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§ 251 Ledamöternas allmänna frågestund
Ärende
Inga frågor har inkommit till ledamöternas allmänna frågestund.
__________
Beslutet skickas till:
-
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§ 252 Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31
augusti med prognos för helår 2020
Dnr KS 2020-12
Ärende
Revisionsrapport
Kommunens revisorer har granskat Linköpings kommuns delårsrapport per den
31 augusti 2020. Revisionsrapporten bifogas och utgör beslutsunderlag till
detta ärende.
Kommunledningsförvaltningen bedömer inte att revisionsrapporten föranleder
någon kommentar inför fullmäktiges behandling.
Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2020
Kommunkoncernen
Efter att koncerninterna mellanhavanden eliminerats uppgår
kommunkoncernens resultat efter finansnetto till 973 mnkr per den 31 augusti,
jämfört med 1 212 mnkr för samma period föregående år.
Kommunens och de större bolagens resultat per den 31 augusti samt prognos
för
helår

Resultat efter finansiella
poster

31
aug

31
aug

Prognos Budget Budget-

Belopp mnkr

2020

2019

2020

2020

avvikelse

Kommunen*

384

627

160

0

160
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Tekniska verken i
Linköping AB

366

477

500

670

-170

AB Stångåstaden

226

185

206

195

11

Lejonfastigheter AB

111

103

99

85

15

Sankt Kors Fastighets AB

-6

22

-19

-3

-16

Övriga bolag

-50

-55

45

51

-6

Kommunkoncernen**

973

1 212

-

-

-

*Resultatet har justerats på grund av ny redovisningslag som innebär att
finansiella placeringar ska marknadsvärderas.
** Resultat efter koncerninterna mellanhavanden.
De kommunala bolagen står för cirka 80 procent av kommunkoncernens
investeringar, vilket främst beror på att det kommunala bolaget
Lejonfastigheter AB äger och förvaltar kommunens verksamhetslokaler.
Investeringarna består huvudsakligen av förnyelsebar energiproduktion,
nyproduktion av bostäder, investeringar i verksamhetslokaler och
exploateringsinvesteringar.
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Kommunkoncernens nettoinvesteringar uppgår till 2 547 mnkr per 31 augusti,
vilket är högre jämfört med samma period föregående år.
Kommunens och koncernens investeringar per den 31 augusti samt
prognos

Investeringar (mnkr)

31
aug

31
aug

Prognos Budget Budget-

Belopp mnkr

2020

2019

2020

2020

avvikelse

Kommunen

391

162

762

819

57

Tekniska Verken i
Linköping AB

959

767

1 400

1 364

-36

AB Stångåstaden

517

818

1 000

1 000

0

Lejonfastigheter AB

399

188

652

839

187
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Sankt Kors Fastighets AB

270

289

495

626

131

Övriga bolag

11

30

14

38

24

Kommunkoncernen

2 547

2 254

4 323

4 685

362

Kommunens prognostiserade resultat
Årets prognostiserade resultat för kommunen är positivt och beräknas till plus
160 mnkr vilket motsvarar 1,5 % av verksamhetens bruttokostnader. Då
budgeten är noll är resultatet även detsamma som budgetavvikelsen. I tabellen
nedan redovisas hur budgetavvikelserna fördelas. Förbättringen jämfört med
föregående prognos beror främst på förbättrade skatteintäkter enligt SKR:s
prognos den 1 oktober och att nämnderna förbättrat sina prognoser.
Kommunens omsättning för 2020 beräknas till 10,8 miljarder kronor.
Kommunens prognostiserade budgetavvikelser för helår i respektive
prognos

Budgetavvikelser
Belopp mnkr

Progn
os he
lår
2020
aug

Progn
os he
lår
2020
juli

Progn
os he
lår
2020
mars

Boksl
ut 20
19

Nämndernas budgetavvikelse

-8

-78

-158

67
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Ändrad redovisningsprincip

-44

Exploateringsverksamheten

8

0

0

9

Extra
statsbidrag sjuklönekostnader,
resurs- och reservmedel, intern ränta

290

293

257

190

Intäkter enligt uppdrag

0

0

0

-100

Pensionsenheten exkl finans

-27

-13

-13

-34

Skatteintäkter, generella

41

-53

0

66

Finansnetto

-143

-128

-198

-110

Summa
budgetavvikelse/Årets resultat

160

20

-112

45
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Nämndernas prognostiserade resultat
Nämnderna prognostiserar ett sammanlagt underskott med 8 mnkr.
Social- och omsorgsnämnden, arbetsmarknadsnämnden och Leanlink
prognostiserar så stora underskott att de enligt ekonomistyrningsreglerna tagit
fram åtgärdsplaner som redovisats till kommunstyrelsen. Dessa återrapporteras
i delårsrapporten. Social- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott
med 63 mnkr (HVB-placeringar barn och unga) och arbetsmarknadsnämnden
ett underskott med 39 mnkr (ekonomiskt bistånd). Social- och
omsorgsnämnden och arbetsmarknadsnämnden har i samband med
delårsrapporterna ansökt om utökad budgetram (tilläggsanslag) med
sammanlagt 102 mnkr för att finansiera de prognostiserade underskotten.
Tilläggsanslagen föreslås finansieras med kommunstyrelsens resursmedel.
Leanlinks prognos för 2020 beräknas sluta på ett underskott med 33 mnkr och
kommunstyrelsen har godkänt ett underskott för 2020 på minus 15 mnkr. Cirka
hälften av underskottet är coronarelaterat. Kommunstyrelsen beslutade den 6
oktober att ge Leanlink kompensation med 12,8 mnkr för högre
sjuklönekostnader för perioden januari-augusti jämfört med 2019 vilket
minskar underskottet med motsvarande belopp. Kompensationen finansieras
med statsbidraget för sjuklönekostnader under coronapandemin. Av resterande
underskott avser en stor del hemtjänst.
Övriga nämnder som prognostiserar underskott förutsetts vidta åtgärder för att
minska underskottet och att ha en internbudget för 2021 i balans.
Två nämnder prognostiserar stora överskott. Äldrenämnden prognostiserar ett
överskott med 56 mnkr som beror främst på färre hemtjänsttimmar men även
på att äldrenämnden har erhållit högre intäkter än budgeterat. Barn- och
ungdomsnämnden prognostiserar ett överskott med 52 mnkr varav den största
delen avser förskolan

Bostadspolitiska medel/värdeöverföring från AB Stångåstaden
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I budgeten för 2020 budgeteras 67 mnkr som utdelning från Linköpings
Stadshus AB år 2020. AB Stångåstaden har rapporterat 55 mnkr till
Länsstyrelsen och Boverket. Linköpings Stadshus erhåller i sin tur 55 mnkr i
koncernbidrag från AB Stångåstaden. Enligt lagen om allmännyttiga
kommunala bostadsaktiebolag kan en värdeöverföring göras från ett
allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag till ägaren under vissa givna
förutsättningar. Utdelningen redovisas som en finansiell intäkt och ingår i
finansnettot.
Linköpings kommun använder i enlighet med lagen utdelningen till åtgärder
som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser
bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.
I bilaga 7 redovisas nämndernas återrapportering av prognosen för 2020 för
användning av bostadspolitiska medel/värdeöverföring från AB Stångåstaden.
Nämnderna kommer även att återrapportera förbrukningen vid årets slut.
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-10, §, § 287
1. Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för
helår 2020 överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.
2. Social- och omsorgsnämnden beviljas tilläggsanslag med högst 63 miljoner
kronor för att täcka prognostiserat underskott 2020. Tilläggsanslaget
finansieras med kommunstyrelsens resursmedel
3. Arbetsmarknadsnämnden beviljas tilläggsanslag med högst 40 miljoner
kronor år 2020 för att täcka underskottet kopplat till ekonomiskt bistånd.
Tilläggsanslaget finansieras med kommunstyrelsens resursmedel.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2020-11-24
1. Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för
helår 2020 godkänns.
2. Informationen om uppföljningen av insatserna som finansieras med
värdeöverföringen för år 2020 från det kommunala allmännyttiga
bostadsaktiebolaget AB Stångåstaden noteras.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-10-20, § 287
Tjänsteskrivelse - Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti
med prognos för helår 2020, 2020-10-08
Bilaga 1 - Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti 2020
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Bilaga 2 - Finansrapport per den 31 augusti 2020
Bilaga 3 - Nämndernas delårsrapporter per den 31 augusti 2020
Bilaga 4 - Arbetsmarknadsnämndens protokoll 2020-09-23 begäran om
tilläggsanslag
Bilaga 5 – Social- och omsorgsnämndens protokoll 2020-09-23 begäran om
tilläggsanslag
Bilaga 6 - Uppföljning av bostadspolitiska medel/värdeöverföring från
Stångåstaden
Bilaga 7 – Revisionsrapport från kommunens revisorer
Yrkanden
Niklas Borg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med
prognos för helår 2020 godkänns.
2. Informationen om uppföljningen av insatserna som finansieras med
värdeöverföringen för år 2020 från det kommunala allmännyttiga
bostadsaktiebolaget AB Stångåstaden noteras.
__________
Beslutet skickas till:
Social- och omsorgsnämnden
Arbetsmarknadsnämnden
Förvaltningschef Linda Ljunqvist
Förvaltningschef Anders Jolby
Ekonomichef, Åsa Drange
Ekonomichef, Petter Skogö
Ekonomichef Åsa Haraldsson
Budgetchef, Birgitta Hammar
Kvalitetsstrateg, Jenny Bolander
Stadsrevisor, Peter Alexandersson
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§ 253 Delårsrapport för kommunens bolag och
kommunalförbund per den 31 augusti med
prognos för helår 2020
Dnr KS 2020-685
Ärende
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunkoncernens
utveckling och ekonomiska ställning. Därav lämnar kommunens bolag och
förbund bland annat årligen en delårsrapport per den 31 augusti.
Dotterbolagen Sankt Kors Fastighets AB, Visit Linköping & Co AB samt
Linköping City Airport AB prognostiserar ett negativt resultat efter finansiella
poster för helåret 2020.
Bolagens prognostiserade nettoinvesteringar för helår 2020 visar att
investeringsvolymen inte uppnås vid jämförelse med budget. Den främsta
orsaken är att projekt har skjutits upp av olika anledningar.
Flera bolag kommer inte nå upp till ägarens samtliga finansiella mål 2020.
Ägarens finansiella mål är satta som ett snitt över en 5-årsperiod och utifrån
detta förväntas ägarens mål uppnås 2020.
I bilaga finns inlämnade rapporter från bolagen och förbunden. Styrelsen för
Linköpings Stadshus AB behandlade förslaget till moderbolagets
sammanställning och kommentarer den 8 oktober 2020.
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-20, §, § 288
1. Delårsrapporten för kommunens bolag och förbund per den 31 augusti med
prognos för helår 2020 överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2020-11-24
1. Delårsrapporten för kommunens bolag och förbund per den 31 augusti med
prognos för helår 2020 godkänns.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 201020 (2020-10-20 KS §288)
Bilaga - Delårsrapport för kommunens bolag och förbund per den 31 augusti.
Yttranden
Michael Cocozza (-) yttrar sig.
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Yrkanden
Niklas Borg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Delårsrapporten för kommunens bolag och förbund per den 31 augusti
med prognos för helår 2020 godkänns.
Protokollsanteckningar
Michael Cocozza (-) lämnar följande protokollsanteckning:
"Med anledning av den stora prognostiserade förlusten för St Kors valde LL att
ställa frågor under mötet, se nedan.
Läget i bolaget är oroande. Det finns ett stort utbud av lediga kontorslokaler i
Linköping, samtidigt projekterar och bygger St Kors mer lokalytor, trots att
man för egen del annonserar ut många lediga lokaler på Objektvision.
Vidare finns det anledning att känna oro för utvecklingen vad gäller
kommunala P-hus i bostadsområdena. Det finns inga bra erfarenheter hittills
med dessa P-hus, trots detta fortsätter planeringen av nya P-hus i
bostadsområden.
I Linköping finns det ett stort behov av skollokaler och bostäder, utbudet av
kontorslokaler är väl tillgodosett. Man kan ifrågasätta om kommunkoncernen
ska felallokera investeringar visavi relativa behov och samtidigt göra detta med
förluster.
Frågor på KF:
1. På sid 14 framgår att bolagets lokalbestånd i princip är fullbelagda. På
Objektvision annonserar bolaget ut ett
stort antal lokaler. Kan bolaget kommentera detta, vilken bild är det som
stämmer? https://objektvision.se/Annonsörer/9948
2. Vad menas med att stora ytor frigörs i det befintliga beståndet när bolaget
bygger nya lokaler?
3. Det framgår att det finns många förfrågningar ang mobiltetshus?
Anser bolaget att det från företagsekonomisk utgångspunkt är rätt strategi att
fortsätta bygga P-hus i bostadsområden
Michael Cocozza (LL)
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Linköpingslistan"
__________
Beslutet skickas till:
Linköping Stadshus AB
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§ 254 Ärendebalans, obesvarade motioner per den 31
augusti 2020
Dnr KS 2020-19
Ärende
Kommunallagen och kommunfullmäktiges arbetsordning anger att
kommunstyrelsen två gånger varje år ska redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt.
Kommunledningsförvaltningen redovisar en sammanställning ur diariet av de
21 motioner som var obesvarade och äldre än 1 år den 31 augusti 2020.
Av de 21 motioner som var obesvarade 31 augusti 2019 kommer 10 att tas upp
på kommunfullmäktige i november 2020 och 6 är planerade till
nämndsammanträden i december för att därefter planeras till
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. 5 motioner är
under beredning.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till
kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-20, §, § 290
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2020-11-24
1. Redovisningen av obesvarade motioner per den 31 augusti 2020 noteras.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-10-20, § 290
Tjänsteskrivelse – Ärendebalans, obesvarade motioner per den 31 augusti
2020, 2020-10-05
Bilaga – Ärendebalans motioner per 2020-08-31
Kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisningen av obesvarade motioner per den 31 augusti 2020
noteras.
__________
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Beslutet skickas till:
-
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§ 255 Upphävande av Åtgärdsprogram för partiklar,
PM10
Dnr KS 2020-688
Ärende
År 2011 överskreds miljökvalitetsnormen för partiklar, PM10, på Hamngatan i
Linköpings kommun. Ett åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen
antogs i kommunfullmäktige i augusti 2014. Miljökvalitetsnormen har inte
överskridits sedan 2011.
Åtgärdsprogram för luft ska omprövas minst vart sjätte år. Som underlag för
omprövningen genomförde SMHI luftkvalitetsberäkningar för 18 vägsträckor i
Linköpings innerstad. Utifrån beräkningarna bedöms det inte vara sannolikt att
miljökvalitetsnormen för partiklar, PM10, överskrids i Linköpings kommun
inom de kommande sex åren. SMHIs rapport finns som bilaga till
handlingarna.
Samråd har skett med Naturvårdsverket. Naturvårdsverket har framfört att det
är fortsatt viktigt att arbeta med luftkvaliteten men att ett åtgärdsprogram inte
är lämpligt eftersom miljökvalitetsnormen inte bedöms överskridas.
Linköpings kommun avslutar därför åtgärdsprogrammet för partiklar, PM10.
Eftersom hälsoeffekter förekommer även vid halter under normnivåerna
upprättar Linköpings kommun en handlingsplan för partiklar. Se bilaga.
Handlingsplanen innehåller åtgärder från avslutat åtgärdsprogram som bedöms
fortsatt viktiga för att hålla partikelhalten så låg som möjligt samt nya åtgärder
som syftar till att sänka partikelhalten ytterligare.
För att få en helhetsbild över hur kommunen arbetar med att sänka halten
luftföroreningar från trafiken rekommenderas att läsa både handlingsplanen för
partiklar och åtgärdsprogrammet för kvävedioxid. Många av åtgärderna i
åtgärdsprogrammet för kvävedioxid sänker även partikelhalten.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-10-21, § 181
1. Åtgärdsprogram för partiklar, PM10, upphävs.
2. Handlingsplan för partiklar, PM10, 2021-2026 antas under förutsättning att
kommunfullmäktige upphäver Åtgärdsprogram för partiklar, PM10.
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-10, § 305
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2020-11-24
1. Åtgärdsprogram för partiklar, PM10, upphävs.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-10, § 305
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-21, § 181
Tjänsteskrivelse – Upphävande av Åtgärdsprogram för partiklar, PM10 och
antagande av Handlingsplan partiklar, PM10, 2020-09-24
Bilaga 1 - Handlingsplan för partiklar, PM10, 2021-2026
Bilaga 2 - Konsekvensanalys
Bilaga 3 - SMHIs kartläggningsrapport, Luftkvalitetsberäkningar med SIMAIR
i Linköping förstudie Åtgärdsprogram
Yttranden
Chris Dahlqvist (SD) och Jörgen Ring (SD) yttrar sig.
Yrkanden
Muharrem Demirok (C) och Mari Hultgren (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Åtgärdsprogram för partiklar, PM10, upphävs.
__________
Beslutet skickas till:
-
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§ 256 Inbetalning av ökad medlemsinsats till
Kommuninvest ekonomisk förening, beslut
Dnr KS 2020-576
Ärende
Kommuninvest har på senaste föreningsstämma beslutat att höja
medlemsinsatsen i Kommuninvests ekonomiska förening från 900 kr per
kommuninnevånare till 1300 kr per kommuninnevånare under en
fyraårsperiod.
Nuvarande insats i Kommuninvest ekonomiska förening uppgår till 128 388
240 kronor. Med denna förändring innebär det att medlemsinsatsen ökar med
57 061 440 kronor och blir då 185 449 680 kronor.
Årliga inbetalningar redovisas enligt tabellen nedan:
Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat att medlemskapitalet i
Kommuninvest ska utgöra en placering i den långsiktiga placeringsportföljen.
Det ökade insatskapitalet föreslås därför tas från den långsiktiga
placeringsportföljen, se nedan under finansiering. Likviditet finns för att öka
insatsen och inga försäljningar av värdepapper behöver göras.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att i sin beredning
till kommunfullmäktige tillstyrka förslag att Linköpings kommun, under en
fyraårsperiod, ökar medlemsinsatsen i Kommuninvest ekonomisk förening med
57 061 440 kr.
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-10, § 306
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2020-11-24
1. Ny medlemsinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening godkänns.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-10, § xx
Tjänsteskrivelse – Inbetalning av ökad medlemsinsats till Kommuninvest
ekonomisk förening, beslut, 2020-11-10
Yrkanden
Niklas Borg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

