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Torsten Svärdström (SD)
Eva Lindblad (V)
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Anita Jonasson Kroon (M) – Ersätter Christian Gustavsson (M) del av §§ 357393
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Anders Sydbom (M) – Ersätter Erik Östman (M) §§ del av 358-393
William Jonsson (M) – Ersätter Paul Lindvall (M)
Carin Ahlsén (C) – Ersätter Masood Khatibi (C)
Siri Bäckman (L) – Ersätter Susanna Kellgren Lundberg (L) §§ 355-del av 357
Andreas Viborg (L) – Ersätter Jaleh Ramezani (L) §§ 355-368
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Birgitta Wallberg (S) – Ersätter Jan Österlind (S) §§ del av 357-393
Conny Delerud (S) – Ersätter Mikael Sanfridson (S) §§ del av 358-393
Peter Hult (S) – Ersätter Lotta Bäckman (S) §§ del av 358-393
Elina Bryssling (S) – Ersätter Elias Aguirre (S) §§ del av 358-393
Frida Kindeland (S) – Ersätter Mari Hultgren (S) §§ del av 358-393
Per Wretman (S) – Ersätter Lisa Nåbo (S)
Kerstin Johnsson (S) – Ersätter Ali Hajar (S) §§ del av 358-393
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Petter Mattsson (MP) – Ersätter Maria Moraes (MP) §§ 369-393
Gunnar Franzén (SD) – Ersätter Jonas Andersson (SD)
Patrik Westlund (SD) – Ersätter Jane Ericsson (SD)
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Övriga deltagande
Ersättare (icke tjänstgörande)
Susanne Wallberg (S)
Johan Bergstedt (MP)
Övriga
Larsson Julia, kommunsekreterare
Malmberg Cecilia, kommunsekreterare
Nikonoff Marie, kommunsekreterare
Ej närvarande
Paul Lindvall (M)
Masood Khatibi (C)
Michael Cocozza (L)
Kjell O Lejon (KD)
Lisa Nåbo (S)
Jonas Andersson (SD)
Jane Ericsson (SD)
__________
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§ 355 Justering av dagordning
Dnr KS 2018-740
Ärende
Följande ärende läggs till dagordningen:
- Avsägelse av uppdrag som ledamot i Utskott för medborgardialog 3 Syd (M)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Dagordningen fastställs.
__________
Beslutet skickas till:
-
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§ 356 Ledamöternas allmänna frågestund
Dnr KS 2018-740
Ärende
Inga frågor har inkommit till ledamöternas allmänna frågestund.
__________
Beslutet skickas till:
-
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§ 357 Nämndernas förslag till internbudgetar för 2020
med plan för 2021-2023
Dnr KS 2019-388
Ärende
Det är Allians för Linköping (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och
Kristdemokraterna) som tar fram budgetförslaget till fullmäktige. 2019-05-28,
§ 186, beslutade kommunfullmäktige om budget för 2020 med plan för 20212023, då fastslogs 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 har arbetat fram en internbudget för 2020 med plan för 2021-2023
mellan juni och oktober utifrån kommunfullmäktiges budgetbeslut 2019-05-28
inom anvisade ekonomiska ramar förutom kommunstyrelsen/Leanlink.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-22, § 315, att Leanlinks
förvaltningsbudget med budgeterat underskott för 2020 på minus 15,0 mnkr
godkänns under förutsättning av att beställande nämnder och kommunstyrelsen
godkänner förvaltningens åtgärdsplan. Beställande nämnder ska godkänna
åtgärderna senast i november så att åtgärderna kan behandlas av
kommunstyrelsen senast i december 2019.
2019-11-19, § 343, behandlade kommunstyrelsen och 2019-11-26, §
356, behandlade kommunfullmäktige nämndernas internbudgetar för 2020 med
plan för 2021-2023.
Nämndernas förslag till internbudget för 2020 med plan för 2021-2023 har
stämts av mot de budgetramar som fullmäktige fastställde 2019-05-28 § 186.
Internbudget görs inte för exploateringsverksamheten, pensionsenheten,
skatteintäkter och finansiella intäkter och kostnader.
Justeringar av budgetramarna efter kommunfullmäktiges
2019-05-28
I nämndernas förslag till internbudget för 2020 med plan för 2021-2023 ingår
omfördelningar mellan nämnder med anledning av flytt av verksamhet enligt
nedan. De aktuella överföringarna av verksamhet föranleder inte någon
revidering av reglementen.
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Därutöver har kultur- och fritidsnämndens ram utökats med 500 tkr för
Linköpings FC:s fadderakademi år 2020 och 2021 som finansieras med
kommunstyrelsens resursmedel enligt beslut i kommunstyrelsen den 3
september. Bildningsnämndens preliminära ram i planen för år 2023 har
justerats utifrån kommunens resursfördelningsmodell.
Nämndernas förslag till omfördelningar av budgetramar mellan nämnder
Från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden flyttas 3,0 mnkr för
Elitstöd från och med år 2020
Från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden flyttas 2,2 mnkr för
hyresavtal Saab Arena från och med år 2020.
Från barn- och ungdomsnämnden flyttas 0,5 mnkr till kultur- och
fritidsnämnden för Liquidverksamheten från och med år 2020.
Från arbetsmarknadsnämnden till kultur- och fritidsnämnden görs en
ramjustering om 0,165 mnkr för verksamheten Biblioteksservice från och med
år 2020.
Från barn- och ungdomsnämnden flyttas 1,0 mnkr och från bildningsnämnden
0,2 mnkr för tidigare köpta statistiktjänster till kommunstyrelsen från och med
år 2020.
Från kommunfullmäktiges budget flyttas 0,9 mnkr till kommunstyrelsen för
representation från och med år 2020.
Från social- och omsorgsnämndens flyttas 0,65 mnkr till äldrenämnden för
avtal med resurspoolen från och med år 2020.
Från äldrenämnden flyttas 0,75 mnkr till social- och omsorgsnämnden för
lokalkostnader i Lambohov från och med år 2020.
Revideringar av nämndernas investeringsramar efter
kommunfullmäktiges beslut den 28 maj
Flera av nämnderna äskar utökade investeringsramar för år 2020 jämfört med
de investeringsramar som fullmäktige fastställde den 28 maj. De äskanden om
utökade investeringsramar som avser åren 2021-2023 behandlas först i
samband med budget 2021 med plan för 2022-2024.
Kultur- och fritidsnämnden äskar en utökad investeringsram om 24,1 mnkr
vilket ger en total investeringsram för år 2020 på 26,45 mnkr. Tillkommande
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driftskostnader för utökning av investeringsram finansieras inom nämndens
tilldelade budgetram för 2020 och framåt.
Kommunstyrelsen äskar utökad investeringsram för år 2020 med 1,2 mnkr med
anledning av ombyggnation av receptionen i Stadshuset. Tillkommande
driftskostnader för utökning av investeringsram finansieras inom nämndens
tilldelade budgetram för 2020 och framåt.
Kommunstyrelsen äskar utökad investeringsram för år 2020 för
Verksamhetsstöd och service (LK-data) med 7,1 mnkr med anledning av ökade
volymer samt digitaliseringssatsningar. Tillkommande driftskostnader för
utökning av investeringsram finansieras inom LK-datas intäkter för 2020 och
framåt.
Äldrenämnden äskar en utökad investeringsram för digitalisering om 0,5 mnkr
för år 2020. Tillkommande driftskostnader för utökning av investeringsram
finansieras inom nämndens tilldelade budgetram för 2020 och framåt.
Social- och omsorgsnämnden äskar en utökad investeringsram för
digitalisering om 0,7 mnkr för år 2020. Tillkommande driftskostnader för
utökning av investeringsram finansieras inom nämndens tilldelade budgetram
för 2020 och framåt.
Förslag till ny kostnadsutjämning
Regeringens förslag om ändrad kostnadsutjämning behandlas av riksdagen den
20 november. För Linköping innebär förslaget en högre avgift till
kostnadsutjämningen. Försämringen uppvägs delvis av andra förändringar av
skatteintäkter, generella statsbidrag och inkomstutjämning som skett sedan
budgeten antogs av fullmäktige den 28 maj. För år 2020-2022 får Linköping ett
införandebidrag med anledning av den nya kostnadsutjämningen. För år 2020
är införandebidraget så stort att effekterna av den nya kostnadsutjämningen kan
klaras inom den fastställda budgeten men för 2021 saknas 78 mnkr, för 2022
och framåt 100 mnkr som kommer att behandlas i samband med framtagandet
av budget 2021 med plan för 2022-2024.

