.
En reviderad affärsplan med tillhörande finansieringsplan som sträcker sig
fram till 2030 har tagits fram av bolaget. Den nya finansieringsplanen visar på
ett ytterligare finansieringsbehov där kapital behöver tillföras bolaget från
ägarna fram till och med 2023. Prognosen är att bolaget därefter kommer att
kunna minska behovet av ägarkapital.
I samband med förhandlingarna om Tekniska verkens ingående som delägare i
EVereg AB var Tekniska verkens ambition att ha samma ägarandel som
Jämtkraft AB och Öresundskraft AB. Dock fanns då en inriktning att bolaget
skulle få en ytterligare spridd ägarbild. Under de år som gått kan konstateras att
det upplägget inte varit tillräckligt intressant och inga nya delägare har
tillkommit. Sedan våren 2017 har därför Tekniska verken diskuterat med
övriga delägare om att ändra ägarfördelningen till den som Tekniska verken
eftersträvade vid de ursprungliga förhandlingarna.
Kommunfullmäktige föreslås godkänna att Tekniska verken får öka sin
ägarandel i och finansiering av EVereg AB och därtill sammanhängande beslut
enligt förslag till kommunfullmäktiges beslut.
Kommunstyrelsens beslut den 21 maj 2019, § 191
1. Kommunstyrelsen tillstyrker Kommunledningsförvaltningens förslag om
ökad ägarandel i och finansiering av EVereg AB.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 21 maj 2019, §
191
1. Förslag att Tekniska verken får teckna avtal med Öresundskraft AB och
Jämtkraft AB om förvärv av 9,33 % av aktierna i EVereg AB för totalt
1 533 333 kronor godkänns.
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2. Förslag att Tekniska verken får överta andel av genomförda
aktieägartillskott och rätten till återbetalning i proportion till det ökade
innehavet av aktier, totalt 1 888 500 kronor godkänns.
3. Förslag att Tekniska verken ställer ut aktieägarlån till EVereg AB
motsvarande den ökade ägarandelen, 13 050 000 kronor godkänns.
4. Finansieringsram om ytterligare 50 mnkr (exklusive tillkommande
köpeskilling för aktier enligt ovan) godkänns.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 21 maj 2019, § 191
Tjänsteskrivelse – Tekniska verken i Linköping AB – Ökad ägarandel i och
finansiering av EVereg AB, 2019-05-07
Bilaga 1 – Missiv Tekniska verken i Linköping AB
Bilaga 2 – Protokollsutdrag Tekniska verken i Linköping AB
Bilaga 3 – Protokollsutdrag Linköpings Stadshus AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag att Tekniska verken får teckna avtal med Öresundskraft AB
och Jämtkraft AB om förvärv av 9,33 % av aktierna i EVereg AB för
totalt 1 533 333 kronor godkänns.
2. Förslag att Tekniska verken får överta andel av genomförda
aktieägartillskott och rätten till återbetalning i proportion till det
ökade innehavet av aktier, totalt 1 888 500 kronor godkänns.
3. Förslag att Tekniska verken ställer ut aktieägarlån till EVereg AB
motsvarande den ökade ägarandelen, 13 050 000 kronor godkänns.
4. Finansieringsram om ytterligare 50 mnkr (exklusive tillkommande
köpeskilling för aktier enligt ovan) godkänns.
__________
Beslutet skickas till:
Linköpings Stadshus AB
Tekniska verken i Linköping AB (publ)
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§ 190 Ändring av VA-taxa, Tekniska verken i Linköping
AB
Dnr KS 2019-200
Ärende
Tekniska verken i Linköping AB (publ) utför löpande installationer, byten och
kontroller på vattenmätare. Dessa tillfällen är aviserade till kunden och
bekräftade av kunden. Tyvärr inträffar det relativt ofta att kunden inte möter
upp vid fastigheten i enlighet med överenskommen tidpunkt. Detta innebär
givetvis onödigt tidsspill och onödiga kostnader för VA-kollektivet. Under år
2017 kostade dessa ”bomkörningar” VA-kollektivet 107 000 kronor.
För att öka incitamentet för kunden att i god tid kontakta kundservice och
lämna återbud föreslår Tekniska verken i Linköping AB att det ska införas en
”bomavgift”. Bomavgiften föreslås tas ut om avbokning inte inkommit till
kundservice senast 24 timmar innan aviserad tidpunkt som bekräftats av
kunden. Avgiften föreslås för år 2019 uppgå till 360 kronor (ex. moms).
Den nya avgiften finns inte i nu gällande taxeföreskrifter. Kommunfullmäktige
beslutar om ändring av taxeföreskrifter. Förvaltningen bedömer inte att
förslaget står i strid med gällande lag och inte heller ägardirektiv.
Förvaltningen tillstyrker föreslagen ändring av taxeföreskrifter. De nya
taxeföreskrifterna föreslås träda i kraft 2019-07-01.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 24 april 2019, § 65 att tillstyrka
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut den 7 maj 2019, § 165
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 7 maj 2019, §
165
1. I enlighet Tekniska verken i Linköping AB:s (publ) förslag införs ny
avgiftsgrupp i taxeföreskrifter för Linköpings kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning. Nya taxeföreskrifter gäller från 2019-07-01.
2. Tidsspannet för av Tekniska Verken bokad tid hos kund minimeras så långt
som möjligt och att avgiften för uteblivet besök blir ömsesidig såtillvida att om
Tekniska Verken ej genomför besöket vid bokad tid så ersättes kunden med
motsvarande belopp.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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3. Kommunfullmäktige ger Tekniska verken i Linköping AB (publ) i uppdrag
att uppdatera taxeföreskrifterna samt bolagets taxa/prislista i enlighet med detta
beslut.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 24 april 2019, § 65
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 7 maj 2019, § 165
Protokoll Tekniska verkens styrelsemöte 20181219.pdf
Tjänsteskrivelse - Ändring i taxeföreskrifter för Linköpings kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning
Bilaga - Missiv om godkännande av förslag i VA taxa prislista
Yrkanden
Muharrem Demirok (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. I enlighet Tekniska verken i Linköping AB:s (publ) förslag införs ny
avgiftsgrupp i taxeföreskrifter för Linköpings kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning. Nya taxeföreskrifter gäller från 201907-01.
2. Tidsspannet för av Tekniska Verken bokad tid hos kund minimeras så
långt som möjligt och att avgiften för uteblivet besök blir ömsesidig
såtillvida att om Tekniska Verken ej genomför besöket vid bokad tid
så ersättes kunden med motsvarande belopp.
3. Kommunfullmäktige ger Tekniska verken i Linköping AB (publ) i
uppdrag att uppdatera taxeföreskrifterna samt bolagets taxa/prislista i
enlighet med detta beslut.
__________
Beslutet skickas till:
Tekniska verken i Linköping AB (publ)
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 191 Ledamöternas allmänna frågestund
Ärende
Inga frågor ställs under Ledamöternas allmänna frågestund.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 192 Utredning om religiös extremism, anmälan av
motion (SD)
Dnr KS 2019-426
Ärende
Klas Ahlberg (SD) föreslår i en motion den 17 maj 2019 att
-Berörd nämnd utför en utredning samt kartläggning av religiös extremism
-Berörd nämnd upprättar en handlingsplan för att motverka religiös extremism
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunkansliet

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 193 Kommer Tinnerbäcksbadet bevaras?, anmälan av
interpellation (S)
Dnr KS 2019-402
Ärende
Elias Aguirre och Niklas Nåbo (S) ställer i interpellation den 6 maj 2019
följande frågor till ansvarigt kommunalråd:
-Kommer Linköpings alliansstyre bevara Tinnerbäcksbadet?
-Om ja, hur kommer Allians för Linköping verka för att den långa stängning av
badet som renoveringen innebär kortas?
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och svaret
ska lämnas på nästkommande sammanträde.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunkansliet

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 194 Jämlik eller ojämlik fördelning av förskolans
personal mellan bostadsområden?, anmälan av
interpellation (V)
Dnr KS 2019-449
Ärende
Björn Alling (V) ställer i interpellation den 20 maj 2019 följande frågor till
ansvarigt kommunalråd:
-Hur stor andel av förskolans personal är förskollärare, utbildade barnskötare
respektive outbildade barnskötare i vart och ett av nedanstående
förskoleområden?
-Vad gör kommunledningen för att säkerställa att kommunens
förskoleverksamhet har en jämlik pedagogisk kvalitet i alla bostadsområden?
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och svaret
ska lämnas på nästkommande sammanträde.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunkansliet

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 195 Avsägelse av uppdrag som ersättare (M) i kulturoch fritidsnämnden
Dnr KS 2019-438
Ärende
Följande avsägelse har inkommit:
Nils Blixt (M) avsäger sig härmed sitt uppdrag som ersättare i Kultur- och
Fritidsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och överlämnar ärendet
till valberedningen för handläggning.
__________
Beslutet skickas till:
Personalredogörare, Ann-Kathrine Banck

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 196 Avsägelse av uppdrag som gruppledare, ledamot i
kommunstyrelsen och ledamot i Stadshus AB från
och med 2019-09-30 (SD)
Dnr KS 2019-444
Ärende
Följande avsägelse har inkommit:
Klas Ahlberg (SD) avsäger sig härmed sina uppdrag som gruppledare, ledamot
i kommunstyrelsen och ledamot Linköpings Stadshus AB från och med 201909-30.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och överlämnar ärendet
till valberedningen för handläggning.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 197 Fyllnadsval (S) - Nämndeman vid Linköpings
tingsrätt till och med 31 december 2019
Dnr KS 2019-5
Ärende
Linköpings tingsrätt har på Simon Tibells (S) egen begäran entledigat honom
från uppdraget som nämndeman vid Linköpings tingsrätt. Tingsrätten
hemställer därför att kommunfullmäktige omgående väljer en ny nämndeman i
hans ställe för återstående delen av mandatperioden.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som nämndeman vid Linköpings tingsrätt till och med 31 december
2019 föreslås Robert Almerstam (S), Nannas gata 8, 590 49 Vikingstad.
__________
Beslutet skickas till:
Berört organ
Personalredogörare Ann-Katrine Banck
Den valde