24 (109)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2020-11-24

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ny medlemsinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening godkänns.
__________
Beslutet skickas till:
Finanschef, Hans Asplund
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§ 257 Undertecknande av Deklaration för en stark
demokrati
Dnr KS 2020-742
Ärende
Regeringen vill uppmärksamma att det år 2021 är hundra år sedan det första
riksdagsvalet där både kvinnor och män fick rösta. Det utgör ett unikt tillfälle
att bemöta de utmaningar demokratin står inför i dag. En kommitté har tagit
fram en deklaration i syfte att ena de krafter som stödjer demokratin och
genom detta bidra till att stärka och utveckla demokratin. De aktörer som antar
deklarationen åtar sig att under åren 2020–2021 bidra till de åtaganden som
anges i deklarationen.
Linköpings kommun avser att följa regeringens uppmaning att uppmärksamma
demokratin 100 år. Firandet sammanfaller också med uppmärksammandet av
Stadshusets 100 år som demokratisk byggnad. Under året kommer aktiviteter
att genomföras för de som bor, lever och verkar i Linköpings kommun.
Uppmärksammandet av demokratin 100 år föreslås nu förstärkas genom ett
undertecknande av Deklaration för en stark demokrati. Ett undertecknande
skulle innebära ett ställningstagande tillsammans med andra kommuner,
civilsamhällesorganisationer, myndigheter, näringsliv, skolan och alla andra
som vill vara med och bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige.
Ett ställningstagande innebär att kommunen







tar ställning för och värnar alla människors lika värde, de
grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer.
Vi tar tydligt avstånd från diskriminering, extremism,
främlingsfientlighet, korruption och rasism.
Vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden
genom att:
verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det
demokratiska systemet. Kunskap om demokratin är en
förutsättning för delaktighet,
arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
bidra till ett gott samtalsklimat och en god människosyn i
samhället.

I samband med undertecknandet redogör kommunen också för vilka åtaganden
och aktiviteter som kommunen avser att genomföra under perioden 2020-2021.
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Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att i sin beredning
till kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-10, § 307
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2020-11-24
1. Deklaration för en stark demokrati fastställs.
2. Borgmästare Lars Vikinge (C) ges i uppdrag att underteckna deklarationen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Undertecknande av Deklaration för en stark demokrati,
2020-10-20
Bilaga - Deklaration för en stark demokrati
Yrkanden
Birgitta Rydhagen (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Deklaration för en stark demokrati fastställs.
2. Borgmästare Lars Vikinge (C) ges i uppdrag att underteckna
deklarationen.
__________
Beslutet skickas till:
Utvecklingsstrateg, Åsa Åbom
Gruppledare för Kommunledningsförvaltningens nämndadministration, Julia Larsson
Kommunsekreterare, Maria Sjöberg
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§ 258 Vallastaden, svar på interpellation (L)
Dnr KS 2020-545
Ärende
Michael Cocozza (-) ställer i interpellation daterad 2020-08-19 följande frågor:
1. Hur många kvm BTA byggrätter har sålts i Vallastaden?
2. Vad är den genomsnittliga intäkten på kvm samt Total
exploateringsintäkt?
3. Hur stora är exploateringskostnaderna?
4. Vad är exploateringsnettot per dags dato för hela projektet?
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-29, § 244 att bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-08-25, § 194 att interpellationen får
ställas.
Muharrem Demirok (C) besvarar interpellationen.
Michael Cocozza (-) tackar för svaret.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen är besvarad.
__________
Beslutet skickas till:
-
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§ 259 Hur ska fokusbibliotekens framgång bestå?, svar
på interpellation (MP)
Dnr KS 2020-552
Ärende
Rebecka Hovenberg (MP) ställer i interpellation daterad 2020-08-25 följande
frågor:
1. Hur säkerställs likvärdigheten mellan Linköpings skolor när den
centrala styrningen tas bort?
2. Hur säkerställs det att skolorna kan rekrytera kompetenta
fokusbibliotekarier om avtalet omprövas vart tredje år?
3. Hur kommer arbetet med den nya organisationen att följas upp
och utvärderas?
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-29, § 242 att bordlägga ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-08-25, § 192 att interpellationen får
ställas.
Erik Östman (M) besvarar interpellationen.
Rebecka Hovenberg (MP) tackar för svaret.
Yttranden
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), Niklas Nåbo (S), Elias Aguirre (S) och
Torsten Svärdström (SD) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen är besvarad.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

29 (109)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2020-11-24

§ 260 Har det borgerliga styret gett upp
Anläggningsstrategin?, svar på interpellation (S)
(MP)
Dnr KS 2020-702
Ärende
Niklas Nåbo (S) och Cecilia Gyllenberg-Bergfasth (MP) ställer i en
interpellation daterad 2020-09-25 följande frågor:
1. Har det borgerliga styret gett upp Anläggningsstrategin?
2. Är svaret på frågan nej så undrar vi: Vad kan medborgarna
förvänta sig? Vilka hallar kommer att påbörjas under den här
mandatperioden?
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-29, § 241 att interpellationen får
ställas.
Gustaf Appelberg (L) besvarar interpellationen.
Niklas Nåbo (S) och Cecilia Gyllenberg-Bergfasth (MP) tackar för svaret.
Yttranden
Yvonne Svalin (KD), Andreas Williamsson (S) och Björn Immerstrand
(MP) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen är besvarad.
__________
Beslutet skickas till:
-
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§ 261 Social utsatthet ökar i Linköping, anmälan av och
svar på enkel fråga (MP)
Dnr KS 2020-844
Ärende
Rebecka Hovenberg (MP) ställer följande frågor:
1. Blev det något resultat av den tillsatta samverkansgruppen om
social utsatthet?
2. Hur planerar Moderaterna att ta det arbetet vidare in i
kommunorganisationen?
3. Om det inte blev något resultat, finns det planer på att
parlamentariskt tillsätta en grupp som består av politiker,
tjänstepersoner och civilsamhället för att ta sig an dessa
problem?
4. Ser du något behov av att anpassa restriktionerna för att ta
hänsyn till de utsatta grupper som riskerar att fara illa av dem?
Niklas Borg (M) besvarar frågan.
Rebecka Hovenberg (MP) tackar för svaret.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Frågan får ställas
2. Frågan är besvarad.
__________
Beslutet skickas till:
-
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§ 262 Träning och friskvård för personer med
funktionsnedsättning, anmälan av och svar på
enkel fråga (-)
Dnr KS 2020-846
Ärende
Michael Cocozza (-) ställer följande frågor:
1. Finns det lagliga hinder att förlänga avtalet 6 månader för att
under tiden göra en LOU- upphandling?
2. Innebär ett stöd till träning för personer med
funktionsnedsättning att man bryter mot principen om
likabehandling av medborgarna?
3. Fanns det vid tidpunkt för beslut om indraget anslag kännedom
om att kommunens samlade överskott skulle komma att landa
på 160 miljoner?
4. Mot bakgrund av att överskottet i år beräknas till 160 miljoner
kronor, finns det då starka ekonomiska skäl för att lägga ned en
verksamhet som kostar 300 000 kr och som vänder sig till en
grupp som har ett synnerligt starkt behov av verksamheten?
Annika Krutzén (M) besvarar frågorna.
Michael Cocozza (-) tackar för svaren.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Frågan får ställas
2. Frågan är besvarad.
__________
Beslutet skickas till:
-
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§ 263 Lever våra bolag upp till åtagandet att begränsa
oseriösa aktörer?, anmälan av och svar på enkel
fråga (S)
Dnr KS 2020-849
Ärende
Mari Hultgren (S) ställer följande fråga:
1. Lever våra bolag upp till åtagandet att begränsa oseriösa
aktörer?
Niklas Borg (M) besvarar frågan.
Mari Hultgren (S) tackar för svaret.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Frågan får ställas
2. Frågan är besvarad.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur
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§ 264 Stöd till ordförandena i de kommunala bolagen,
svar på motion (MP)
Dnr KS 2019-373
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2020-08-25, § 177 samt 2020-09-29, § 218 att
bordlägga ärendet.
Rebecka Hovenberg (MP) och Björn Immerstrand (MP) föreslår i en motion
daterad 2019-04-18 att Linköpings Stadshus AB ges i uppdrag att:





Ta fram och vidmakthålla en generisk avtalsmall för VDanställningar i kommunkoncernen
Innan den årliga lönerevisionen för VD tillhandahålla lämpligt
underlag inför lönesättande samtal, till exempel relevant
lönestatistik
Tillhandahålla förhandlingsstöd till bolagspresidierna inför
lönerevision
Erbjudande presidierna i de kommunala bolagen utbildning
kring lönesättning, löneförhandling och arbete med personliga
mål för bolagens VD:ar.