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-19, § 343
1. Nämndernas och styrelsens förslag till omfördelningar av budgetram
mellan nämnder enligt bilaga 1 tillstyrks och överlämnas till
kommunfullmäktige.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

12 (67)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2019-11-26

2. Nämndernas och styrelsens förslag till utökade investeringsramar för år
2020 enligt bilaga 1 tillstyrks och överlämnas till kommunfullmäktige.
3. Nämndernas och styrelsens förslag till internbudgetar för 2020 med plan
för 2021-2023 enligt bilaga 4-16 tillstyrks och överlämnas till
kommunfullmäktige.
4. Förslag till planerad användning av Bostadspolitiska
medel/värdeöverföring från AB Stångåstaden enligt bilaga 2 tillstyrks.
5. Förslag till KS-indikatorer för de kommunövergripande målen enligt bilaga
3 tillstyrks.
6. Förslag till kommunövergripande internkontrollmoment fastställs.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2019-11-26
1. Kommunstyrelsens förslag till omfördelningar av budgetram mellan
nämnder enligt bilaga 1 godkänns.
2. Kommunstyrelsens förslag till utökade investeringsramar enligt bilaga 1
godkänns.
3. Nämndernas och styrelsens förslag till internbudgetar för 2020 med plan
för 2021-2023 enligt bilaga 4-16 godkänns.
4. Kommunstyrelsens förslag till planerad användning av bostadspolitiska
medel/värdeöverföring från AB Stångåstaden enligt bilaga 2 som enligt
tidigare beslut uppgår till 65 750 000 kronor för år 2020 godkänns.
5. KS-indikatorer till de kommunövergripande målen enligt bilaga 3 fastställs.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-19, § 343
Tjänsteskrivelse – Nämndernas förslag till internbudgetar för 2020 med plan
för 2021-2023, 2019-11-05
Bilaga 1 – Ekonomiska sammanställningar – förslag till resultaträkning,
budgetramar, investeringsramar samt specifikation av budgetramarna
Bilaga 2 – Förslag till planerad användning av bostadspolitiska medel
Bilaga 3 – Förslag till KS-indikatorer för de kommunövergripande målen
Nämndernas och styrelsens förslag till internbudget för 2020 med plan för
2021-2023 inkl protokoll från nämnderna och MBL
Bilaga 4 – Kommunfullmäktige
Bilaga 5 – Kommunens revisorer inkl. protokoll från kf presidium
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Bilaga 6 – Kommunstyrelsen
Bilaga 7 – Överförmyndarnämnden
Bilaga 8 – Valnämnden
Bilaga 9 – Äldrenämnden
Bilaga 10 – Social- och omsorgsnämnden
Bilaga 11 – Barn- och ungdomsnämnden
Bilaga 12 – Bildningsnämnden
Bilaga 13 – Kultur- och fritidsnämnden
Bilaga 14 – Arbetsmarknadsnämnden
Bilaga 15 – Samhällsbyggnadsnämnden
Bilaga 16 – Bygg- och miljönämnden
Yttranden
Kristina Edlund (S), Rebecka Hovenberg (MP), Elias Aguirre (S), Jessica Eek
(V), Mari Hultgren (S), Chris Dahlqvist (SD), Andreas Williamsson (S), Lotta
Bäckman (S), Maria Moraes (MP), Birgitta Rydhagen (MP), Ranko Simic (S),
Johan Thorén (L), Mikael Sanfridson (S), Liselotte Fager (KD), Annika
Krutzén (M), Gunnar Gustafsson (MP), Ali Hajar (S), Fredrik Hasselgren (V),
Jonatan Hermansson (S), Linnea Jägestedt (M), Niklas Nåbo (S), Gustaf
Appelberg (L), Björn Alling (V), Jane Carlsson (V), Christoffer Olsson (S),
Björn Immerstrand (MP), Henrik Dalgard (M), Klas Ahlberg (-) och Tanja
Mitic (S) yttrar sig.
Samtliga tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna, Miljöpartiet,
Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna deltar ej i beslut.
Klas Ahlberg (-) deltar ej i beslut.
Yrkanden
Niklas Borg (M), Muharrem Demirok (C), Denise Cassel (KD), Åsa
Wennergren (L), Stefan Erikson (M), Erik Östman (M), Magnus Engström
(KD), Fredrik Lundén (M) och Thomas Bystedt (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsens förslag till omfördelningar av budgetram mellan
nämnder enligt bilaga 1 godkänns.
2. Kommunstyrelsens förslag till utökade investeringsramar enligt bilaga 1
godkänns.
3. Nämndernas och styrelsens förslag till internbudgetar för 2020 med
plan för 2021-2023 enligt bilaga 4-16 godkänns.
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4. Kommunstyrelsens förslag till planerad användning av bostadspolitiska
medel/värdeöverföring från AB Stångåstaden enligt bilaga 2 som enligt
tidigare beslut uppgår till 65 750 000 kronor för år 2020 godkänns.
5. KS-indikatorer till de kommunövergripande målen enligt bilaga 3
fastställs.

Deltar ej i beslut
Samtliga tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna, Miljöpartiet,
Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna deltar ej i beslut.
Klas Ahlberg (-) deltar ej i beslut.

Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet kl. 11:58-13:00.
__________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningschefer
Samtliga ekonomichefer
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§ 358 Öppnande av Hamngatan och uppdrag om
revidering av åtgärdsprogram för partiklar PM10
Dnr KS 2019-847
Ärende
I Allians för Linköpings förslag till förändring av nämndernas ramar inför 2019
fick samhällsbyggnadsnämnden uppdraget ”Öppnande av Hamngatan”.
År 2011 överskrev Linköpings kommun miljökvalitetsnormen (MKN) för
partiklar, PM10, på Hamngatan. MKN är ett gränsvärde fastställt genom
införandet av EU:s luftkvalitetsdirektiv. Vid ett överskridande av MKN finns
det krav på att åtgärdsprogram ska antas och genomföras. Åtgärdsprogrammet
ska innehålla åtgärder som säkerställer att MKN snarast följs.
Linköpings kommun har sedan överskridandet av MKN 2011 arbetat med flera
åtgärder för att sänka partikelhalten, bland annat åtgärder för att minska
biltrafiken, dammbindning med CMA (Kalciummagnesiumacetat), sänkt
hastighet, slitstark beläggning, ökad städfrekvens och ny städutrustning.
Byggnationen av Råbergaleden 2012 samt införandet av
kollektivtrafikkörfälten på Hamngatan 2014 har minskat biltrafiken på
Hamngatan och minskningen av biltrafik bedöms vara den mest effektiva
åtgärden som genomförts.
Under handläggningen av uppdraget ”Öppnande av Hamngatan” har tre olika
scenarier studerats: nuvarande trafikutformning, återinförande av dubbla filer
för biltrafik samt delvis återinförande av dubbla filer för biltrafik. De
simulerade ökningarna av fordonstrafiken i beräkningarna är cirka 10-20
procent vid återinförande av dubbla filer för biltrafik beroende på gatuavsnitt.
Efter ombyggnationen av Hamngatan 2014 bedöms den bestående
minskningen av biltrafiken på gatan vara cirka 20 procent.
En luftkvalitetsutredning har genomförts för att undersöka hur luftkvaliteten
påverkas av de ökade trafikmängderna.
Luftutredningen omfattar partiklar, PM10, och kvävedioxid, NO2, eftersom det
är de vanligaste föroreningarna i gaturum som svenska kommuner i vissa fall
överskrider.
Beräkningsresultat partiklar, PM10
Beräkningarna visar att partikelhalterna, PM10, ligger under MKN i samtliga
beräkningar. Partikelhalten ökar vid återinförande och delvis återinförande av
biltrafiken i kollektivtrafikkörfälten. Högst ökning ger återinförandet av dubbla
filer.
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Kommentar till beräkningsresultatet för PM10
Risken för hjärtkärl- och lungsjukdomar inklusive lungcancer ökar
proportionellt mot halten avgaspartiklar. Ur ett hälsoperspektiv blir det därför
viktigt att hålla partikelhalten så låg som möjligt.
Beräkningsresultat Kvävedioxid, NO2
Utredningen visar att kvävedioxidhalten ligger över MKN i samtliga scenarier
2018 och 2030. Kvävedioxidhalten ökar vid återinförande och delvis
återinförande av biltrafiken.
Kommentar till beräkningsresultatet för NO2
Beräkningarna bekräftar att kommunen behöver mäta kvävedioxid. Kommunen
kommer därför börja mäta kvävedioxidhalten i gaturum.
Förvaltningens ställningstagande
SMHIs beräkningar visar att:
1. Hamngatan och Järnvägsgatan redan idag överskrider MKN för NO2
2. PM10 och NO2 ökar vid återinförande av dubbla filer.
Med hänsyn till resultatet landar förvaltningen i att det inte är lämpligt att ta
bort kollektivtrafikkörfälten på Hamngatan.
Det bedöms däremot möjligt att ta bort kollektivtrafikkörfältet i västlig riktning
på Tullbron eftersom det inte bedöms innebära en ökning av trafiken.
Tullbron är inte med i SMHI:s modelleringar eftersom Tullbrons trafikflöden
inte bedöms öka med en förändring av körfältens nyttjande.
Muharrem Demirok (C) yrkade på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde
2019-11-13 att kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
1. Kollektivtrafikkörfältet i västlig riktning på Tullbron och kollektivtrafikfälten i båda riktningar på Hamngatan öppnas upp för biltrafik.
2. Åtgärdsprogram för partiklar PM10 Linköpings kommun revideras i enlighet
med beslutssats 1.
3. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att se över vilka åtgärder som kan
genomföras för att kompensera för ökade halter av partiklar och kvävedioxid.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-11-13 § 189 att tillstyrka
Muharrem Demiroks (C) förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslutade 2019-11-19, § 344
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1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2019-11-26
1. Kollektivtrafikkörfältet i västlig riktning på Tullbron och kollektivtrafikfälten i båda riktningar på Hamngatan öppnas upp för biltrafik.
2. Åtgärdsprogram för partiklar PM10 Linköpings kommun revideras i enlighet
med beslutssats 1.
3. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att se över vilka åtgärder som kan
genomföras för att kompensera för ökade halter av partiklar och kvävedioxid.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-19, § 344
Ojusterat protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2019-11-13, § 189
Tjänsteskrivelse
Luftutredning Hamngatan
Indragning av kollektivtrafikkörfält på Tullbron och Hamngatan
E-postmeddelande, Uppsala universitet - Hamngatan
Yttranden
Gösta Gustavsson (C) och Björn Immerstrand (MP) yttrar sig
Yrkanden
Muharrem Demirok (C), Anna Steiner Ekström (M), Johan Häggblom
(KD), Magnus Engström (KD), Andreas Viborg (L), Yvonne de Martin (C),
Rolf Edelman (M), Klas Ahlberg (-), Gunnar Franzén (SD), Elsa Ericsson (M)
och Daniel Noregran (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Mari Hultgren (S), Rebecka Hovenberg (MP), Gunnar Gustafsson (MP),
Fredrik Hasselgren (V), Rebecka Hovenberg (MP) och Conny Delerud
(S) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Chris Dahlqvist (SD) och Patrik Westlund (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut och lämnar följande tilläggsyrkande:
”Kollektivtrafikkörfälten på Hamngatan ska tas bort omedelbart.”
Stefan Erikson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och
yrkar avslag till Chris Dahlqvists (SD) med fleras tilläggsyrkande.
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Beslutsordning
Ordföranden ställer Muharrem Demiroks (C) med fleras bifallsyrkande till
kommunstyrelsens förslag till beslut mot Mari Hultgrens (S) med fleras
avslagsyrkande till kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden ställer därefter proposition på Chris Dahlqvists (SD) med fleras
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kollektivtrafikkörfältet i västlig riktning på Tullbron och kollektivtrafikfälten i båda riktningar på Hamngatan öppnas upp för biltrafik.
2. Åtgärdsprogram för partiklar PM10 Linköpings kommun revideras i
enlighet med beslutssats 1.
3. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att se över vilka åtgärder som
kan genomföras för att kompensera för ökade halter av partiklar och
kvävedioxid.
Reservationer
Samtliga tjänstgörande ledamöter från Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet
till förmån för Rebecka Hovenbergs (MP) med fleras avslagsyrkande och
lämnar följande skriftliga reservation:
”Miljöpartiet är starkt kritiska till att ta bort kollektivtrafikstråket och öppna
upp hela Hamngatan för biltrafik igen.
Det framgår tydligt av underlaget till beslut att de farliga partikelhalterna
kommer öka och då riskerar att hamna över tillåtna gränsvärden om
Hamngatan åter öppnas för biltrafik. Risken för hjärtkärlsjukdomar och
lungsjukdomar inklusive lungcancer ökar proportionellt mot
luftföroreningshalten, vilket innebär att ur ett folkhälsoperspektiv är det därför
direkt skadligt att ta bort kollektivtrafikkörfälten på Hamngatan.
Dessutom kommer biltrafiken öka betydligt. Det är välkänt inom
trafikforskning att det inte går att bygga bort köer, eftersom fler människor
väljer bilen ju enklare det är att komma fram. Det innebär att köerna snart är ett
faktum igen. Beslutet leder därför till att målet att minska andelen bilresor och
öka andelen kollektivtrafik- och cykelresor blir mycket svårare att nå.
Koldioxidutsläppen kommer öka och därmed är målet att bli CO2-neutral till
2025 ännu längre borta.
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Att Alliansen trots det extremt tydliga utredningsmaterialet ändå väljer att
öppna hela Hamngatan för biltrafik saknar motstycke och är ren populism som
riskerar att skada de människor som bor på eller vistas utomhus vid
Hamngatan.”

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Vänsterpartiet reserverar sig mot
beslutet till förmån för Fredrik Hasselgrens (V) avslagsyrkande och lämnar
följande skriftliga reservation:
”Att öppna kollektivtrafikkörfältet på Hamngatan för biltrafik saknar
motstycke i att gå emot expertisen. Att genomdriva opportunistisk tramspolitik
för de fåtal röster detta medfört kommer att skada de barn som nu växer upp
kring Hamngatan. Vi vet ännu inte allt om partiklars hälsovådliga effekter, men
vi vet att exponering ökar linjärt med risk för hjärtkärlsjukdom, höjer risken för
lungsjukdom och har statistiska samband med psykisk sjukdom och
hjärntumör.
För några fler röster har alltså Allians för Linköping valt att öka
trafikgenomflödet genom innerstaden. Vänsterpartiet vänder sig emot den här
typen av politik och önskar att Alliansen valde att lita på såväl vetenskap som
beprövad erfarenhet istället för bilföraropportunism.”

