1 (4)

Kallelse
Kommunfullmäktige
Lars Vikinge, ordförande
Marie Nikonoff, sekreterare

2020-08-12

Sammanträde
Tid:

2020-08-25, kl. 09:00 - 18:00

Plats:

Garden, Konsert och Kongress

Val av protokolljusterare
Fastställande av dagordningen
Ärende
1

Diarienr

Notering

Ledamöternas allmänna frågestund
Beslutsärenden

2

Sammanträdesplan 2021 för
kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, strategiskt utskott
och kommunstyrelsens
ärendeberedning

KS 2020-336

3

Kommunfullmäktiges arbetsordning,
revidering

KS 2017-820

4

Linköpings modell för
tillhandahållande av
hemtjänstutförare, förslag till
förändring

KS 2019-982

5

Öppna en mötesplats för äldre i
aktivitetshuset i Skäggetorp, svar på
motion (M)

KS 2018-135

ÄN 2020-01-30,
KFN 2020-02-13

6

Förbättrad informationsspridning om
könsstympningar, svar på motion
(SD)

KS 2019-90

BOU 2020-02-13,
BIN 2020-02-11
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7

Åtgärda snarast Linköpings
trafikproblem!, svar på motion (M)

KS 2018-409

SBN 2020-02-12

8

Uppdrag till
samhällsbyggnadsnämnden om
tomttilldelningar, svar på motion
(SD)

KS 2019-877

SBN 2020-05-27,
BMN 2020-05-28

9

Gör Linköping ledande inom
demensomsorg, svar på motion (M)

KS 2018-512

ÄN 2020-05-28

10

Stöd till ordförandena i de
kommunala bolagen, svar på motion
(MP)

KS 2019-373

11

Främja företagandet i Skäggetorp,
svar på motion (MP)

KS 2019-473

12

Anställningsgaranti för utbildade
barnskötare och undersköterskor,
svar på motion (V)

KS 2020-39

13

Höj status för barnskötaryrket, svar
på motion (S)

KS 2019-700

14

Avsägelse (S) - vice ordförande i
överförmyndarnämnden från och
med 2020-09-30

KS 2020-499

15

Avsägelse (MP) - ersättare i
kommunstyrelsen och ledamot i
kultur- och fritidsnämnden från och
med 2020-09-30

KS 2020-506

16

Avsägelse (SD) - ersättare i
kommunfullmäktige

KS 2020-485

17

Val till kommunala uppdrag

Kompletteras med KS
§
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Anmälan av motioner och
interpellationer
18

Områdesbaserat socialt arbete i hela
kommunen, anmälan av motion (S)

KS 2020-493

19

Odling för fler Linköpingsbor,
anmälan av motion (S)

KS 2020-513

20

Följ upp Linköpings
innovationsmiljöer, anmälan av
motion (S)

KS 2020-514

Svar på interpellationer
21

Sjukfrånvaron minskar inte - Vad gör KS 2020-166
Alliansen?, svar på interpellation (V)

Kompletteras med
handling

22

Kommunens stöd till studieförbundet
Ibn Rushd, svar på interpellation
(SD)

KS 2020-168

Kompletteras med
handling

23

Illegala bosättningar med hitresta
tiggare, svar på interpellation (SD)

KS 2020-304

Kompletteras med
handling

24

Anställning för personer dömda för
allvarliga brott i äldreomsorgen, svar
på interpellation (SD)

KS 2020-414

Kompletteras med
handling

25

Är skolbaracker verkligen en bra
lösning?, svar på interpellation (S)

KS 2020-480

Kompletteras med
handling

Anmälan och svar på fråga
Övrigt
26

Inkomna ärenden till
kommunfullmäktige

27

Handlingar för kännedom

28

Allmänhetens frågestund

KS 2020-17
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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, Marie Nikonoff, 581 81 Linköping, tel. 013-20
69 38, e-post: kommunledningsforvaltningen@linkoping.se senast kl. 10:00
fredagen veckan före sammanträdet.
På www.linkoping.se finns 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
__________

Marie Nikonoff
Sekreterare