Motionärernas syftet med förslaget är att säkra kompetensen hos presidierna så
att rätt förutsättningar ges för att hantera frågorna på ett professionellt sätt och
på så sätt undvika oönskade effekter och extra arbete i presidierna.
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionens första att-sats, att uppdra till
Linköpings Stadshus AB att ta fram och vidmakthålla en generisk avtalsmall
för VD-anställningar i kommunkoncernen samt andra att-sats, innan den årliga
lönerevisionen för VD, tillhandahålla lämpligt underlag inför lönesättande
samtal, till exempel relevant lönestatistik.
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionens tredje att-sats, tillhandahålla
förhandlingsstöd till bolagspresidierna inför lönerevision samt fjärde att-sats,
erbjuda presidierna i de kommunala bolagen utbildning kring lönesättning,
löneförhandling och arbete med personliga mål för bolagens VD:ar. Motivet
till detta är uppdelningen mellan bolagsorganen (ägare, styrelse och VD), att
det aktiebolagsrättsligt ankommer på styrelsen att utforma bolagets
organisation och ombesörja förvaltningen av bolagets angelägenheter. I
styrelsens förvaltningsansvar ingår alltid att utöva tillsyn över att den
verkställande direktören fullgör sina åligganden. Beslut om ersättning till VD
anses vara en självklar styrelseuppgift. Styrelsen kan delegera arbetsuppgifter
men det yttersta ansvaret kan inte delegeras. Mot bakgrund av detta samt att
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moderbolaget, som är ett holdingbolag, inte har resurser, varken kompetenseller personalmässigt att tillhandahålla efterfrågat stöd, föreslås
kommunfullmäktige avslå motionens tredje och fjärde att-sats.
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-09, § 185
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2020-11-24
1. Motionens första och andra att-sats bifalls.
2. Motionens tredje och fjärde att-sats avslås med hänvisning till att beslut om
ersättning till VD anses vara en självklar uppgift för styrelsen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-09-29, § 218
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-08-25, § 177
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-09, § 185
Tjänsteskrivelse – Stöd till ordförandena i de kommunala bolagen, svar på
motion (MP), 2020-05-13
Motionen
Yrkanden
Björn Immerstrand (MP) och Rebecka Hovenberg (MP) yrkar bifall till
motionen i sin helhet.
Niklas Borg (M), Magnus Engström (KD), Jörgen Ring (SD), Gunnar Broman
(L) och Jan Österlind (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Björn Immerstrand (MP) med fleras
bifallsyrkande till motionen i sin helhet och finner att kommunfullmäktige
avslår detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på Niklas Borg (M) med fleras
bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första och andra att-sats bifalls.

Ordförandens signatur
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2. Motionens tredje och fjärde att-sats avslås med hänvisning till att
beslut om ersättning till VD anses vara en självklar uppgift för
styrelsen.
Reservationer
Samtliga tjänstgörande ledamöter och ersättare från Miljöpartiet reserverar sig
mot beslutet till förmån för Björn Immerstrand (MP) med fleras yrkande.
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
VD-assistent, Anna Mevius

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 265 Begränsa upphandlingarna gällande LSS-boenden,
svar på motion (S)
Dnr KS 2019-517
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-29, § 213 att bordlägga ärendet.
Lotta Bäckman (S) och Mikael Sanfridson (S) föreslår i en motion daterad
2019-07-03 att:




Huvuddelen av LSS-boenden undantas helt från upphandling
Kommunalt drivna boenden undantas från konkurrensutsättning
Varje person inom LSS ges möjligheten att välja ett kommunalt
boendealternativ

Omfattning och inriktning på upphandlingar fastställs i en så kallad
konkurrensutsättningsplan som social- och omsorgsnämnden beslutar om.
Upphandling av en verksamhet innebär ett stort fokus på kvalitet och
utveckling av verksamheterna. Som utförare krävs både en gedigen erfarenhet
och utbildning inom verksamhetsområdet, samtidigt som all de krav som ställs
i ett förfrågningsunderlag måste vara uppfyllda.
Vid ett utförarbyte erbjuds alltid nuvarande personal anställning hos den nya
utföraren. Utgångspunkten är alltid att brukarna ska påverkas så lite som
möjligt av ett utförarbyte, oavsett i vilken utsträckning den befintliga
personalen går över till den nya utföraren.
Såväl boende som anhöriga och gode män ska kunna känna trygghet både före
och efter ett utförarbyte. Här är utförarnas förhållningssätt och samverkan
mycket viktig.
Kontinuitet i personalgrupper påverkas av många olika faktorer. Det finns
ingen garanti för kontinuitet i någon personalgrupp oavsett upphandling.
För att på bästa sätt kunna tillgodose den enskildes behov har kommunen LSSboenden med olika inriktning. Det finns stora fördelar med det både för den
enskilde och ur ett verksamhetsperspektiv. I möjligaste mån tas också hänsyn
till enskilda personers önskemål. Skulle den enskilde helt kunna välja boende
finns stor risk för att det på en gruppbostad skulle bo personer med väldigt
olika behov. Det är inte bra för de enskilda personerna, och skulle också
försvåra möjligheten till ett bra stöd.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Motionen föreslås besvaras med hänvisning till att social-och omsorgsnämnden
enligt gällande konkurrensutsättningsplan prövar frågan om upphandling vid
varje enskilt upphandlingstillfälle med hänsyn till målgruppens känslighet inför
förändringar samt verksamhetens mål, förutsättningar, behov eller andra
särskilda skäl.
Social- och omsorgssnämndens beslut 2020-03-25, § 58
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-15, § 247
1. Social- och omsorgsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 2020-11-24
1. Motionen besvaras med hänvisning till att social-och omsorgsnämnden
enligt gällande konkurrensutsättningsplan prövar frågan om upphandling
vid varje enskilt upphandlingstillfälle med hänsyn till målgruppens
känslighet inför förändringar samt verksamhetens mål, förutsättningar,
behov eller andra särskilda skäl.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-09-29, § 213
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-15, § 247
Protokollsutdrag social- och omsorgsnämnden 2020-03-25, § 58
Tjänsteskrivelse - Begränsa upphandlingarna gällande LSS-boenden, svar på
motion (S), 2020-02-19
Motionen
Yttranden
Björn Alling (V) yttrar sig.
Yrkanden
Lotta Bäckman (S), Birgitta Rydhagen (MP), Mikael Sanfridson (S), Fredrik
Hasselgren (V) och Süreyya Kurdi (S) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Annika Krutzén (M), Masood Khatibi (C), Yvonne de Martin (C), Thomas
Bystedt (L), Christer Johansson (SD) och Åsa Wennergren (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Lotta Bäckman (S) med fleras
bifallsyrkande till motionen i sin helhet och finner att kommunfullmäktige
avslår detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på Annika Krutzén (M) med fleras
bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt detsamma.
Omröstning begärs och verkställs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Den som vill
bifalla Annika Krutzén (M) med fleras bifallsyrkande till kommunstyrelsens
förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Lotta Bäckman (S) med fleras
bifallsyrkande till motionen i sin helhet röstar nej.
Utfall: 46 ja, 32 nej, 0 avstår, 78 totalt. Hur var och en röstat framgår av Bilaga
§ 265, Omröstning.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Annika Krutzén (M)
med fleras bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning
Omröstning framgår av bilaga § 265.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till att social-och omsorgsnämnden
enligt gällande konkurrensutsättningsplan prövar frågan om
upphandling vid varje enskilt upphandlingstillfälle med hänsyn till
målgruppens känslighet inför förändringar samt verksamhetens mål,
förutsättningar, behov eller andra särskilda skäl.
Reservationer
Samtliga tjänstgörande ledamöter och ersättare från Socialdemokraterna,
Miljöpartiet samt Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för
Lotta Bäckman (S) med fleras bifallsyrkande till motionen i sin helhet.
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Bilaga § 265, Omröstning
Ordförande: Lars Vikinge (C)
Starttid 2020-11-24 16:14:45
Sluttid 2020-11-24 16:16:05
Ja 46
Nej 32
Avstår 0
Totalt 78
Följande personer har röstat: Ja
Lars Vikinge (C)
Gustaf Appelberg (L)
Camilla Bekkhus (SD)
Stefan Bogren (M)
Niklas Borg (M)
Astrid Brissman (M)
Gunnar Broman (L)
Jerry Broman (-)
Thomas Bystedt (L)
Denise Cassel (KD)
Michael Cocozza (-)
Chris Dahlqvist (SD)
Yvonne de Martin (C)
Muharrem Demirok (C)
Rolf Edelman (M)
Magnus Engström (KD)
Elsa Ericsson (M)
Stefan Erikson (M)
Liselotte Fager (KD)
Emelie Gustafsson (C)
Gösta Gustavsson (C)
Christer Johansson (SD)
Linnéa Jägestedt (M)
Masood Khatibi (C)
Annika Krutzén (M)
Agneta Lantz (M)
Kjell O Lejon (KD)
Paul Lindvall (M)

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Fredrik Lundén (M)
Daniel Noregran (M)
Jaleh Ramezani (-)
Jörgen Ring (SD)
Christoffer Rosendahl (C)
Viktoria Sköld (M)
Anna Steiner Ekström (M)
Yvonne Svalin (KD)
Torsten Svärdström (SD)
Suada Tolic (M)
Åsa Wennergren (L)
Trine Vikinge (C)
Erik Östman (M)
Gunnar Franzén (SD)
Magnus Landberg (KD)
Sonny Persson (SD)
Patrik Westlund (SD)
Andreas Viborg (L)
Följande personer har röstat: Nej
Niklas Nåbo (S)
Elias Aguirre (S)
Björn Alling (V)
Lotta Bäckman (S)
Kristina Edlund (S)
Ronnie Eriksson (V)
Elisabeth Gustafsson (S)
Gunnar Gustafsson (MP)
Ali Hajar (S)
Fredrik Hasselgren (V)
Jonatan Hermansson (S)
Rebecka Hovenberg (MP)
Mari Hultgren (S)
Süreyya Kurdi (S)
Anna Larsson (S)
Eva Lindblad (V)
Joe Mayer (S)
Tanja Mitic (S)

Ordförandens signatur

Justerarens signatur
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Maria Moraes (MP)
Lisa Nåbo (S)
Christoffer Olsson (S)
Birgitta Rydhagen (MP)
Karin Sandin Dahlgren (S)
Mikael Sanfridson (S)
Simon Tibell (S)
Andreas Williamsson (S)
Jan Österlind (S)
Albin Adell Sjöberg (V)
Conny Delerud (S)
Peter Hult (S)
Petter Mattsson (MP)
Birgitta Wallberg (S)

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 266 Ge makten till personalen, inför Skönsmomodellen
i hemtjänsten, svar på motion (V)
Dnr KS 2018-416
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-29, § 215 att bordlägga ärendet.
Jessica Eek (V), Eva Lindblad (V) och Jane Carlsson (V) vänsterpartiet föreslår
i en motion att:




Linköpings kommun startar ett försök med Skönsmomodellen i
någon/några hemtjänstgrupper.
Försöket utvärderas och följs upp tillsammans med
fackförbunden.
Linköpings kommun på sikt inför arbetssättet i hela kommunen
om försöket faller väl ut.