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet till förmån för Mari Hultgrens (S) med fleras med fleras
avslagsyrkande.
Samtliga tjänstgörande ledamöter från Sverigedemokraterna reserverar sig mot
beslutet att avslå Chris Dahlqvists (SD) med fleras tilläggsyrkande.
__________
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 359 Barnrättsstrateg för våra barns rätt, svar på motion
(MP)
Dnr KS 2018-1020
Ärende
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), Maria Moraes (MP) och Björn
Immerstrand (MP) föreslår i en motion daterad 2018-12-04 att:
- Linköpings kommun tillsätter en barnrättstrateg
- Tjänstebeskrivningen utformas utifrån motionens intentioner
Till stöd för sitt yrkande anför Miljöpartiet att Barnkonventionen blir lag i
Sverige 2020-01-01. Mot denna bakgrund menar Miljöpartiet att kommunen
behöver arbeta för att säkra att lagen följs. Vidare anser Miljöpartiet att
samtliga processer behöver gås igenom ur barns och ungas perspektiv för att se
vad som behöver göras för att bevaka barns rättigheter inom alla
samhällsområden. I motionen påpekas att flera regioner och kommuner redan
inrättat en barnrättsstrateg eller ett barnrättsombud, där arbetsuppgifterna ofta
består av tre områden: uppföljning och utvärdering, kompetensutveckling och
kunskapsspridning och riktlinjer och verksamhetsstöd.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen avslås, bland annat mot
bakgrund av att nämnderna med sina sakkunniga förvaltningar har ansvaret att
efterleva Barnkonventionen och den kommande Barnrättslagen, i likhet med
annan tillämplig lagstiftning. Kommunledningsförvaltningen anser dock att en
kommunövergripande utbildningsdag på ledningsnivå behöver genomföras för
att öka kunskaperna och graden av samsyn inom organisationen.
Kommunledningsförvaltningen samordnar denna.
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-19, § 348
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2019-11-26
1. Motionen avslås med hänvisning till att nämnderna har sakkunniga på
tillhörande förvaltningar som har ansvaret att efterleva Barnkonventionen och
den kommande Barnrättslagen.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-19, § 348
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Tjänsteskrivelse – Barnrättstrateg för våra barns rätt, svar på motion (MP),
2019-10-21
Motionen
Yttranden
Henrik Dalgard (M) yttrar sig.
Yrkanden
Maria Moraes (MP) och Björn Immerstrand (MP) yrkar bifall till motionen i
sin helhet.
Åsa Wennergren (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer Åsa Wennergrens (L) bifallsyrkande till kommunstyrelsens
förslag till beslut mot Maria Moraes (MP) med fleras bifallsyrkande till
motionen i sin helhet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att nämnderna har sakkunniga på
tillhörande förvaltningar som har ansvaret att efterleva
Barnkonventionen och den kommande Barnrättslagen.
Reservationer
Samtliga tjänstgörande ledamöter från Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet
till förmån för Maria Moraes (MP) med fleras bifallsyrkande till motionen i sin
helhet.
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
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§ 360 Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden om
tomttilldelningar, anmälan av motion (SD)
Dnr KS 2019-877
Ärende
Chris Dahlqvist (SD) och Jörgen Ring (SD) föreslår i en motion 2019-11-19
att:
- Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att färdigställa områdes- och
detaljplaner i Linköping och i dess närområde så att minst 3000 tomter för
bebyggelse av egna hem tillgängliggörs inom 3 år för tomtsökande personer.
- Ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att vara mer generösa i sin bedömning
även om det borde funnits en områdes- eller detaljplan på plats.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunkansliet
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§ 361 Arbetstidsförkortning för socialsekreterare,
anmälan av motion (V)
Dnr KS 2019-881
Ärende
Jane Carlsson (V), Jessica Eek (V), Björn Alling (V), Eva Lindblad (V) och
Fredrik Hasselgren (V) föreslår i en motion 2019-11-18 att:
- Linköpings kommun startar ett försök med arbetstidsförkortning enligt
Sundsvalls arbetsmetod i någon/några grupper med socialsekreterare.
- Försöket utvärderas och följs upp tillsammans med fackförbunden.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunkansliet
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§ 362 Ge Linköpingsborna en ätbar park, anmälan av
motion (V)
Dnr KS 2019-882
Ärende
Jane Carlsson (V), Jessica Eek (V), Björn Alling (V), Eva Lindblad (V) och
Fredrik Hasselgren (V) föreslår i en motion 2019-11-18 att:
- Linköpings kommun på en lämplig plats eller platser ska anlägga en ätbar
park där kommuninvånarna kan plocka frukt, örter, bär och grönsaker.
- Linköpings kommun i arbetet med att utveckla stadsdelar- och serviceorter
med ätbar park i planeringen av grönområden.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunkansliet
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§ 363 Begränsa fyrverkerierna!, anmälan av motion (V)
Dnr KS 2019-886
Ärende
Fredrik Hasselgren (V) och Jane Carlsson (V) föreslår i en motion 2019-11-21
att:
- Justera de lokala ordningsföreskrifterna ytterligare för att begränsa
användandet av fyrverkeriet till utpekade platser så att man minimerar skadan
på djur, människor och natur.
- Linköpings kommun verkar för ett nationellt förbud mot användandet av
fyrverkerier.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunkansliet
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§ 364 Vem bygger framtidens Skäggetorp?, anmälan av
motion (MP)
Dnr KS 2019-887
Ärende
Maria Moraes (MP) föreslår i en motion 2019-11-21 att:
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bjuda in alla bostadsbolag i Skäggetorp
till en dialog för att diskutera områdets framtid och möjligheter till innovativ
samverkan.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheter för samverkan mellan
de olika bolagen genom till exempel ett gemensamt bolag med mål att få igång
byggandet i Skäggetorp och andra liknande områden.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunkansliet
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§ 365 Värna Valkebobadet, anmälan av interpellation (S)
Dnr KS 2019-880
Ärende
Niklas Nåbo (S) ställer i interpellation 2019-11-21 följande fråga:
- Kommer föreningen Valkebobadet få resurser för den nödvändiga
investeringen så att de kan fortsätta hålla öppet?
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
2. Svar ska lämnas vid nästa sammanträde.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur
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§ 366 Vad händer när kommunens riktade
ungdomsverksamhet mot hedersförtryck och
jämställdhet försvinner?, anmälan av interpellation
(S)
Dnr KS 2019-879
Ärende
Niklas Nåbo (S) ställer i interpellation 2019-11-21 följande frågor:
- Hur kommer denna nedskärning att gynna arbetet mot hedersförtryck?
- Hur kommer denna nedskärning att gynna arbetet för ökad jämställdhet och
demokrati?
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
2. Svar ska lämnas vid nästa sammanträde.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

29 (67)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2019-11-26

§ 367 Barns möjligheter att lära sig simma, anmälan av
interpellation (MP)
Dnr KS 2019-884
Ärende
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) ställer i interpellation 2019-11-14 följande
frågor:
- Hur många elever handlar det om som varje år för F i idrott i årskurs 6 på
grund av att de saknar fullgoda simkunskaper?
- Vad görs idag för att alla elever ska klara kunskapskraven i simning?
- Finns det något etablerat samarbete med simföreningarna i kommunen, för att
eleverna på fritidstid ska kunna lära sig simma?
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
2. Svar ska lämnas vid nästa sammanträde.
__________
Beslutet skickas till:
-
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§ 368 Bedömning av undantag från upphandling av LSSboenden och äldreboenden, svar på interpellation
(MP)
Dnr KS 2019-798
Ärende
Birgitta Rydhagen (MP) ställer i interpellation 2019-10-21 följande frågor:
- På vilket sätt menar du att upphandling av boenden gynnar dem som bor där?
- Vilka kriterier anser du ska gälla för att målgruppens känslighet inför
förändringar ska leda till undantag från upphandling?
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-05, § 315 att interpellationen får
ställas.
Annika Krutzén (M) besvarar interpellationen.
Birgitta Rydhagen (MP) tackar för svaret.
Yttranden
Thomas Bystedt (L), Fredrik Hasselgren (V), Christer Johansson (SD), Jessica
Eek (V) och Per Vretman (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen är besvarad.

Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet kl. 17:05-18:05.
__________
Beslutet skickas till:
-
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§ 369 Hur vill det borgeliga styret skapa ett brett
filmutbud?, svar på interpellation (S)
Dnr KS 2019-680
Ärende
Niklas Nåbo (S) ställer i interpellation 2019-09-19 följande fråga:
- Hur avser det borgerliga styret att bredda Linköpings filmutbud?
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-24, § 277 att interpellationen får
ställas.
Gustaf Appelberg (L) besvarar interpellationen.
Niklas Nåbo (S) tackar för svaret.
Yttranden
Johan Thorén (L), Rolf Edelman (M), Ranko Simic (S), Karin SandinDahlgren (S), Yvonne Svahlin (KD), Agneta Lantz (M), Chris Dahlqvist (SD),
Jane Carlsson (V), Johan Thorén (L), Björn Immerstrand (MP), Carin Ahlsén
(C), Henrik Dalgard (M), Jörgen Ring (SD), Elsa Ericsson (M), Denise Cassel
(KD), Rebecka Hovenberg (MP), Viktoria Sköld (M) och Gunnar Franzén
(SD) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen är besvarad.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 370 Ska IT-ceum finnas kvar?, svar på interpellation (S)
Dnr KS 2019-681
Ärende
Niklas Nåbo (S) ställer i interpellation 2019-09-19 följande frågor:
- Hur vill det borgerliga styret förvalta IT-ceum i framtiden?
- Är det er avsikt att den kommande museiutredningen ska ge svar på var ITceum ska vara?
- Hur anser ni att Östergötlands museum, i vilket Linköpings kommun är en av
huvudmännden, ska fylla det tomrum som IT-ceum lämnar efter sig både
utrymmesmässigt och ekonomiskt?
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-24, § 278 att interpellationen får
ställas.
Gustaf Appelberg (L) besvarar interpellationen.
Niklas Nåbo (S) tackar för svaret.
Yttranden
Rolf Edelman (M), Agneta Lantz (M) och Göran Gunnarsson (C) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen är besvarad.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 371 När slopas bussfilerna på Hamngatan?, svar på
interpellation (SD)
Dnr KS 2019-824
Ärende
Chris Dahlqvist (SD) och Patrik Westlund (SD) ställer i interpellation 2019-1031 följande fråga:
- När kan Linköpings medborgare förvänta sig att bussfilerna på Hamngatan
tas bort så att rådande trafikinfart kan lösas upp?
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-05, § 316, att interpellationen får
ställas.
Anna Steiner Ekström (M) besvarar interpellationen.
Patrik Westlund (SD) tackar för svaret.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen är besvarad.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 372 Fastställande av gemensamt kulturindex samt
revidering av aktieägaravtal för Scenkonst Öst AB
Dnr KS 2019-759
Ärende
Linköpings kommun, Norrköpings kommun och Region Östergötland erbjuder
kulturverksamhet i flera gemensamma stiftelser och bolag. För att säkerställa
att samtliga gemensamma kulturinstitutioner ska ha likvärdiga förutsättningar
vad avser årlig justering av ersättningen, samt för att underlätta hanteringen hos
finansiärerna, så har ett nytt gemensamt index arbetats fram.
Den nya modellen för indexuppräkning till kulturinstitutionerna bygger på
samma index som huvudmännen använder i sina egna organisationer, samtidigt
som själva hanteringen förenklas och blir robust över tid.
Till följd av den nya indexmodellen behöver aktieägaravtalet för Scenkonst Öst
AB revideras.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att i sin beredning
till kommunfullmäktige tillstyrka de förslagna förändringarna.
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-19, § 345
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2019-11-26
1. Nytt index för ”gemensamma” kulturinstitutioner fastställs.
2. Reviderat aktieägaravtal för Scenkonst Öst AB fastställs.
3. Beslutet gäller under förutsättning att Region Östergötland och
Norrköpings kommun fattar motsvarande beslut.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-19, § 345
Tjänsteskrivelse - Fastställande av gemensamt kulturindex samt revidering av
aktieägaravtal för Scenkonst Öst AB, 2019-10-23
Bilaga 1 - Reviderat aktieägaravtal för Scenkonst Öst AB
Bilaga 2 - Modell för indexuppräkning av bidrag till de gemensamma
kulturinstitutionerna

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Nytt index för ”gemensamma” kulturinstitutioner fastställs.
2. Reviderat aktieägaravtal för Scenkonst Öst AB fastställs.
3. Beslutet gäller under förutsättning att Region Östergötland och
Norrköpings kommun fattar motsvarande beslut.
__________
Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
Region Östergötland
Norrköpings kommun
Scenkonst Öst AB

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 373 Upphandla svensk kvalitetsmat i Linköpings
kommun, svar på motion (C)
Dnr KS 2018-615
Ärende
Gösta Gustavsson (C) föreslår i en motion daterad 2018-08-07 att:
Linköpings kommun alltid upphandlar mat som är producerad enligt kriterierna
i Sveriges stränga miljö- och djurskyddslagar. Detta leder till att kommunen
köper mat som produceras i Sverige så långt tillgång finns. Det torde innebära
att 80 % eller mer av maten kommer från det svenska jordbruket.
Sedan hösten 2017 använder Linköpings kommun i livsmedelsupphandlingar
upphandlingsmyndighetens spjutspetskrav där så är möjligt, vilket motsvarar
det bästa tillgängliga alternativet på marknaden vad gäller miljö- och andra
hållbarhetsaspekter. Dessa krav har resulterat i att kommunen av de
livsmedelsinköp som skett på upphandlade ramavtal (ej medräknat de
produkter som köpts på ramavtalet med Åleryds livs, då statistik kring
ursprung ej erhålls från aktuell leverantör) under 2018 hade 64,14 %
tillverkningsland Sverige och 77,77 % av alla animaliska livsmedel hade
svensk råvara.
Ramavtalen ger därmed redan idag goda förutsättningar för verksamheterna att
köpa mat som är producerad enligt Sveriges miljö- och djurskyddslagar.
Kommunstyrelsens beslut 2019-10-08, § 298
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2019-11-26
1. Motionen besvaras med hänvisning till att kommunen redan har en kostoch måltidspolicy där det framgår att nationella lagar, föreskrifter och
rekommendationer ska styra vad som tillagas i kommunen samt att
efterlevnaden redan är mycket god.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-08, § 298
Tjänsteskrivelse – Upphandla svensk kvalitetsmat i Linköpings kommun, svar
på motion (C), 2019-09-12
Motionen