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 198 Östergötlands luftvårdsförbund - ersättare
Dnr KS 2018-660
Ärende
Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av sju ledamöter jämte lika många
suppleanter. Fyra av ledamöterna representerar industrin, kommunala bolag
och skogsintressenterna, en kommunerna, en landstinget och en länsstyrelsen.
2019-03-26 valdes Gunnar Gustafsson (MP) till ledamot. Kvar att välja är en
ersättare.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Östergötlands luftvårdsförbund föreslås, att för mandatperioden 20192022, välja Gunilla Wetterling (MP), Mellanbränninge Hjorthagen 1,
585 99 Linköping till ersättare i Östergötlands luftvårdsförbunds
styrelse.
__________
Beslutet skickas till:
Berört organ
Personalredogörare Ann-Katrine Banck
Den valde

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 199 Fyllnadsval (S) - Ledamot i Science Park Mjärdevi
AB
Dnr KS 2019-333
Ärende
Kristina Edlund (S) avsäger sig uppdraget som ledamot i Science Park
Mjärdevi AB.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som ledamot i Science Park Mjärdevi AB väljs Elias Aguirre (S).
2. Valet gäller till och med årsstämman 2023.
__________
Beslutet skickas till:
Berört organ
Personalredogörare Ann-Katrine Banck
Den valde
Linköpings Stadshus AB

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

37 (43)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2019-05-28

§ 200 Fyllnadsval (M) - Ersättare i kultur- och
fritidsnämnden
Dnr KS 2019-438
Ärende
Nils Blixt (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden
då det är tänkt att han ska gå in som ordinarie ledamot i kultur- och
fritidsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som ersättare i kultur- och fritidsnämnden väljs Karin Hede (M).
2. Valet gäller till och med 31 december 2022.
__________
Beslutet skickas till:
Berört organ
Personalredogörare Ann-Katrine Banck
Den valde

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 201 Fyllnadsval (M) - Ledamot i kultur- och
fritidsnämnden
Dnr KS 2019-364
Ärende
Ledamoten Elmer Jansson i kultur- och fritidsnämnden har avlidit.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som ledamot i kultur- och fritidsnämnden väljs Nils Blixt (M).
2. Valet gäller till och med 31 december 2022.
__________
Beslutet skickas till:
Berört organ
Personalredogörare Ann-Katrine Banck
Den valde

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 202 Fyllnadsval (M) - Ledamot i Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Götaland
Dnr KS 2019-367
Ärende
Erik Östman (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Götaland.
Utdrag ur förbundsordningen:
”Direktionen utser inom sig ordförande och vice ordförande bland ledamöterna
från Linköpings och Norrköpings kommuner. När ordförande utses från
Linköpings kommun ska vice ordförande utses från Norrköpings kommun och
omvänt. Ordförandeskapet och vice ordförandeskapet ska skifta mellan
Linköpings och Norrköpings kommuner efter halva mandatperioden.”
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som ledamot i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland
väljs Linnéa Jägestedt (M).
2. Linnéa Jägestedt (M) nomineras till vice ordförande till och med 2020
och till ordförande 2021-2022.
__________
Beslutet skickas till:
Berört organ
Personalredogörare Ann-Katrine Banck
Den valda

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 203 Fyllnadsval - Östsvenska Yrkeshögskolan AB styrelseledamot
Dnr KS 2019-445
Ärende
Utbildningsdirektör Anne Hallberg slutar sitt uppdrag som utbildningsdirektör.
Anne Hallberg är vald som styrelseledamot i Östsvenska Yrkeshögskolan. Tills
ny utbildningsdirektör är på plats kommer Tor Andersson vara t.f.
utbildningsdirektör.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som styrelseledamot i Östsvenska Yrkeshögskolan fram tills ny
utbildningsdirektör anställs väljs t.f. utbildningsdirektör Tor
Andersson. Valet gäller som längst till och med årsstämman 2023.
__________
Beslutet skickas till:
Berört organ
Personalredogörare Ann-Katrine Banck
Den valde

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 204 Inkomna ärenden till kommunfullmäktige
Dnr KS 2019-358
Ärende
Inkomna ärenden till kommunfullmäktige 2019-04-11-2019-05-13 enligt
kommunkansliets förteckning 13 maj 2019.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisningen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 205 Allmänhetens frågestund
Ärende
Inga frågor har inkommit till allmänhetens frågestund.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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