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Kallelse
Kommunfullmäktige
Lars Vikinge, ordförande
Cecilia Malmberg, sekreterare

2019-09-20

Reviderad kallelse

Sammanträde
Tid:

2019-09-24, kl. 14:00

Plats:

Fullmäktigesalen

Val av protokolljusterare
Fastställande av dagordningen
Ärende

Diarienr

Notering

KS 2019-572

Kommundirektör Paul
Håkansson och
säkerhetschef Johan
Edvardsson kl. 14:0014:30

KS 2018-739

Verksamhetsutvecklare Jessica
Svärdell kl. 14:3015:00

Beslutsärenden
1

Risk- och sårbarhetsanalys 2019
(RSA), enligt lagen om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fred och
under höjd beredskap
Information

2

Utbildning i innovation och
tjänstedesign

Ärenden
3

Ledamöternas allmänna frågestund

KS 2018-739

Anmälan av motioner,
interpellationer och enkla frågor
4

Förebygg otrygghet och kriminalitet
med CTC-modellen, anmälan av
motion (S)

KS 2019-676

Extraärende
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5

Inför vårdhundar inom
äldreomsorgen i Linköpings
kommun, anmälan av motion (S)

KS 2019-677

6

Friskvårdsbidraget genom Actiway,
anmälan av interpellation (V)

KS 2019-575

7

Linköpingsbornas tillgång till
bilpool, anmälan av interpellation
(MP)

KS 2019-583

8

Vad gör det borgerliga
minoritetsstyret åt problemen med
nollning i kommunen, anmälan av
interpellation (S)

KS 2019-672

Extraärende

9

Hur vill det borgeliga styret skapa ett
brett filmutbud?, anmälan av
interpellation (S)

KS 2019-680

Extraärende

10

Ska IT-ceum finnas kvar?, anmälan
av interpellation (S)

KS 2019-681

Extraärende

11

Vem tar ansvar för de försvunna
barnen?, anmälan av interpellation
(S)

KS 2019-684

Extraärende

12

Har kommunen koll på
svartkontrakten?, anmälan av
interpellation (S)

KS 2019-685

Extraärende

13

Nödvändig politik för klimatnödläge, KS 2019-687
anmälan av interpellation (MP)

Extraärende

14

Blir det något fontänhus?, anmälan
av enkel fråga (S)

Extraärende

KS 2019-683

Svar på interpellationer och enkla
frågor
15

Partiers rätt att allokera anställda i
kommunen och de kommunala
bolagen, svar på interpellation (V)

KS 2019-566

Extraärende
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16

Friskvårdsbidraget genom Actiway,
svar på Interpellation (V)

KS 2019-575

Extraärende

17

Blir det något fontänhus?, svar på
enkel fråga (S)

KS 2019-683

Extraärende

Beslutsärenden
18

Reviderad investeringsplan med
anledning av ny simhall

KS 2019-516

19

Avveckling av Stiftelsen Vissviks
kamratförening

KS 2019-514

Valärenden
20

Avsägelse av uppdrag som ersättare i
bildningsnämnden (M)

KS 2019-670

Extraärende

21

Avsägelse av uppdrag som ersättare i
bygg- och miljönämnden (KD)

KS 2019-679

Extraärende

22

Val till kommunala uppdrag
Övrigt

23

Inkomna ärenden till
kommunfullmäktige

KS 2019-463

24

Allmänhetens frågestund

KS 2018-739

25

Handlingar för kännedom

KS 2019-28

Allmänheten är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträde.
Handlingarna i ärenden finns tillgängliga på kommunens webbplats och i
Stadshuset.
Allmänhetens frågestund
Innan sammanträdet avslutas kan allmänheten få svar på frågor om
kommunens verksamhet. Frågorna ska lämnas, skickas eller ringas in till
Kommunledningsförvaltningen, Cecilia Malmberg, 581 81 Linköping, tel. 013-
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26 20 14, e-post: kommunledningsforvaltningen@linkoping.se senast kl. 10:00
fredagen veckan före sammanträdet.
Webb-TV
Sammanträdet direktsänds i webb-TV http://www.linkoping.se.
På internetadressen ovan finns också kommunfullmäktiges
sammanträdeshandlingar, protokoll och annan information om Linköpings
kommun.
Linköpingsförslaget
Pågående och avslutade Linköpingsförslag som publiceras på kommunens
webbplats hittar du här: http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/politikoch-demokrati/lamna-forslag--linkopingsforslaget/
IT-stöd
LKDATA finns på plats under varje kommunfullmäktigesammanträde för att
hjälpa till vid problem med iPads eller Meetings.

Lars Vikinge
Ordförande
__________

Cecilia Malmberg
Sekreterare