Motionen motiveras bland annat med att användandet av Skönsmomodellen,
som är framtagen och används av Sundsvalls kommun, har lett till en hemtjänst
som utgår från de äldres behov och har hög kontinuitet samtidigt som den
minskar sjukfrånvaron och ökar arbetsglädjen hos personalen.
Skönsmomodellen bygger på tankar om tillitsbaserad styrning och ledning med
självstyrande team, och är ett av den statligt tillsatta tillitsdelegationens
försöksområden.
Social- och omsorgsförvaltningen har under 2019 påbörjat flera aktiviteter
inom området för att se hur tillitsbaserad styrning och ledning kan användas
inom olika verksamhetsområden. Förvaltningen planerar att genomföra ett
pilotprojekt inom tillitsbaserad styrning och ledning inom ett hemtjänst- och
hemsjukvårdsområde och har under 2019 gjort studiebesök och haft
erfarenhetsutbyte för att lära mer. Projektet bygger på tankar från
Skönsmomodellen och är även en del i att möta den stora utmaning som finns
inom området kompetensförsörjning.
Äldrenämnden antog en plan för kompetensförsörjning för 2020 med plan för
2021-2027 den 24 oktober 2019, § 99. Av den framgår att förvaltningen avser
att utreda hur tillitsbaserad styrning kan skapa förutsättningar för en mer
verksamhetsnära utveckling av verksamheten och mer uppföljning utifrån
resultat.
Äldresnämndens beslut 2020-06-17, § 70
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Kommunstyrelsens beslut 2020-09-15, § 249
1. Äldrenämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2020-11-24
1. Motionen besvaras med hänvisning till aktiviteter som pågår kring
”Tillitsbaserad styrning och ledning i hemtjänst/hemsjukvård” i enlighet
med äldrenämndens plan för kompetensförsörjning.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-09-29, § 215
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-15, § 249
Protokollsutdrag äldrenämnden 2020-06-17 §, 70
Tjänsteskrivelse – Ge makten till personalen – inför Skönsmomodellen i
hemtjänsten, svar på motion (V), 2020-03-03
Motionen
Yrkanden
Eva Lindblad (V) och Rebecka Hovenberg (MP) yrkar bifall till motionen i sin
helhet.
Liselotte Fager (KD), Denise Cassel (KD) och Mikael Sanfridson (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Eva Lindblad (V) med fleras bifallsyrkande
till motionen i sin helhet och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på Liselotte Fager (KD) med fleras
bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till aktiviteter som pågår kring
”Tillitsbaserad styrning och ledning i hemtjänst/hemsjukvård” i
enlighet med äldrenämndens plan för kompetensförsörjning.
Reservationer
Samtliga tjänstgörande ledamöter och ersättare reserverar sig mot beslutet till
förmån för Eva Lindblad (V) med fleras bifallsyrkande till motionen i sin
helhet.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur
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__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna

Ordförandens signatur
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Justerarens signatur
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§ 267 Linköping behöver en slöseriombudsman, svar på
motion (KD)
Dnr KS 2018-314
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-29, § 216 att bordlägga ärendet.
Magnus Engström (KD) föreslår i en motion daterad 2018-03-22 att:


Linköpings kommun inrättar en funktion med en lokal
slöseriombudsman

I motionen skriver Kristdemokraterna att de ”ser ett behov av att granska både
kommunens investeringar och löpande utgifter. Det oansvariga hanterandet av
skattemedlen går ut över nödvändiga satsningar inom välfärdens kärna”.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning till
att prioritering av hur skattemedlen ska användas görs årligen i
budgetprocessen när nämnderna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
behandlar och beslutar om hur skattemedlen ska fördelas det kommande året
med plan för ytterligare tre år. 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. Nämnderna
ansvarar för att i internbudgeten prioritera och värdera de olika insatserna så att
verksamheten är kostnadseffektiv och ändamålsenlig.
Under löpande år och efter årets slut följs ekonomi och verksamhet upp i
månadsrapporter, delårsrapporter och bokslut. Dessa rapporter redovisas för
respektive nämnd, kommunstyrelsen och delårsrapporten per den 31 augusti
samt bokslut behandlas även av kommunfullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunens budgetprocess och
uppföljningsprocess samt de politiska beslut som fattas inom dessa processer
motsvarar det en slöseriombudsman kan tillföra.
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-15, § 250
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 2020-11-24
1. Motionen avslås med hänvisning till att prioritering av hur skattemedlen ska
användas görs årligen i budgetprocessen och följs upp i kommunens
uppföljningsprocess.
Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-09-29, § 216
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-15, § 250
Tjänsteskrivelse – Linköping behöver en slöseriombudsman, svar på motion
(KD), 2020-02-12
Motionen
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-08.
__________
Beslutet skickas till:
Motionären

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 268 Utredning om religiös extremism, svar på motion
(SD)
Dnr KS 2019-426
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-29, § 217 att bordlägga ärendet.
Klas Ahlberg (-) föreslår i en motion daterad 2019-05-17:



Att berörd nämnd utför en utredning samt kartläggning av
religiös extremism
Att berörd nämnd upprättar en handlingsplan för att motverka
religiös extremism

Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning till
att kartläggning av religiös extremism utförs av Säkerhetspolisen och
Polismyndigheten och att kommunen idag har en gällande policy och en
tillämpningsanvisning som styr kommunens verksamhet mot våldsbejakande
extremism. Kommunens ansvar när det gäller våldsbejakande extremism är att
leda det lokala förebyggande arbetet och samverka med aktörer.
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-15, § 251
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2020-11-24
1. Motionens avslås med hänvisning till att kartläggning av religiös extremism
i dag utförs av Säkerhetspolisen och Polismyndigheten samt att Linköpings
kommun har gällande styrdokument i form av en policy och en
tillämpningsanvisning som reglerar kommunens ansvar och verksamhet
gällande våldsbejakande extremism.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-09-29, § 217
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-15, § 251
Tjänsteskrivelse – Utredning om religiös extremism, svar på motion (SD),
2020-02-19
Motionen
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-08.
__________
Beslutet skickas till:
Motionären

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 269 Erbjud fortsatt daglig verksamhet för personer
över 65 år, svar på motion (MP)
Dnr KS 2018-922
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-29, § 212 att bordlägga ärendet.
Birgitta Rydhagen (MP) föreslår i en motion daterad 2018-11-02 att:


Linköpings kommun erbjuder en anpassad form av daglig
verksamhet till personer över 65-år med LSS-beslut.

Motionären motiverar förslaget med att personer som beviljats insatsen daglig
verksamhet enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
har en stor del av sitt sociala och aktiva liv kopplat till just denna insats. När
personen uppnår pensionsålder upphör detta vilket kan upplevas som en stor
förlust. Därför borde Linköpings kommun erbjuda dagliga aktiviteter för
personer med LSS-beslut om daglig verksamhet även efter att de har nått
pensionsåldern.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning
till att behov av aktiviteter efter uppnådd pensionsålder, i nuläget 67 år, för
personer med LSS-beslut tillgodoses genom befintliga uppdrag
Social-och omsorgsnämndens beslut 2020-03-25, § 59
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-15 § 246
1. Social- och omsorgsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2020-11-24
1. Motionen avslås med hänvisning till att behov av aktiviteter efter uppnådd
pensionsålder, i nuläget 67 år, för personer med LSS-beslut tillgodoses
genom befintliga uppdrag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-09-29, § 212
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-15, § 246
Protokollsutdrag social- och omsorgsnämnden 2020-03-25, § 59
Tjänsteskrivelse - Erbjud fortsatt daglig verksamhet för personer som uppnått

Ordförandens signatur
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pensionsålder, svar på motion (MP), 2020-02-13
Motionen
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-08.
__________
Beslutet skickas till:
Motionären

Ordförandens signatur
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§ 270 Stärkt kameraövervakning för tryggare skolor, svar
på motion (S)
Dnr KS 2019-539
Ärende
Elias Aguirre (S) och Tanja Mitic (S) föreslår i en motion daterad 2019-08-14
att:



Linköpings kommun ska göra en ordentlig genomgång av
behovet av kameraövervakning runt Linköpings skolor med
fokus på ökad trygghet och minskad skadegörelse.
en åtgärdsplan för utbyggnad av antalet övervakningskameror
på kommunens skolor ska tas fram med målet att snabbt möta
de växande behov som finns.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är enig med motionärerna om
att skadegörelse är ett problem på vissa skolor i Linköpings kommun.
Kamerabevakning kan vara ett sätt att åtgärda detta problem.
Kamerabevakning regleras emellertid av ett strikt regelverk i
Kamerabevakningslagen (2018:1200) samt av Dataskyddsförordningen (EU
2016/679). För att kamerabevakning ska kunna bli aktuellt i en skola ställs
höga krav på att skolan gjort ett antal brottsförebyggande insatser innan det
enligt lagstiftningen kan anses finnas ett behov av kamerabevakning.
Redan idag gör skolorna behovsanalyser av vilka åtgärder som måste vidtas för
att minska skadegörelse och klotter.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen menar därför att förslaget att
göra en genomgång av behovet av kameraövervakning generellt sett inte är
nödvändigt. Att, som motionärerna föreslår, ta fram en åtgärdsplan för
utbyggnad av antalet bevakningskameror på kommunens skolor är inte
förenligt med gällande lagstiftning och kommunens rådighet.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår efter samråd med
Säkerhetsenheten och Juridikenheten att kommunfullmäktige ska avslå
motionen.
Bildningsnämndens beslut 2020-06-15, § 82
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2020-06-15, § 85
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur
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Kommunstyrelsens beslut 2020-08-18, § 215
1. Barn- och ungdomsnämndens och bildningsnämndens förslag till beslut
tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2020-11-24
1. Motionen avslås med hänvisning till gällande lagstiftning.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-08-18, § 215
Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämnden 2020-06-17, § 85
Protokollsutdrag bildningsnämnden 2020-06-17, § 82
Tjänsteskrivelse - Stärkt kameraövervakning för tryggare skolor, svar på
motion (S)
Motionen
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-08.
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
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§ 271 Arbetstidsförkortning för socialsekreterare, svar
på motion (V)
Dnr KS 2019-881
Ärende
Jane Karlsson (V), Jessica Eek (V), Björn Alling (V), Eva Lindblad (V) och
Fredrik Hasselgren (V) föreslår i en motion daterad 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

Social och omsorgsförvaltningen utreder möjligheten att införa en
arbetstidsmodell som innefattar reflektions/återhämtningstid där förvaltningen
bland annat tagit del av Sundsvalls kommuns erfarenheter och lärdomar.
Avsikten är att ett försöksprojekt ska påbörjas.
Syftet med försöket är att undersöka om arbetstidsmodellen fungerar som en
förebyggande åtgärd mot stressrelaterad sjukfrånvaro för medarbetare med
krävande kontaktyrken. Försöket kommer att utvärderas tillsammans med
fackliga representanter på förvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen besvaras med hänvisning
till det pågående utvecklingsarbete inom Social- och omsorgsförvaltningen där
möjligheten att införa en arbetstidsmodell som innefattar
reflektions/återhämtningstid utreds.
Kommunstyrelsens beslut 2020-08-18, §, § 217
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2020-11-24
1. Motionen besvaras med hänvisning till det pågående utvecklingsarbete
inom Social- och omsorgsförvaltningen där möjligheten att införa en
arbetstidsmodell som innefattar reflektions/återhämtningstid utreds.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-08-18, § 217
Tjänsteskrivelse - Arbetstidsförkortning för socialsekreterare, svar på motion
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(V), 2020-06-10
Motionen
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-08.
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna

Ordförandens signatur
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§ 272 Inför möjlighet till sociala måltider för äldre, svar
på motion (MP)
Dnr KS 2019-167
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-29, § 214 att bordlägga ärendet.
Maria Moraes (MP) och Birgitta Rydhagen (MP) föreslår i en motion daterad
2019-02-20 att:



Kommunen ska erbjuda alla som har rätt till matlåda att
regelbundet varje vecka kunna äta lunch utanför sitt boende
eller tillsammans med en måltidsvän
Kommunen erbjuder möjlighet till sociala måltider för äldre
utan biståndsbehov

Motionen motiveras bland annat med att social gemenskap och goda matvanor
är viktiga faktorer för att förebygga psykisk ohälsa bland äldre.
Äldrenämnden har avtal med utförare som driver sammanhållna servicehus och
trygghetsboenden. Vid dessa verksamheter ingår att driva en lunchservering
som är öppen två timmar kring lunchtid alla dagar i veckan året runt. Utförarna
ska även ha en fritidsverksamhet som är öppen för alla äldre i området.
Lunchserveringen är öppen både för de som bor i servicehusen och
trygghetsboendena samt för boende i området. Möjligheten finns för de äldre
att få social samvaro vid lunchserveringen. För de äldre som inte själva har
möjlighet att ta sig till lunchserveringen och bor i ordinärt boende finns
möjligheten att ansöka om bistånd för ledsagning till och från
lunchserveringen. För de som bor i servicehuslägenhet och själva inte har
möjlighet att ta sig till lunchserveringen ingår ledsagning till och från
lunchserveringen.
I samband med beslut om internbudget för 2020 och plan för 2021-2023 fick
förvaltningen i uppdrag att utreda alternativa sätt inom hemtjänsten i syfte att
förebygga/bryta isolering och ensamhet. I utredningsuppdraget ingår att se om
aktiviteter för ökad social samvaro för äldre kan utvecklas i nära samverkan
med föreningar och civilsamhället.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att motionen besvaras med
hänvisning till att


de äldre redan idag har möjlighet till social samvaro och att äta
en måltid utanför sitt boende vid lunchserveringarna som finns

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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vid de sammanhållna servicehusen och trygghetsboendena som
kommunen driver, samt
det budgetuppdrag kring social samvaro som äldrenämnden gett
till Social- och omsorgsförvaltningen i syfte att utreda
alternativa sätt för att bryta/förebygga isolering och ensamhet i
samverkan med föreningar och civilsamhället.

Äldrenämndens beslut 2020-03-26, § 31
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-15, § 248
1. Äldrenämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2020-11-24
1. Motionen besvaras med hänvisning till att




de äldre redan idag har möjlighet till social samvaro och att äta
en måltid utanför sitt boende vid lunchserveringarna som finns
vid de sammanhållna servicehusen och trygghetsboendena som
drivs i kommunens regi eller på uppdrag av kommunen, samt
det budgetuppdrag kring social samvaro som äldrenämnden gett
till Social- och omsorgsförvaltningen i syfte att utreda
alternativa sätt att bryta/förebygga isolering och ensamhet i
samverkan med föreningar och civilsamhället.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-09-29, § 214
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-15, § 248
Protokollsutdrag äldrenämnden 2020-03-26 § 31
Tjänsteskrivelse – Inför möjlighet till sociala måltider för äldre, svar på motion
(MP), 2020-02-14
Motionen
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.