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Yttranden
Trine Vikinge (C) yttrar sig.
Yrkanden
Gösta Gustavsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Jörgen Ring (SD) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Beslutsordning
Ordföranden ställer Gösta Gustavssons (C) bifallsyrkande till
kommunstyrelsens förslag till beslut mot Jörgen Rings (SD) bifallsyrkande till
motionen i sin helhet och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till att kommunen redan har en
kost- och måltidspolicy där det framgår att nationella lagar,
föreskrifter och rekommendationer ska styra vad som tillagas i
kommunen samt att efterlevnaden redan är mycket god.
__________
Beslutet skickas till:
Motionären

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 374 Upprätta en kommunal koldioxidbudget, svar på
motion (MP)
Dnr KS 2019-126
Ärende
Rebecka Hovenberg (MP) föreslår i en motion daterad den 2019-02-11 att:
- En kommunal koldioxidbudget upprättas Att den kommunala
koldioxidbudgeten blir en del av det kommande energi- och klimatprogrammet.
Med koldioxidbudget menas ett verktyg som används för att fördela de
begränsade globala utsläppen av koldioxid som kan rymmas inom ramen för att
uppnå Parisavtalet. Ekonomiska aspekter är inte en del i en sådan budget.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen bifalls. Under våren 2019
har Kommunledningsförvaltningen utrett möjligheterna med framtagande av en
koldioxidbudget och kommer under hösten 2019 att gå vidare med detta i
samarbete med Uppsala universitet. Koldioxidbudgeten kommer även att
utgöra underlag för det pågående arbetet med framtagning av ett energi- och
klimatprogram.
Kommunstyrelsens beslut 2019-10-22, § 325
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2019-11-26
1. Motionen bifalls.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-22, § 325
Tjänsteskrivelse – Upprätta en kommunal koldioxidbudget, svar på motion
(MP), 2019-09-26
Motionen
Yttranden
Björn Alling (V) yttrar sig.
Yrkanden
Rebecka Hovenberg (MP) och Gösta Gustavsson (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Chris Dahlqvist (SD) och Torsten Svärdström (SD) yrkar avslag till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer Rebecka Hovenbergs (MP) med fleras bifallsyrkande till
kommunstyrelsens förslag till beslut mot Chris Dahlqvists (SD) med
fleras avslagsyrkande till kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalls.
Reservationer
Samtliga ledamöter från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för Chris Dahlqvists (SD) med fleras avslagsyrkande.
__________
Beslutet skickas till:
Hållbarhetschef, Linda Malmén
Motionären

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 375 Rusta upp Ryds motionscentrum, svar på motion
(MP)
Dnr KS 2019-41
Ärende
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) och Björn Immerstrand (MP) föreslår i en
motion daterad 2019-01-22 att rusta upp Ryds motionscentrum. Motionärerna
föreslår att:
Ryds motionscentrum rustas upp för att bli en naturlig mötesplats för
Linköpingsbor med olika intressen. Inkluderande insatser för ökad trygghet i
Rydskogen och vid Ryds Motionscentrum genomförs med ett tydligt barn- och
jämställdhetsperspektiv samt tillsammans med de som tränar i området, boende
och civilsamhället.
Fler och fler människor väljer egenorganiserad idrott vilket ställer högre krav
på anläggningar för denna form av motion och idrott. Kultur- och
fritidsförvaltningen har under våren 2019 presenterat två utredningar med
fokus på den egenorganiserade idrotten där båda utredningarna bland annat
föreslår en upprustning av Ryds motionscentrum för att skapa bättre
förutsättningar för den egenorganiserade idrotten. Kultur- och
fritidsförvaltningen har också ett uppdrag i förvaltningens verksamhetsplan
som handlar om att utreda förutsättningarna för att utveckla Ryds
motionscentrum.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i september 2019 att uppdra åt Kulturoch fritidsförvaltningen att utreda förutsättningar för att utveckla Ryds
Motionscentrum.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att besvara motionen med hänvisning till
att Linköpings kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, har ett uppdrag att
utreda förutsättningar för att utveckla Ryds motionscentrum.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-10-17, § 131, att tillstyrka Kulturoch fritidsförvaltningens förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut 2019-10-22, § 324
1. Kultur- och fritidsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2019-11-26

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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1. Motionen besvaras i sin helhet med hänvisning till att Linköpings kommun,
Kultur- och fritidsförvaltningen, har ett uppdrag att utreda förutsättningar för
att utveckla Ryds motionscentrum.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-22, § 324
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2019-10-17, § 131
Tjänsteskrivelse - Rusta upp Ryds motionscentrum, svar på motion (MP),
2019-09-22
Motionen
Yttranden
Björn Immerstrand (MP) och Gustaf Appelberg (L) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras i sin helhet med hänvisning till att Linköpings
kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, har ett uppdrag att utreda
förutsättningar för att utveckla Ryds motionscentrum.
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 376 Inför en kompetensbank för ökad kvalitet i
äldreomsorgen, svar på motion (M)
Dnr KS 2018-514
Ärende
Anita Jonasson Kroon (M) och Fredrik Lundén (M) föreslår i en motion
daterad 2018-05-30 att:
Ge kommunstyrelsen i uppdrag att införa en kompetensbank för bland annat
språk inom äldreomsorgen.
De föreslår att personal inom äldreomsorgen ska erbjudas möjlighet att anmäla
språkkunskaper som, vid behov, kan nyttjas för kommunikation med äldre som
har annat modersmål än svenska. I motionen framhålls att förslaget skulle
innebära att kvaliteten på omsorgen skulle höjas. Social- och
omsorgsförvaltningen anser att syftet med en kompetensbank redan idag till
stor del uppfylls genom det sätt som man hanterar behovet av språkkompetens
inom äldreomsorgen. Kommunfullmäktige föreslås besvara motionen med
hänvisning till denna hantering.
Äldrenämnden beslutade 2019-10-24, § 97 att tillstyrka Social- och
omsorgsförvaltningens förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-19, § 346
1. Äldrenämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2019-11-26
1. Mot bakgrund av det som framkommit i utredningen besvaras motionen
med att det goda syftet med en kompetensbank uppfylls genom det sätt som
man redan arbetar på inom kommunen.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-19, § 346
Protokollsutdrag äldrenämnden, 2019-10-24, § 97
Tjänsteskrivelse - Inför en kompetensbank för ökad kvalitet inom
äldreomsorgen, svar på motion (M), 2019-09-27
Motionen
Yttranden
Fredrik Lundén (M), Liselotte Fager (KD) och Anita Jonasson Kroon (M)
yttrar sig.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till att motionens syfte med en
kompetensbank uppfylls genom det sätt man i dagsläget arbetar på
inom kommunen.
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 377 Utlokalisera kommunala förvaltningar!, svar på
motion (C)
Dnr KS 2018-306
Ärende
Muharrem Demirok (C) föreslår i en motion daterad 2018-03-19 att:
- Kommunen påbörjar en utlokaliseringsstudie, med inriktning att utlokalisera
hela eller delar av den centrala förvaltningen.
I dag är Linköpings kommuns förvaltningslokaler placerade på ett 10-tal olika
adresser i de centrala delarna av Linköping. Det övergripande målet är att
kommunen ska ha en ändamålsenlig, attraktiv, trygg och säker
verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet hos kommunens
verksamheter. En effektiv användning av kommunens resurser och med låg
miljöpåverkan från kommunens lokaler/fastigheter. Lokalerna ska vara
utformade så att de stöder den verksamhet som bedrivs i dem så bra och
resurseffektivt som möjligt. Kommunens olika förvaltningar bör företrädesvis
samordnas så att stordriftsfördelar när det gäller kringtjänster såsom
receptions-, mötesrum och konferenstjänster mm kan nyttjas professionellt och
resurseffektivt.
2018-11-27, § 435, fastställde kommunstyrelsen styrdokumentet Riktlinjer för
kommunens administrativa förvaltningslokaler. Dessa riktlinjer syftar till att ta
ett gemensamt grepp kring kommunens förvaltningslokaler, att inom en 5årsperiod reducera antalet adresser till hälften samt att ta fram en långsiktig
plan för genomförande. När riktlinjerna fastställdes beslutade
kommunstyrelsen även att uppdra till kommundirektören att ta fram en
långsiktig plan för genomförande.
2019-08-20, § 248, fastställde kommunstyrelsen kommundirektörens
handlingsplan för administrativa förvaltningslokaler. Följande adresser
beslutades att gälla för administrativa förvaltningslokaler:
Ebbe Park:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Verksamhetsstöd och service
Drottninggatan 45:
Social- och omsorgsförvaltningen