Ordförandens signatur
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-08.
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 273 Samverkansgrupp för bostäder till överkomliga
priser, svar på motion (S)
Dnr KS 2020-271
Ärende
Enligt motionären är skälet till förslaget att allt högre priser på
bostadsmarknaden gjort det svårare än någonsin att köpa bostad. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en utredning om vilka verktyg
kommunen har för att styra byggproduktionen. Ett exempel är att aktörer som
bygger billigare kan gynnas vid planprioriteringar och markanvisningar.
Motionären menar att arbetet behöver breddas till en större grupp för att hitta
långsiktigt hållbara lösningar för låg- och medelinkomsttagare att komma in på
bostadsmarknaden.
Mål och inriktning för kommunens planering och utveckling av bostäder av
olika typer och för olika kundgrupper framgår av kommunens riktlinjer för
bostadsförsörjning Bra boende i Linköping. Styrdokumentet antogs av
kommunfullmäktige 2016. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om en
revidering av riktlinjerna och arbetet med det har påbörjats.
En del i revideringen utgörs av att riktlinjer för hur låg- och
medelinkomsttagare ska kunna köpa och äga sin bostad (Egna hem) arbetas in i
dokumentet. Härigenom kommer förvaltningens genomförda utredning
om Egna hem att infogas i ett av kommunens viktigaste styrdokument med
mål, strategier och åtgärder. I beredningen av ärendet ingår både politisk
förankring och samråd med myndigheter, organisationer och grannkommuner.
Förvaltningens dagliga arbete med planering och exploatering utgörs till en stor
del av kontakter med olika marknadsaktörer och förvaltningen anser sig ha en
god kännedom om förutsättningarna på bostadsmarknaden. Förvaltningen har
ingen fast utsedd samverkansgrupp eller referensgrupp idag. Detta för undvika
att enskilda företag eller byggherrar ges en särställning framför andra.
Förvaltningen organiserar andra typer av möten med marknaden. Till årliga
stadsbyggnadsdagar inbjuds olika aktörer till brett informationsutbyte i aktuella
frågor. Aktörer som önskar enskilda samtal med företrädare för kommunen för
att presentera sitt företag eller diskutera en konkret projektidé kan boka in sig
på byggdialog. Bokningsbara tider erbjuds en gång i veckan.
Både i samband med planbesked och vid markanvisningstävlingar framhålls
kommunens intresse av så kallat ”prisvärt boende”.
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Enligt Linköpings kommuns reglemente är det förvaltningsorganisationens
ansvar att bereda och verkställa de politiska besluten. ”Förvaltningarna ska
utifrån ett oberoende och sakorienterat förhållningssätt se till att
nämnderna har relevanta beslutsunderlag. Organisationen ska präglas av
en hög professionalitet, saklighet och opartiskhet. Där så är möjligt ska det
ske med utgångspunkt i vetenskapliga metoder och/eller beprövad
erfarenhet.”
Samhällbyggnadsnämndens beslut 2020-06-24, § 128
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens beslut 2020-08-18, § 214
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2020-11-24
1. Motionens första att-sats avslås med hänvisning till att befintliga
samverkansformer bedöms tillräckliga för att uppnå motionens syfte.
2. Motionens andra att-sats avslås med hänvisning att det, enligt Linköpings
kommuns reglemente, är förvaltningsorganisationens uppgift att bereda
politiska beslut.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-08-18, § 214
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-24 § 128
Tjänsteskrivelse – Samverkansgrupp för bostäder till överkomliga priser, svar
på motion (S), 2020-05-27
Motionen
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-08.
__________

Ordförandens signatur
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Beslutet skickas till:
Motionären

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 274 Inför en bostadsförmedling i Linköping, svar på
motion (V)
Dnr KS 2020-167
Ärende
Jane Carlsson (V), Eva Lindblad (V), Jessica Eek (V), Fredrik Hasselgren (V)
och Björn Alling (V) föreslår i en motion daterad 2020-02-10 att:



Linköpings kommun i dialog med privata hyresvärdar utreder
och tar fram en modell för kommunal bostadsförmedling i
Linköping.
En kommunal bostadsförmedling med ett rättvist och
förutsägbart sätt att fördela lediga bostäder sedan inrättas i
Linköpings kommun.

I Linköping är kommunens egna bostadsbolag, AB Stångåstaden, den största
aktören (hyresvärden) som äger och förvaltar cirka 18 500 lägenheter.
Stångåstadens hyresförmedling bygger på köpoäng, riktlinjer och grundkrav
för att få hyra en bostad. Övriga bostadsbolag har egna fristående
fördelningssystem. Vissa använder ett rakt kösystem medan vissa andra väljer
hyresgäster utifrån egna parametrar.
Bland de privata bostadsbolagen är intresset för en kommunal bostadsförmedling litet. Att som ägare av sina hus faktiskt ha möjligheten att välja
vem man gör affärer med är en viktig rätt för bostadsbolagen. Det är också ett
sätt att i förlängningen kunna stå för uthyrningarna gentemot sina övriga
hyresgäster. Branschorganisationen Fastighetsägarna ser inte heller att deras
medlemmar har något intresse av en kommungemensam bostadsförmedling.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen avslås med
hänvisning till att kommunens egna bostadsbolag, AB Stångåstaden, är den
största hyresvärden i Linköpings kommun samt bristande intresse hos privata
bostadsbolag för en kommunal bostadsförmedling.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-06-24, § 127
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens beslut 2020-08-18, § 213
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2020-11-24
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1. Motionen avslås med hänvisning till att kommunens egna bostadsbolag, AB
Stångåstaden, är den största hyresvärden i Linköpings kommun samt
bristande intresse hos privata bostadsbolag för en kommunal
bostadsförmedling.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-08-18, § 213
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-24 § 127
Tjänsteskrivelse - Inför en bostadsförmedling i Linköping, svar på motion (V),
2020-05-27
Motionen
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-08.
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna

Ordförandens signatur

Justerarens signatur
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§ 275 Likvärdig rätt till skolskjuts, svar på motion (MP)
Dnr KS 2019-71
Ärende
Birgitta Rydhagen (MP) och Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) föreslår i en
motion daterad 2019-01-22:




Alla grundskoleelever som är berättigade till skolskjuts utifrån
kommunens reglemente enligt bedömning av avstånd och väg
ska erbjudas skolskjuts, oavsett om de aktivt valt en annan skola
än sin skolskjutsskola.
Gymnasieelever inom kommunen i största möjliga mån erbjuds
resa med kommunens skolskjutsar ifall det saknas
kollektivtrafik där de bor.

Elever i grundskolan som har gjort ett aktivt val av en annan skola än sin
skolskjutsskola, den skola som kommunen skulle ha placerat eleven vid utifrån
folkbokföringsadress, och som uppfyller avståndskriterierna som beslutats av
barn- och ungdomsnämnden, har rätt till busskort alternativt ersättning för
självskjuts, eller att ansöka om att åka med den upphandlade skolbussen i mån
av plats.
Elever i gymnasiet erbjuds busskort om avståndskriterierna uppfylls (6 km),
men kan även välja att istället få ersättningen utbetald i pengar, om
kollektivtrafik saknas där de är folkbokförda, samt att ansöka om att åka med
den upphandlade skolbussen i mån av plats.
Att ge alla elever som uppfyller avståndskriterierna rätt till upphandlad
skolskjuts, i de fall möjligheten att åka kollektivt saknas, skulle innebära stora
ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för kommunen.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut är att
motionen avslås med hänvisning till de ekonomiska och organisatoriska
konsekvenserna.
Bildningsnämndens beslut 2020-06-17, § 81
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till svar tillstyrks.
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2020-02-13, § 10
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till svar tillstyrks.
Kommunstyrelsens beslut 2020-08-18, § 216
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1. Barn- och ungdomsnämndens och bildningsnämndens förslag till svar
tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2020-11-24
1. Motionen avslås med hänvisning till de ekonomiska och organisatoriska
konsekvenserna.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-08-18, § 216
Protokollsutdrag bildningsnämnden 2020-06-17, § 81
Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämnden 2020-02-13, § 10
Tjänsteskrivelse – Likvärdig rätt till skolskjuts, svar på motion (MP), 2020-0205
Motionen
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-08.
__________
Beslutet skickas till:
Motionären

Ordförandens signatur
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§ 276 En kontakt för solel, svar på motion (S)
Dnr KS 2019-470
Ärende
Mari Hultgren (S) föreslår i en motion daterad 2019-06-12 att



Linköpings kommun, med Tekniska verken i spetsen, tar fram
en ”Nyckelfärdig” lösning för de villaägare som vill producera
solel och sälja överskottet till Tekniska verken.
Det ska finnas en lösning som också omfattar ett alternativ med
installation av laddstolpe för elbil.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen avslås med
hänvisning till att eftersom det redan idag finns kostnadsfri, opartisk energioch klimatrådgivning i kommunen och många leverantörer på marknaden som
erbjuder stöd i processen att installera solceller. Att det finns en mångfald av
leverantörer och installatörer av solceller ser vi som positivt både i fråga om att
det ger ett större utbud men också ekonomiskt då det kan pressa priserna och
inget företag ges monopol eller fördel. Information om solceller, elfordon och
laddstolpar ingår som en del i energi- och klimatrådgivning.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-09-16, § 154
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-06, § 266
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2020-11-24
1. Motionen avslås med hänvisning till att det redan idag finns kostnadsfri,
opartisk energi- och klimatrådgivning i kommunen som informerar om
solel och laddstolpar för elfordon. Vidare erbjuder många leverantörer stöd
i processen att installera solceller.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-10-06, § 266
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16, § 154
Tjänsteskrivelse – En kontakt för solel, svar på motion (S), 2020-08-20
Motionen
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Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-08.
__________
Beslutet skickas till:
Hållbarhetschef, Linda Malmén
Motionären
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§ 277 Rädda insekterna, svar på motion (V)
Dnr KS 2020-69
Ärende
Jessica Eek (V) och Jane Carlsson (V) föreslår i en motion daterad 2020-01-20
att:


Linköpings kommun ska ta fram en sammanhållen strategi eller
ett styrdokument för att bevara och utveckla insektslivet i
kommunen.

Pollinatörer är utsatta lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
Forskarvärlden och organisationer på alla nivåer börjar uppmärksamma detta
allt mer. Linköpings kommun har jobbat brett men ostrukturerat med åtgärder
för att gynna pollinatörer. Linköpings kommun är en kraftfull aktör med ett
stort markinnehav med en betydande utveckling och har därmed goda
förutsättningar för att kunna planera och genomföra åtgärder som förbättrar
förutsättningarna för pollinatörer. Det pågående arbetet som beskrivs i denna
skrivelse genomförs huvudsakligen av samhällsbyggnadsnämnden. Det finns
ett stort behov av att ta fram ett kommungemensamt styrdokument och en
funktionell exempelkatalog som kan användas av alla nämnder och bolag för
att framdriften i frågan ska förbättras.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att motionen bifalls
och att förvaltningen ges i uppdrag att i verksamhetsplan för 2021 prioritera att:



Ta fram ett förslag till policy för främjande av pollinatörer.
Ta fram en åtgärdskatalog för främjande av pollinatörer.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-06-24, § 126
1. Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks
Kommunstyrelsens beslut 2020-08-18, § 210
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2020-11-24
1. Motionen bifalls och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ges i
uppdrag att ta fram ett förslag till policy för främjande av pollinatörer som
ska ges en sammanhållen ambition för samtliga nämnder och bolag.
2. Miljö och samhällbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en
åtgärdskatalog för främjande av pollinatörer, från vilken förvaltningar och
Ordförandens signatur
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kommunala bolag kan hämta inspiration och konkreta åtgärder att använda
i befintlig miljö, exploateringar och utvecklingsprojekt.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-08-18, § 210
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-24, § 126
Tjänsteskrivelse – Rädda insekterna, svar på motion (V), 2020-05-27
Motionen
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-08.
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
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§ 278 Pilotkommun för hållbara transporter, svar på
motion (MP)
Dnr KS 2020-90
Ärende
Rebecka Hovenberg (MP) och Petter Mattsson (MP) föreslår i en motion
daterad 2020-01-30 att:









Samverka med fastighetsägare för att kraftfullt bygga ut
infrastruktur för laddfordon, framförallt i flerfamiljshus.
Införa flexibla och miljöstyrande parkeringstal i all kommunal
planering.
Införa kostnadsfri parkering för bilar som drivs på el eller
biogas.
Främja införandet av bilpooler och bildelning i hela Linköping,
även i ytterområden och mindre tätorter.
Skapa en gemensam citylogistik i samverkan med
Cityföreningen med syfte att minska lastbilstrafiken i staden.
Ställa höga krav på bygglogistiken vid nybyggnation med syfte
att minska antalet lastbilar.
Genomföra prioriterade satsningar på kollektivtrafik i
planarbetet.
Bygga ut antalet mobilitetshubbar och pendlarparkeringar.

Nedan anges motionens föreslagna åtgärder och miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens (vidare kallad förvaltningen) svar.
Åtgärd 1: Samverka med fastighetsägare för att kraftfullt bygga ut
infrastruktur för laddfordon, framförallt i flerfamiljshus.
Avdelningen för hållbarhet och miljökommunikation har återkommande dialog
och projekt med fastighetsägare i frågor som energiförsörjning,
avfallshantering, cykelparkering, energi- och klimatrådgivning mm. Den typen
av dialog förs både inom ramen för avdelningens energi- och klimatrådgivning
och som fristående projekt med egen budget. Om den efterfrågade satsningen
ska genomföras bedömer förvaltningen att det krävs ett särskilt projekt.
Förvaltningen föreslår att åtgärden bifalls och beaktas vid kommande års
verksamhetsplanering.
Åtgärd 2: Införa flexibla och miljöstyrande parkeringstal i all kommunal
planering.
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Plankontoret har i uppdrag att ta fram en ny parkeringsnorm. Projektet pågår
och en ny norm förväntas vara redo för antagande till sommaren 2021.
Praxis för moderna parkeringsnormer i Sverige är flexibla parkeringstal för bil.
Det innebär att fastighetsägaren får lov att bygga färre bilplatser än vad normen
anger. I gengäld investerar fastighetsägaren i mobilitetstjänster, t ex bil- och
cykelpool, som minskar efterfrågan på bilparkering. Kommunens befintliga
norm från 2012 ger möjlighet till viss flexibilitet, t ex kan parkeringstalen
reduceras om bilpool införs. Normen är dock oflexibel i det avseende att endast
bilpool kan användas som styrmedel samt att samma lösning tillämpas överallt
i kommunen trots olika förutsättningar.
I pågående projekt utreds möjligheten att ändra zonindelningen så att
parkeringstalen bättre anpassas till en fastighets förutsättningar för resande. De
parkeringstal som tas fram tar hänsyn till rådande förutsättningar, t ex
bilinnehav i olika stads- och kommundelar, samtidigt som de bygger på
målstyrning i enlighet med kommunens antagna trafikstrategi. Dessa ändringar
bedöms leda till att parkeringstalen blir mer miljöstyrande.
I projektet utreds även en ny modell för reduktion av parkeringstalen för bil.
Modellen ska göra det enklare och mer intressant för fastighetsägare att satsa
på hållbar mobilitet i samverkan med kommunen.
I arbetet med normen görs ett försök att koppla modellen till Linköping MaaS
(se åtgärd 4) vilket ger Linköpings kommun möjlighet att testa ett nytt och
unikt koncept för flexibel parkeringsnorm.
Den nya normen kommer att ge förvaltningen verktyg att tillämpa flexibla och
miljöstyrande parkeringstal i planeringen. Kommunen har dock inte stöd av
plan- och bygglagen att tvinga fastighetsägare att reducera parkeringstalen. Det
kommer därför att vara möjligt för fastighetsägare att ordna det oreducerade
antal bilplatser som normen anger.
Regeringen utreder plan- och bygglagens krav på parkering i tilläggsdirektiv
till utredningen ”Samordning för bostadsbyggande (Fi N 2017:08)” vilket
innebär att lagstiftningen i framtiden kan komma att göra det enklare för
kommunen att ställa krav på tillämpning av flexibel parkeringsnorm.
Förvaltningen föreslår att åtgärden besvaras med hänvisning till att arbetet
redan pågår.
Åtgärd 3: Införa kostnadsfri parkering för bilar som drivs på el eller
biogas.
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Högsta förvaltningsdomstolen fastslog år 2014 att det inte är tillåtet att undanta
miljöbilar från parkeringsavgifter då det strider mot lag (1957:259) om rätt för
kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. (KAL).
Domen grundar sig bland annat på att kommunen inte får särbehandla personer
eller aktörer. Det bedöms därför inte juridiskt möjligt att införa kostnadsfri
parkering för el- eller biogasbilar.
De parkeringsavgifter som tas ut för bilparkering idag täcker inte de faktiska
kostnaderna för att bygga och förvalta parkeringsplatserna. En stor del av
kostnaden subventioneras i det dolda via hyror, bostadspriser, löner mm. Det
innebär att även de som inte äger bil är med och betalar för andras parkering. I
kommunens antagna parkeringspolicy från 2012 är en viktig princip att minska
denna subventionering genom att verka för mer marknadsmässiga priser och
avgifter för bilparkering. Att undanta vissa bilägare från att betala
parkeringsavgift bedöms inte vara förenligt med den principen.
Förvaltningen föreslår att åtgärden avslås med hänvisning till att den inte är
juridiskt genomförbar eller förenlig med parkeringspolicyns inriktning.
Åtgärd 4: Främja införandet av bilpooler och bildelning i hela Linköping,
även i ytterområden och mindre tätorter.
Linköpings kommun är en av aktörerna i projektet ”Linköping MaaS”
(Mobility as a Service – Mobilitet som tjänst). Projektet är ett resultat från en
satsning inom plattformen A Challenge from Sweden och Energimyndigheten
är med och finansierar projektet. Kommunen står för projektledning och Sankt
Kors äger projektet.
Övriga deltagande huvudaktörer i projektet är Östgötatrafiken, Stångåstaden,
Linköping Science Park, Ciao Ciao Carsharing, Kyyti, VTI och Linköpings
Universitet.
Projektet ska resultera i en digital plattform där aktörer som erbjuder delade
mobilitetstjänster kan ansluta sig. Kommersiell bilpool och privat bildelning är
exempel på tjänster som ska ingå i plattformen, tillsammans med bland annat
kollektivtrafik och Linbike cykeluthyrning. Genom en app ska invånare och
besökare i kommunen kunna se, välja och betala för utbudet av delade
mobilitetstjänster på ett och samma ställe. Förhoppningen är att delade
mobilitetstjänster ska bli mer attraktiva, synliga och enklare att kombinera. I
projektet ingår att studera alternativ som fungerar även utanför staden. Privat
bildelning kan exempelvis ha god potential att fungera i ytterområden och
mindre tätorter till skillnad från kommersiella bilpooler.
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En kommuntäckande MaaS-tjänst likt den som planeras är unik för Sverige. En
liknande tjänst finns i Helsingfors (Whim) där en utvärdering har visat att
MaaS har stor potential att minska resandet med egen bil. Linköping MaaS
bedöms främja införandet av bilpooler och bildelning i hela kommunen.
Den nya parkeringsnorm som är under framtagande i kommunen ska ge
fastighetsägare ökade incitament att satsa på bilpooler, bildelning och andra
delade mobilitetstjänster. Projektgruppen arbetar med en modell för reduktion
där fastighetsägaren kan köpa in sig i Linköping MaaS (mobilitetsköp) och
därmed ge fastighetens boende och/eller anställda tillgång till de delade
mobilitetstjänster som finns samlade där. Alternativet är att varje
fastighetsägare själv ordnar mobilitetstjänster vilket inte ger samma utbud av
tjänster till slutkunden.
Vid sidan av parkeringsnormen uppdateras kommunens riktlinjer för parkering.
Den uppdaterade riktlinjen kommer att ge vägledning för hur parkering för
delade mobilitetstjänster, t ex bilpooler, ska integreras i kommunens planering.
Det handlar exempelvis om att planlägga marken med rätt bestämmelser så att
det i ett senare skede är möjligt att reservera parkering för olika tjänster.
Förvaltningen föreslår att åtgärden besvaras med hänvisning till att arbetet
redan pågår.
Åtgärd 5: Skapa en gemensam citylogistik i samverkan med
Cityföreningen med syfte att minska lastbilstrafiken i staden.
En utredning av citylogistik är ett av de underlag som planeras ta fram för
Trafikplan för Linköpings innerstad. Utredningen ska redovisa hur
citylogistiken fungerar idag och ge förslag till en handlingsplan med åtgärder. I
utredningen ingår att se över förutsättningarna för en samordnad
varudistribution.
Intressenter, så som fastighetsägare och butiksägare, kommer att involveras i
projektet. Inom ramen för uppdraget finns möjlighet att utreda
samverkansformer med bland annat Cityföreningen. Uppdraget finns med i
kontorets handlingsplan för 2020 med planerad start under hösten.
Förvaltningen föreslår att åtgärden avslås i avvaktan på resultatet av
citylogistikutredningen.
Åtgärd 6: Ställa höga krav på bygglogistiken vid nybyggnation med syfte
att minska antalet lastbilar.
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Kommunen har genom trafikanordningsplaner (TA-planer) viss rådighet över
bygglogistiken. Med stöd av TA-planer kan kommunen bland annat styra vilka
vägar som får användas för transporter. Kommunen kan dock inte använda TAplanerna för att ställa krav på samlastning, antal lastbilar och liknande.
Inför expot i Vallastaden hösten 2017 satsade de involverade aktörerna stort på
en gemensam logistiklösning som organiserades av en upphandlad samordnare.
Inför kommande utbyggnad i Vallastaden är förvaltningens bedömning i
nuläget att det inte behövs någon gemensam logistiklösning då byggnationen
inte är av samma omfattning som inför expot och tidplanen inte är lika snäv. I
marktilldelningsavtalen finns dock en skrivning om att det kan komma att
upprättas gemensamma logistikregler om behovet uppstår. I detta ingår att
kommunen kan komma att utse en logistiksamordnare.
Förvaltningen ställer i övrigt inga långtgående krav på byggaktörer vad gäller
bygglogistiken. Det saknas policys för detta och finns oklarheter kring vilka
krav kommunen har juridisk möjlighet att ställa. Visst engagemang märks dock
av på initiativ från byggaktörerna.
Linköpings Universitet driver projektet ”Störningsfri stad”, som är finansierat
av Vinnova och flertalet andra aktörer varav Linköpings kommun är en.
Projektet kommer att resultera i en metodik för att uppskatta byggtrafikflöden,
modeller för att estimera byggtrafikpåverkan i staden, visualiseringsprototyper
för att utforska byggtrafik och trafikadministration, samt input till att förbättra
olika policydokument och processer inom stadsplanering och trafikplanering.
Den sistnämnda punkten är särskilt intressant utifrån motionens önskan att
Linköpings kommun ska ställa höga krav på bygglogistiken vid nybyggnation.
Projektet startade i januari 2019 och beräknas vara slutrapporterat i december
2021. Linköpings kommun är genom stadsmiljökontoret involverat i delar av
projektet och bidrar bland annat med datainsamling och sensorer. När det finns
ett resultat att ta del av kan kommunen använda detta som stöd för att utveckla
eventuella policydokument eller riktlinjer för bygglogistik vid nybyggnation.
Innan dess bedöms förvaltningen inte vara redo att ställa långgående krav på
byggaktörerna i frågan om bygglogistik.
Förvaltningen föreslår att åtgärden avslås i avvaktan på resultatet av pågående
forskningsprojekt där Linköpings kommun deltar.
Åtgärd 7: Genomföra prioriterade satsningar på kollektivtrafik i
planarbetet.
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Kommunens trafikplanering tar bland annat avstamp i trafikstrategin (2010)
som anger att kollektivtrafikens andelar ska öka. En generell utgångspunkt i
planeringen, på såväl översiktlig som detaljerad nivå, är att kommunen ska
växa där det finns god kollektivtrafik eller där det finns möjlighet att skapa
förutsättningar för det. Nedan ges en rad exempel på prioriterade satsningar
som sker i kommunens planarbete.
Inom ramen för Utvecklingsplan för ytterstaden har en stråkanalys gjorts
tillsammans med Östgötatrafiken där starka stråk in mot stadskärnan har
identifierats. I ytterstadsplanen lanseras begreppet ”urbana stråk” där en stor
del av förtätningen av staden ska ske. I de urbana stråken utgör framför allt
kollektivtrafiken stommen i transportsystemet. Stråken skapar den täthet och
kundunderlag som krävs för en tät och högkvalitativ kollektivtrafik samtidigt
som framkomligheten i stråken kan säkerställas. Det pågår ett fortsatt arbete
med Östgötatrafiken som syftar till att ta fram en vägledning för utformningen
av kollektivtrafikstråken.
Stråkanalysen som gjorts i ytterstadsplanen ska vidareutvecklas med en
komplett linjenätsanalys för kollektivtrafikens stomlinjer med sikte på år 2040.
Analysen ska knyta ihop kollektivtrafikstråken i innerstaden. Förhoppningsvis
kan analysen ge ett slutligt ställningstagande om vilka gator kollektivtrafiken
ska trafikera i innerstaden. Analysen ska också utreda kapaciteten i linjenätet så
att tillräcklig kapacitet uppnås på gator och stråk för kollektivtrafik i framtiden.
Analysen kan inte påbörjas förrän läget för ett nytt resecentrum är känt.
När ovanstående utredningar är genomförda bör kommunen studera ytterligare
utveckling av ett eller flera stomlinjestråk utifrån ett helhetstänk kring
framkomlighet, användarvänlighet och synlighet i staden. Svenska exempel att
inspireras av är bland annat Malmöexpressen och Helsingborgsexpressen.
Linköpings kommun bedöms ha mycket goda förutsättningar att bli en
föregångsstad för effektiv och attraktiv kollektivtrafik. Kommunen och
regionen har en gemensam plan för planeringen med syfte att skapa goda
förutsättningar för hållbart resande. Kollektivtrafikens roll som stomme i
stadens transportinfrastruktur blir än viktigare i och med Ostlänkens bidrag till
ökat resande och regionförstoring.
Förvaltningen föreslår att åtgärden besvaras med hänvisning till att arbetet
redan pågår.
Åtgärd 8: Bygga ut antalet mobilitetshubbar och pendlarparkeringar.
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Mobilitetshubbar
I takt med att utbudet av delade mobilitetstjänster utvecklas och breddas, bland
annat genom Linköping MaaS och den nya parkeringsnormen, kommer
kommunen och privata aktörer att behöva ordna parkeringsytor för dessa
fordon. De uppdaterade parkeringsriktlinjerna ska belysa denna fråga. Bland
annat kommer vägledning ges kring vilken typ av hubbar som ska prioriteras
samt hur de ska regleras och utformas. Ambitionen är att mobilitetshubbar ska
bli en lika självklar fråga att utreda i planeringen som parkering.
Utbyggnaden av mobilitetshubbar kommer till stor del att styras av marknadens
efterfrågan. I detaljplaner ges god möjlighet att skapa förutsättningar för
hubbar. Det utreds exempelvis i Berga stadsbyggnadsprojekt. I redan bebyggda
miljöer, t ex i stadskärnan, är det mer komplicerat att ordna hubbar. Där kan
det krävas ändring av detaljplaner då mobilitetshubbar i praktiken inte får
ordnas på allmän plats.
Sankt Kors genom Dukaten arbetar aktivt med att stärka sig som en leverantör
av mobilitet snarare än enbart bilparkering. I parkeringshuset Flustret i
Vallastaden finns t ex plats för cykelpool. Sankt Kors är också ägare av
Linbike som potentiellt kan växa med fler hubbar. Samverkan mellan
förvaltningen och Sankt Kors/Dukaten är viktig för utvecklingen av
mobilitetshubbar. Mobilitetshubbar diskuteras också i det pågående projektet
Linköping MaaS.
Förvaltningen föreslår att åtgärden i den del som rör mobilitetshubbar besvaras
med hänvisning till att arbetet redan pågår.
Pendlarparkeringar
I kommunens översiktsplan för landsbygden och småorterna, samt i fördjupade
översiktsplaner för områden utanför staden, anges pendlarparkeringar i
strategiska lägen som en prioriterad åtgärd. Behovet av fler och förbättrade
pendlarparkeringar lyfts också i befintlig parkeringsriktlinje.
För att åstadkomma pendlarparkeringar krävs en utredning kring lämpliga
lägen utifrån bland annat plan- och ägarförhållanden samt en handlingsplan för
utbyggnad. Förvaltningen bedömer att det vore värdefullt om en sådan
utredning kunde genomföras för att realisera planerna.
Förvaltningen föreslår att åtgärden i den del som avser pendlarparkeringar
bifalls och beaktas vid kommande års verksamhetsplanering.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-06-24, § 123
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
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Kommunstyrelsens beslut 2020-08-18, § 212
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2020-11-24
1. Motionens första att-sats bifalls och beaktas vid kommande års
verksamhetsplanering.
2. Motionens andra, fjärde och sjunde att-sats besvaras med hänvisning till att
arbetet redan pågår.
3. Motionens tredje att-sats avslås med motiveringen att åtgärden inte bedöms
vara juridiskt genomförbar och inte heller förenlig med kommunens
parkeringspolicy gällande subventionerad parkering.
4. Motionens femte att-sats avslås i avvaktan på resultat av planerad
utredning.
5. Motionens sjätte att-sats avslås i avvaktan på resultat av pågående
forskning.
6. Motionens åttonde att-sats avseende mobilitetshubbar besvaras med
hänvisning till att arbetet redan pågår. Delen i att-satsen avseende
pendlarparkeringar bifalls och beaktas vid kommande års
verksamhetsplanering.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-08-18, § 212
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-24, § 123
Tjänsteskrivelse – Pilotkommun för hållbara transporter, svar på motion (MP),
2020-05-27
Motionen
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-08.
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