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Apotekaregatan:
Utbildningsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Stadshuset + Ågatan 40:
Kommunledningsförvaltningen
Ågatan 31:
Leanlink
Enligt den övergripande tidplanen ska alla förändringar enligt ovan vara klara
under år 2024.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att motionen besvaras med
hänvisning till de beslut som kommunstyrelsen har fattat vad gäller
administrativa förvaltningslokaler.
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-19, § 347
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2019-11-26
1. Motionen besvaras med hänvisning till kommunstyrelsens beslut, 2018-1127, § 435, samt 2019-08-20, § 248, vad gäller administrativa
förvaltningslokaler.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-19, § 347
Tjänsteskrivelse – Utlokalisera kommunala förvaltningar!, svar på motion (C),
2019-10-07
Motionen
Yrkanden
Gösta Gustavsson (C) och Klas Ahlberg (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Kristina Edlund (S), Rebecka Hovenberg (MP) och Björn Alling (V) yrkar
bifall till motionen i sin helhet.
Beslutsordning
Ordföranden ställer Gösta Gustavssons (C) med fleras bifallsyrkande till
kommunstyrelsens förslag till beslut mot Kristina Edlunds (S) med fleras

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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bifallsyrkande till motionen i sin helhet och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs och verkställs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Den som röstar
bifall till kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som röstar bifall till
motionen i sin helhet röstar nej.
Utfall: 44 ja, 31 nej, 4 frånvarande. Hur var och en har röstat framgår av bilaga
§ 377.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Omröstning
Omröstning framgår av bilaga § 377.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till kommunstyrelsens beslut, 201811-27, § 435, samt 2019-08-20, § 248, vad gäller administrativa
förvaltningslokaler.
Reservationer
Samtliga tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för Kristina Edlunds (S)
med fleras bifallsyrkande till motionen i sin helhet.
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Bilaga § 377
Ledamöter
Lars Vikinge
Gustaf Appelberg
Niklas Nåbo
Kristina Edlund
Niklas Borg
Anna Larsson
Jonas Andersson
Henrik Dalgard
Muharrem Demirok
Michael Cocozza
Ali Hajar
Johan Häggblom
Rebecka Hovenberg
Jessica Eek
Linnea Jägestedt
Elias Aguirre
Christer Johansson
Erik Östman
Emelie Gustafsson
Sureyya Kurdi
Gunnar Broman
Jan Österlind
Per Larsson
Rolf Edelman
Björn Immerstrand
Mari Hultgren
Chris Dahlqvist
Jane Karlsson
Christian Gustavsson
Gösta Gustavsson
Elisabeth Gustafsson
Susanna Kellgren-Lundberg
Fredrik Lundén
Andreas Williamsson
Jane Ericsson
Magnus Engström
Suada Tolic
Mikael Sanfridson
Tanja Mitic
Birgitta Rydhagen
Anna Steiner Ekström
Åsa Wennergren
Fredrik Hasselgren
Joe Mayer
Jörgen Ring
Stefan Erikson
Lotta Bäckman
Liselotte Fager
Paul Lindvall
Christoffer Rosendahl

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

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
Gunnar Franzén

X
X
X
X

Johan Thorén
Kerstin Johansson

X
X
X
X
X

Elina Bryssling

X
X
X
X

Anders Sydbom

X
X
Birgitta Wallberg

X
X
X
X
X

Frida Kindeland
X

X
Anita Jonasson Kroon

X
X
X
X
X
X

Patrik Westlund

X
X
X

Conny Delerud

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Peter Hult

X
X
X
X

William Jonsson
Transport:

Ordförandens signatur

Nej

Justerarens signatur

29

19

0

2
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Transport:
Ledamöter
Lisa Nåbo
Jaleh Ramezani
Camilla Bekkhus
Ranko Simic
Viktoria Sköld
Maria Moraes
Björn Alling
Jerry Broman
Trine Vikinge
Karin Sandin-Dahlgren
Yvonne Svalin
Thomas Bystedt
Klas Ahlberg
Stefan Bogren
Simon Tibell
Daniel Noregran
Christoffer Olsson
Gunnar Gustafsson
Yvonne de Martin
Frida Edvardsson
Elsa Ericsson
Torsten Svärdström
Kjell O Lejon
Eva Lindblad
Uba Adén
Agneta Lantz
Jonatan Hermansson
Annika Krutzén
Masood Khatibi

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

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
Per Wretman

Justerarens signatur

19

0

2

Ja

Nej
X

Avst

Frånv
X

X
X
X
Petter Mattsson

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ylva Bjerke

X
X
X
X
X
X
X
X

Denise Cassel

X
X
X
X
X
X

Carin Ahlsén
SUMMA:

Ordförandens signatur

29

Justerarens signatur

44

31

0

4
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§ 378 Avsägelse av uppdrag som ledamot i Sankt Kors
Fastighets AB (M)
Dnr KS 2019-867
Ärende
Följande avsägelse har inkommit:
Christian Gustavsson (M) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i Sankt Kors
Fastighets AB från och med 2019-11-26.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och överlämnar den till
valberedningen för handläggning.
__________
Beslutet skickas till:
Valberedningen
Berörda organ
HR-administratör, Anne-Kathrine Banck

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 379 Avsägelse av uppdrag som ledamot i Skill
Scandinavia AB från och med bolagsstämman
2020 (tjänsteperson)
Dnr KS 2019-868
Ärende
Följande avsägelse har inkommit:
Pia Carlgren (tjänsteperson) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i Skill
Scandinavia AB från och med bolagsstämman 2020.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 380 Avsägelse av uppdrag som ledamot i Utskott för
medborgardialog Väst (V)
Dnr KS 2019-875
Ärende
Följande avsägelse har inkommit:
Fredrik Hasselgren (V) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i Utskott för
medborgardialog Väst från och med 2019-11-20.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och överlämnar den till
valberedningen för handläggning.
__________
Beslutet skickas till:
Valberedning
Berörda organ
HR-administratör, Anne-Kathrine Banck

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 381 Avsägelse av uppdrag som ersättare i
bildningsnämnden (S)
Dnr KS 2019-878
Ärende
Följande avsägelse har inkommit:
Ranko Simic (S) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i bildningsnämnden
från och med 2019-11-22.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och överlämnar den till
valberedningen för handläggning.
__________
Beslutet skickas till:
Valberedningen
Berörda organ
HR-administratör, Anne-Kathrine Banck

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 382 Avsägelse av uppdrag som vigselförrättare from
2020-01-01
Dnr KS 2019-698
Ärende
Följande avsägelse har inkommit:
Anders Lindman Hjalmarsson avsäger sig sitt uppdrag som vigselförrättare
från och med 2020-01-01.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och överlämnar den till
länsstyrelsen och valberedningen för handläggning.
__________
Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen
Valberedningen
HR-administratör, Anne-Kathrine Banck