78 (109)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2020-11-24

§ 279 Återbruksgalleria, svar på motion (S)
Dnr KS 2019-569
Ärende
Mari Hultgren (S) och Ranko Simic (S) föreslår i motion daterad 2019-08-20
att:



I enlighet med motionens intentioner införa en återbruksgalleria
som ska drivas på affärsmässiga grunder
Bygga en ny återvinningsstation och komplettera denna med en
Återbruksgalleria

Tekniska verken i Linköping AB utredde under 2018 möjligheterna att bygga
en återbruksgalleria i Linköping. Efter utredning beslutades att inte uppföra en
återbruksgalleria utan istället gå vidare och utveckla de återbrukshallar som
idag finns vid återvinningsstationerna. De främsta argumenten för detta var
kostnaden för investeringen tillsammans med en osäkerhet om mängden
material till återbruk skulle öka jämfört mot dagens lösning med
återbrukshallar. För att en återbruksgalleria ska fungera bra bör det vara på ett
mer centralt läge än dagens återvinningscentraler.
Idag finns ett överskott av material/produkter som lämnas till återbruk. Det
finns en fungerande marknad med flera ideella och privat aktörer som växer
inom området.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen avslås.
Återbruk och att det skapas nya cirkulära affärsmodeller är mycket viktigt för
att vi ska bli mer resurseffektiva och därigenom minska klimatpåverkan.
Tekniska verkens återbrukshallar och befintliga samarbeten med lokala aktörer
inom återbruk bedöms dock fylla motionens behov.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-09-16, § 153
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-06, § 265
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2020-11-24
1. Motionen avslås med hänvisning till att Tekniska verken i Linköping AB:s
återbrukshallar och befintliga samarbeten med lokala aktörer bedöms fylla
nuvarande behov.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-10-06, § 265
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16, § 153
Tjänsteskrivelse – Återbruksgalleria, svar på motion (S), 2020-08-20
Motionen
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-08.
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Tekniska verken i Linköping AB
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§ 280 Sluta upphandla odlad fisk, svar på motion (V)
Dnr KS 2019-152
Ärende
Jessica Eek (V), Fredrik Hasselgren (V) och Jane Carlsson (V) föreslår i en
motion daterad 2019-01-11 att:



Alla uppköp av fisk odlad i hav och insjöar stoppas.
Linköpings kommun ser över kostpolicyn så att djur- och
miljöhänsyn blir en självklarhet vid inköp till offentlig
bespisning.

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att kommunens ramavtal redan idag
ger goda förutsättningar för verksamheterna att köpa fisk som är MSC-märkt,
det vill säga vildfångade fiskprodukter som tar hänsyn till bestånd, bifångst och
påverkan på havsmiljön.
Det finns möjlighet att i upphandlingar ställa krav på att all fisk som köps in
inte får vara odlad.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att i sin beredning
till kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-10, §, § 310
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2020-11-24
1. Motionens besvaras med hänvisning till att kommunen har en kost- och
måltidspolicy där det framgår att nationella lagar, föreskrifter och
rekommendationer ska styra vad som tillagas i kommunen, vilket innebär
att i interna avtal mellan Utbildningsförvaltningen och Kost och restaurang
finns krav på att enbart MSC-märkt fisk får serveras.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-10, § 310
Tjänsteskrivelse - Sluta upphandla odlad fisk, svar på motion (V), 2020-10-14
Motionen
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas.
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Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-08.
__________
Beslutet skickas till:
Upphandlingsstrateg, Daniel Czitrom
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§ 281 Planera för hund, svar på motion (MP)
Dnr KS 2020-28
Ärende
Hunddagisverksamhet kan potentiellt innebära störningar för omgivningen,
framförallt vad gäller oljud, och därför begränsa hur omgivningen kan
utvecklas och användas. Linköpings kommun har tidigare beviljat
tidsbegränsat lov i lokaler som ligger i eller i nära anslutning till staden där det
bedömts lämpligt att för en period bedriva hunddagisverksamhet. Med
tidsbegränsat lov stängs inga dörrar för hur fastigheten och omgivande
fastigheter kan nyttjas i ett längre perspektiv. Tidsbegränsat lov om 10 år bör
kunna anses ge stabilitet för de investeringar som en hunddagisverksamhet
behöver göra i verksamhetens lokaler.
Planmässigt har en hunddagisverksamhet möjlighet att få permanent bygglov
där detaljplanen anger djurhållning, exempelvis med planbestämmelse L, men
det finns idag inga detaljplaner som tagits fram för hunddagis i staden och ett
uppdrag med avsikt att hitta sådana blir därför överflödigt. Att det finns
detaljplaner för andra typer av djurhållning i staden, exempelvis häststall, har
sina orsaker. Det handlar dels om verksamheter som själva kan driva
framtagande av ny detaljplan och byggande av egna lokaler samt att det är en
del av stadens idrotts- och friluftsliv, en typ av allmänt intresse. Det är därför
motiverat att verksamheten får innebära viss begränsning för hur
verksamhetens omgivning kan nyttjas. Vad gäller hunddagis går det inte på
samma sätt att motivera platsen det tar och begränsningarna det innebär i
staden. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det inte
är lämpligt att planlägga specifikt för hunddagis i den täta staden där den
värdefulla marken ska nyttjas effektivt.
Hunddagisverksamhet anpassad till den täta stadens premisser skulle kunna
vara möjlig att bevilja lov för där den kan anses utgöra ett ”lämpligt
komplement” till den användning som anges i detaljplanen. Detta beskrivs i
Plan- och bygglagen 9 kap. 31c §. Det handlar då om att verksamheten är
lämpligt som komplement till exempelvis många bostäder i ett område samt att
den är anpassad så att den kan samexistera med de andra funktionerna och inte
störa för mycket. Det finns exempel att undersöka i exempelvis Stockholm, där
antalet hundar är få och där rastning sker genom promenader.
Bygglovsbedömningen av om ett hunddagis utgör ett lämpligt komplement
beror på den aktuella detaljplanen, platsen och den aktuella
hunddagisverksamheten, varför det inte på förhand går att utreda var det är
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lämpligt. Bedömningen behöver göras i varje enskilt fall när en ansökan
inkommer.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen avslås med
hänvisning till att det inte är lämpligt att planlägga för hunddagis i den täta
staden där den värdefulla marken ska nyttjas effektivt.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-06-24, § 125
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens beslut 2020-08-18, § 211
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2020-11-24
1. Motionen avslås med hänvisning till att det inte är lämpligt att planlägga för
hunddagis i den täta staden där den värdefulla marken ska nyttjas effektivt.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-08-18, § 211
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-24, § 125
Tjänsteskrivelse – Planera för hund, svar på motion (MP), 2020-05-27
Motionen
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-08.
__________
Beslutet skickas till:
Motionären
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§ 282 Bygg bort kön till dygnet runt-omsorgen, svar på
motion (S)
Dnr KS 2019-701
Ärende
Elias Aguirre (S) och Elina Bryssling (S) föreslår i en motion daterad 2019-0924 att:


Linköpings kommun utökat antalet platser till Linköpings
dygnet runt-omsorg riktat till barn 1-12 år tillräckligt för att
möta de behov som finns.

Förslagsställarna hänvisar till att kvällsarbete inom handeln ökar samt att flera
verksamheter har arbeten som pågår dygnet runt.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen kan se att det i Linköpings
kommun finns ett antal vårdnadshavare som i dagsläget har svårt att kombinera
arbete och föräldraskap då det inom Omsorg kvällar, nätter och helger finns
färre omsorgsplatser än vad behovet visar.
Vid en jämförelse med jämnstora kommuner framkommer att Linköping har få
platser i förhållande till sin storlek.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige
bifaller motionen samt att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att ta fram
förslag på lokalisering och organisation av utökning med ytterligare 40 platser i
Omsorg, kvällar, nätter och helger.
En barnkonsekvensanalys ska genomföras då beslutet påverkar barns situation,
rätt till trygghet och kontinuitet i omsorgen.
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2020-10-22, § 126
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till svar tillstyrks.
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-10, § 309
1. Barn- och ungdomsnämndens förslag till svar tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2020-11-24
1. Motionen bifalls.
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2. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på lokalisering
och organisation av utökning med ytterligare 40 platser i Omsorg, kvällar,
nätter och helger.
3. Uppföljning ska ske till barn- och ungdomsnämnden senast december 2020.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-10, § 309
Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämnden 2020-10-22, § 126
Tjänsteskrivelse – Bygg bort kön till dygnet runt-omsorgen, svar på motion
(S), 2020-09-25
Motionen
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-08.
__________
Beslutet skickas till:
Områdeschefer förskola
Barnomsorgsgrupppen
Nämndsekonom
Rektor för Omsorg kvällar, nätter och helger
Motionärerna
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§ 283 Upphandla närproducerat kött, svar på motion (V)
Dnr KS 2019-153
Ärende
Jessica Eek (V), Jane Carlsson (V) och Eva Lindblad (V) föreslår i en motion
daterad 2019-01-11 att:


Linköpings kommun ska övergå till att upphandla ekologiskt
kött från djur som har levt och dött så nära Linköping som
möjligt.