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 383 Avsägelse av uppdrag som ledamot i Utskott för
medborgardialog 3 Syd (M)
Dnr KS 2019-891
Ärende
Följande avsägelse har inkommit:
Anders Sydbom (M) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i Utskott för
medborgardialog 3 Syd.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och överlämnar den till
valberedningen för handläggning.
__________
Beslutet skickas till:
Valberedning
Berörda organ
HR-administratör, Anne-Kathrine Banck

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 384 Fyllnadsval (MP) - ledamot och vice ordförande i
utskott Valkebo
Dnr KS 2019-503
Ärende
Sharmineh Kakoulidis (MP) har avsagt sig uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige och ledamot/vice ordförande i utskott Valkebo från och
med 2019-09-01.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Som ledamot i utskott Valkebo väljs Johan Bergstedt (MP). Valet gäller
till och med 2022-10-14.
2. Som vice ordförande i utskott Valkebo väljs Johan Bergstedt (MP).
Valet gäller till och med 2022-10-14.
__________
Beslutet skickas till:
HR-administratör, Anne-Kathrine Banck
Den valde
Berörda organ

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 385 Fyllnadsval (S) - ledamot i styrelsen för Tekniska
verken i Linköping AB
Dnr KS 2019-729
Ärende
Lena Micko (S) avsäger sig uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige
samt ledamot i styrelsen för Tekniska verken i Linköping AB.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som ledamot i styrelsen för Tekniska verken i Linköping AB väljs
Kerstin Johnsson (S).
2. Valet gäller till och med årsstämman 2023.
__________
Beslutet skickas till:
HR-administratör, Anne-Kathrine Banck
Den valde
Berörda organ

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 386 Fyllnadsval (M) - ersättare i bygg- och
miljönämnden från och med 2019-12-31
Dnr KS 2019-760
Ärende
Karin Hede (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i bygg- och miljönämnden
från och med 2019-12-31.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som ersättare i bygg- och miljönämnden väljs Karl Sahlén (M), Nanna
Svartz Gata 6b, 58328 Linköping.
2. Valet gäller från och med 2019-12-31 till och med 2022-12-31.
__________
Beslutet skickas till:
HR-administratör, Anne-Kathrine Banck
Den valde
Berörda organ

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 387 Fyllnadsval (S) - ersättare i bildningsnämnden
Dnr KS 2019-878
Ärende
Ranko Simic (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i bildningsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som ersättare i bildningsnämnden väljs Mikael Svensson (S).
2. Valet gäller till och med 2022-12-31.
__________
Beslutet skickas till:
HR-administratör, Anne-Kathrine Banck
Den valde
Berörda organ

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 388 Fyllnadsval (S) - ledamot i bildningsnämnden
Dnr KS 2019-554
Ärende
Almaz Abdulla (S) har avsagt sig uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige,
ledamot tillika vice ordförande i utskottet för medborgardialog 7 Åkerbo,
ledamot i bildningsnämnden, ersättare i kommunalförbundet fjärde
storstadsregionen från och med 2019-10-01.
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Som ledamot i bildningsnämnden väljs Ranko Simic (S).
2. Valet gäller till och med 2022-12-31.
__________
Beslutet skickas till:
HR-administratör, Anne-Kathrine Banck
Den valde
Berörda organ

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 389 Fyllnadsval (V) - ledamot i Utskott för
medborgardialog 2 Väst
Dnr KS 2019-875
Ärende
Fredrik Hasselgren (V) avsäger sig uppdraget som ledamot i Utskott för
medborgardialog 2 Väst.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som ledamot i Utskott för medborgardialog 2 Väst väljs Albin Adell
Sjöberg (V).
2. Valet gäller till och med 2022-10-14.
__________
Beslutet skickas till:
HR-administratör, Anne-Kathrine Banck
Den valde
Berörda organ

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 390 Val - Sankt Kors AB - Styrelseförändringar i
dotterbolagen Dukaten Parkeringsservice AB,
Kebabfastigheten AB, Linköping Industrin 2 AB,
Linköping Industrin 2 Holding AB, Vreta Kluster
AB, SKH i Linköping AB, Fastighetsaktiebolaget
Industrin 10 (tjänsteper
Dnr KS 2019-865
Ärende
Sankt Kors AB föreslår kommunfullmäktige välja styrelse i dotterbolagen
Vreta Kluster AB, Dukaten Parkeringsservice AB, Kebabfastigheten AB,
Linköping Industrin 2 AB samt Linköping Industrin 2 Holding AB enligt
insänd förteckning.
Dukaten Parkeringsservice AB Anna-Maria Jakobsson, ordförande Matts
Skeppstedt, ledamot Daniel Jonsson, suppleant
Kebabfastigheten AB Anna-Maria Jakobsson, ledamot Daniel Jonsson,
suppleant
Linköping Industrin 2 AB Anna-Maria Jakobsson, ordförande Daniel
Jonsson, ledamot Michael Stenberg, ledamot Fredrik Törnqvist, ledamot
Linköping Industrin 2 Holding AB Anna-Maria Jakobsson, ordförande
Daniel Jonsson, ledamot Michael Stenberg, ledamot Fredrik Törnqvist,
ledamot
Vreta Kluster AB Anna-Maria Jakobsson, ordförande Sten Gunnar Johansson,
ledamot Peter Larsson, ledamot Lena Philipson, ledamot Magnus Börjesson,
ledamot Jan Nystedt, ledamot Katarina Wiklund, ledamot
SKH i Linköping AB Anna-Maria Jakobsson, ledamot Daniel Jonsson,
suppleant
Fastighetsaktiebolaget Industrin 10 i Linköping Anna-Maria Jakobsson,
ledamot Daniel Jonsson, suppleant
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som styrelse i dotterbolagen till och med årsstämman 2023 väljs:
Dukaten Parkeringsservice AB
Anna-Maria Jakobsson, ordförande

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Matts Skeppstedt, ledamot
Daniel Jonsson, suppleant
Kebabfastigheten AB
Anna-Maria Jakobsson, ledamot
Daniel Jonsson, suppleant
Linköping Industrin 2 AB
Anna-Maria Jakobsson, ordförande
Daniel Jonsson, ledamot
Michael Stenberg, ledamot
Fredrik Törnqvist, ledamot
Linköping Industrin 2 Holding AB
Anna-Maria Jakobsson, ordförande
Daniel Jonsson, ledamot
Michael Stenberg, ledamot
Fredrik Törnqvist, ledamot
Vreta Kluster AB
Anna-Maria Jakobsson, ordförande
Sten Gunnar Johansson, ledamot
Peter Larsson, ledamot
Lena Philipson, ledamot
Magnus Börjesson, ledamot
Jan Nystedt, ledamot
Katarina Wiklund, ledamot
SKH i Linköping AB
Anna-Maria Jakobsson, ledamot
Daniel Jonsson, suppleant
Fastighetsaktiebolaget Industrin 10 i Linköping
Anna-Maria Jakobsson, ledamot
Daniel Jonsson, suppleant

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

64 (67)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2019-11-26

§ 391 Inkomna ärenden till kommunfullmäktige - 201910-18 -- 2019-11-13
Dnr KS 2019-773
Ärende
KS 2019-812 Kinda kanal AB - Bolagsordning, ägardirektiv, aktieägaravtal
KS 2019-823 Information om prisförändring från 1 januari 2020 - Vatten och
avlopp
KS 2019-833 Utökning av verksamhetsområden för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen i Linköpings kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisningen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 392 Allmänhetens frågestund
Dnr KS 2018-740
Ärende
Inga frågor har inkommit till allmänhetens frågestund.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 393 Handlingar för kännedom
Dnr KS 2019-28
Ärende
Förvaltningsrätten
Kommunfullmäktiges beslut om tomtkö och tomtförmedling har blivit
överklagat. Mål nr 9429-19.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisningen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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