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det i kommunens kost- och
måltidspolicy redan framgår att ”Nationella lagar, föreskrifter och
rekommendationer styr den mat som tillagas och serveras i Linköpings
kommun. Här kan nämnas livsmedelslagstiftningen, livsmedelsverkets
rekommendationer och arbetsmiljölagstiftningen.”
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) innebär att det finns viss
begränsning i möjligheterna att ställa krav enligt svensk lagstiftning, men det
går att ställa relativt långtgående krav. I de livsmedelsupphandlingar som
kommunen gör idag ställs redan långtgående krav på livsmedel, i många fall
mer långtgående krav än i svensk lagstiftning. Dessa krav är framtagna av
upphandlingsmyndigheten.
Möjligheter finns att ställa krav på ekologiskt kött dock är det inte juridiskt
korrekt att ställa krav på var djuret har levt och dött.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att i sin beredning
till kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-10, § 311
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2020-11-24
1. Motionen besvaras med hänvisning till att det finns juridiska möjligheter att
i upphandling ställa krav på ekologiskt kött. Det är dock inte möjligt att ställa
krav på var djuret levt och dött.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-10, § 311
Tjänsteskrivelse – Upphandla närproducerat kött, svar på motion (V), 2020-10-
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Motionen
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-08.
__________
Beslutet skickas till:
Upphandlingsstrateg, Daniel Czitrom
Motionärerna
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§ 284 Rörelse och idrott på raster och fritidstid, svar på
motion (MP)
Dnr KS 2018-1021
Ärende
Björn Immerstrand (MP) och Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) föreslår i en
motion daterad 2018-11-30 att:




Barn- och ungdomsnämnden i samarbete med kultur- och
fritidsnämnden, Linköpings Idrottsförbund och Östergötlands
Idrottsförbund bygger upp ett långsiktigt arbete för att locka alla
barn och unga till rörelseglädje under raster och fritidstid
Barn med daglediga föräldrar tillåts delta i föreningarnas
verksamhet

Barn- och ungdomsnämnden delar motionärernas intention om vikten av att
stimulera barn och ungas rörelse och aktiviteter. Det finns i dagsläget
etablerade samarbeten mellan skolor och idrottsföreningar vilket ur nämndens
perspektiv är positivt. De samarbeten som finns eller planeras utgår från behov
som skolan har identifierat. Det är enligt skollagen rektor som äger sin inre
organisation och avgör om samarbeten ska initierats på skoltid och
fritidshemstid. Det pågår även sedan två år tillbaka ett arbete med att utveckla
och sprida effektiva hälsofrämjande arbetssätt bland cirka 30 av kommunens
grundskolor.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03, § 386, om en handlingsplan för
implementering av det idrottspolitiska programmet. I handlingsplanen finns ett
uppdrag att ta fram en samverkansstrategi mellan skola, fritidsverksamhet, Ung
Puls och föreningsliv med syfte att skapa möjligheter för alla att vara fysiskt
aktiva. Detta innebär att det redan finns ett uppdrag att bygga upp ett
samarbete, vilket är vad motionärerna yrkar på. Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen har i skrivelsen beskrivit de aktiviteter som pågår
inom skolor och fritidshem och som stimulerar elevers rörelse och aktiviteter
under skoltid och fritidshemstid.
Fritidshemmet är en reglerad verksamhet utifrån skollagen. Att låta dagledigas
barn delta i verksamheten innebär ett utökat ansvar för den personal som
arbetar i fritidshemmet. Detta skulle innebära att fritidshemmen behöver
ytterligare resurser vilket inte är prioriterat i gällande budget.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår barn- och
ungdomsnämnden i sin beredning till kommunstyrelsen tillstyrka förslaget.
Kommunstyrelsen föreslås i sin beredning till kommunfullmäktige tillstyrka
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förslaget att avslå motionens första yrkande med hänvisning till den beslutade
handlingsplanen för implementering av det idrottspolitiska programmet
(kommunstyrelsen 2019-12-03, § 386) samt de aktiviteter som redan pågår på
skolorna och som stimulerar elevers rörelse och aktiviteter under skoltid och
fritidshemstid. Motionens andra yrkande föreslås avslås med hänvisning till att
en utökning av fritidshemmets uppdrag inte är prioriterat i barn- och
ungdomsnämndens budget.
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2020-06-17, § 83
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-06, § 267
1. Barn- och ungdomsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2020-11-24
1. Motionens första att-sats avslås med hänvisning till den beslutade
handlingsplanen för implementering av det idrottspolitiska programmet
(kommunstyrelsen 2019-12-03, § 386) samt de aktiviteter som redan pågår
på skolorna och som stimulerar elevers rörelse och aktiviteter under skoltid
och fritidshemstid.
2. Motionens andra att-sats avslås med hänvisning till att en utökning av
fritidshemmets uppdrag inte är prioriterat i barn- och ungdomsnämndens
budget.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-10-06, § 267
Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämnden 2020-06-17, § 83
Tjänsteskrivelse – Rörelse och idrott på raster och fritidstid, svar på motion
(MP), 2020-02-24
Motionen
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-08.
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 285 Avsägelse (KD) - ledamot i Linköpings
föreläsarförening
Dnr KS 2020-780
Ärende
Följande avsägelse har inkommit:
Yvonne Svalin (KD) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i Linköpings
föreläsarförening.
Beslutsunderlag
Avsägelsen
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och överlämnar den till
valberedningen.
__________
Beslutet skickas till:
Valberedningen
Berörda organ
HR-administratör, Anne-Kathrine Banck

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 286 Fyllnadsval (L) - ersättare i bygg- och
miljönämnden
Dnr KS 2020-568
Ärende
Andrea Stenekvist (L) avsäger sig uppdraget som ersättare i bygg- och
miljönämnden från och med 2020-09-29.
Som ny ersättare i bygg- och miljönämnden föreslås Sofia Norlin (L).
Beslutsunderlag
Den valde
HR-administratör Anne-Kathrine Banck
Berörda organ
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som ersättare i bygg- och miljönämnden väljs Sofia Norlin (L).
2. Valet gäller till och med 2022-12-31.

__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 287 Fyllnadsval (KD) - ledamot i Linköpings
djurförsöksetiska nämnd från och med 2020-11-16
Dnr KS 2020-665
Ärende
Mats Nilsson (KD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Linköpings
djurförsöksetiska nämnd från och med 2020-11-16. Jordbruksverket har gett
Linköpings kommun förlängd svarstid till och med 2020-11-24 på grund av
inställt kommunfullmäktigesammanträde 2020-11-03.
Som ny ledamot i Linköpings djurförsöksetiska nämnd föreslås Anders
Riedenfalk (KD).
Kommunfullmäktiges beslut
1. Jordbruksverket föreslås välja Anders Riedenfalk (KD) som ledamot i
Linköpings djurförsöksetiska nämnd.
2. Valet gäller till och med 2023-06-30.
__________
Beslutet skickas till:
Den valde
HR-administratör Anne-Kathrine Banck
Berörda organ
Jordbruksverket

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 288 Fyllnadsval - styrelseledamot i Vreta Kluster AB
Dnr KS 2020-732
Ärende
Peter Larsson som representerar Region Östergötland i styrelsen gick i pension
den 7 juni 2020 och har därmed begärt utträde ur styrelsen. Förslag på ersättare
har inkommit från Vreta Kluster AB.
Som styrelseledamot i Vreta Kluster AB föreslås Anna Jacobsson, Region
Östergötland.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som styrelseledamot i Vreta kluster väljs Anna Jacobsson, Region
Östergötland, efter förslag från Vreta Kluster AB.
2. Valet gäller till och med årsstämman 2023.
__________
Beslutet skickas till:
Den valde
HR-administratör Anne-Kathrine Banck
Berörda organ

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 289 Fyllnadsval (KD) - ledamot i Linköpings
föreläsarförening
Dnr KS 2020-780
Ärende
Yvonne Svalin (KD) avsäger sig uppdraget som ledamot i Linköpings
föreläsaraförening.
Som ny ledamot i Linköpings föreläsarförening föreslås Anders Riedenfalk
(KD).
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som ledamot i Linköpings föreläsarförening väljs Anders Riedenfalk
(KD).
2. Valet gäller till och med årsstämman 2023.
__________
Beslutet skickas till:
Den valde
HR-administratör Anne-Kathrine Banck
Berörda organ

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 290 Styrelseförändringar - 2020-11-01 för Tekniska
verken Linköping Nät AB, Tekniska verken
Katrineholm Nät AB, Mjölby Kraftnät, Tekniska
verken i Linköping Vind AB, Bixia ProWin AB,
Värmlands Vind AB, Bixia Byggvind AB och Bixia
Gryningsvind AB
Dnr KS 2020-774
Ärende
Tekniska verken i Linköping AB önskar anmäla och få Linköpings
Kommunfullmäktiges beslut i styrelseförändringar i bolag inom Tekniska
verken-koncernen. Egna utträden görs i bolagens styrelser med anledning av
att Lena Svensk går i pension och att Fredrik Remneblad ersätter henne som vd
i Mjölby Svartådalen Energi AB.
Inga nya ledamöter eller suppleanter väljs in förrän vid vårens ordinarie
stämmor.
Förklaring: Of=ordförande, L= ordinarie ledamot, S=ersättare/suppleant. *) =
delägda bolag. Fetstil är ändring av ordförandeposten.
Tekniska verken Linköping Nät AB
Styrelse efter årsstämma 2020: Fredrik Remneblad (Of) Jörgen Svärdh (L)
Christina Wiktorsson (L) Michael Fahlström (S)
Styrelse efter 2020-11-01: Jörgen Svärdh (Of) Christina Wiktorsson (L)
Michael Fahlström (S)
Tekniska verken Katrineholm Nät AB
Styrelse efter årsstämma 2020: Fredrik Remneblad (Of) Jörgen Svärdh (L)
Christina Wiktorsson (L) Michael Fahlström (S)
Styrelse efter 2020-11-01: Jörgen Svärdh (Of) Christina Wiktorsson (L)
Michael Fahlström (S)
Mjölby Kraftnät AB*)
Styrelse efter årsstämma 2020: Lovisa Fricot Norén (Of) Fredrik Remneblad
(L) Christina Wiktorsson (L) Jörgen Svärdh (S)
Styrelse efter 2020-11-01: Lovisa Fricot Norén (Of) Christina Wiktorsson (L)
Jörgen Svärdh (S)
Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Tekniska verken i Linköping Vind AB
Styrelse efter årsstämma 2020: Charlotta Sund (Of) Mile Elez (L) Klas
Gustafsson (L) Lena Svensk (L) Niclas Petersen (L)
Styrelse efter 2020-11-01: Charlotta Sund (Of) Mile Elez (L) Klas Gustafsson
(L) Niclas Petersen (L)
Bixia ProWin AB
Styrelse efter årsstämma 2020: Klas Gustafsson (L) Charlotta Sund (Of) Niclas
Petersen (L) Lena Svensk (L) Mile Elez (L)
Styrelse efter 2020-11-01: Klas Gustafsson (L) Charlotta Sund (Of) Niclas
Petersen (L) Mile Elez (L)
Värmlands Vind AB
Styrelse efter årsstämma 2020: Klas Gustafsson (L) Niclas Petersen (L) Lena
Svensk (Of) Mile Elez (L)
Styrelse efter 2020-11-01: Claes Gustafsson (L) Niclas Petersen (L) Mile Elez
(Of)
Bixia Byggvind AB
Styrelse efter årsstämma 2020: Klas Gustafsson (L) Niclas Petersen (L) Lena
Svensk (Of) Mile Elez (L)
Styrelse efter 2020-11-01: Claes Gustafsson (L) Niclas Petersen (L) Mile Elez
(Of)
Bixia Gryningsvind AB *) (20%)
Styrelse efter årsstämma 2020: Klas Gustafsson (Of) Lena Svensk (S)
Styrelse efter 2020-11-01: Claes Gustafsson (Of)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige noterar att Fredrik Remneblad på egen begäran
avgått som ledamot och ordförande i Tekniska verken Linköping Nät
AB, Tekniska verken Katrineholm Nät AB och som ledamot i Mjölby
Kraftnät AB samt att Lena Svensk på egen begäran avgått som
ledamot och ordförande i Värmlands Vind AB och Bixia Byggvind AB

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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och som ledamot i Tekniska verken Vind AB och Bixia ProWin AB och
som suppleant i Bixia Gryningsvind AB.
2. Jörgen Svärdh utses till ordförande i Tekniska verken i Linköping Nät
AB.
3. Jörgen Svärdh utses till ordförande i Tekniska verken Katrineholm Nät
AB.
4. Mile Elez utses till ordförande i Värmlands Vind AB.
5. Mile Elez utses till ordförande i Bixia Byggvind AB.
__________
Beslutet skickas till:
Den valde
HR-administratör Anne-Kathrine Banck
Berörda organ

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 291 Mer viltkött på matsedeln i Linköping, anmälan av
motion (SD)
Dnr KS 2020-712
Ärende
Chris Dahlqvist (SD), Torsten Svärdström (SD), Jane Eriksson (SD) och Patrik
Westlund (SD) föreslår i en motion daterad 2020-09-29 att:




Inom den kommunala skolverksamheten och äldreomsorgen
servera minst en rätt i veckan där viltkött är huvudkomponenten
Kommunen ser över dess upphandlingar i syfte att servera mer
vilt med fokus på vildsvinskött i den kommunala verksamheten
Kommunen inför ett mål i riktlinjer för måltider i skola och
äldreomsorg att minst 20% av köttet ska komma från vilt

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunkansliet

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 292 Inrätta ett civilkuragepris, anmälan av motion (SD)
Dnr KS 2020-746
Ärende
Chris Dahlqvist (SD) och Camilla Bekkhus (SD) föreslår i en motion
daterad 2020-10-12 att:



Utreda hur ett civilkuragepris kan inrättas i Linköpings
kommun, vilka kriterier som ska finnas samt vad priset ska
innehålla
Ett civilkuragepris ska delas ut årligen till medborgare som
särskilt uppfyller kriterierna för priset

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunkansliet

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 293 Laddinfrastruktur, anmälan av motion (V)
Dnr KS 2020-758
Ärende
Jessica Eek (V) föreslår i en motion 2020-10-20 att:


Installera laddstolpar för el- och hybridbilar i första hand på
kommunens egna P-platser men också på andra publika ställen
där möjlighet finns. Detta utan att någon avgift tas ut.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunkansliet

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 294 Även gymnasiesärskolans elever har rätt till
praktikplats, anmälan av motion (S)
Dnr KS 2020-759
Ärende
Jonatan Hermansson (S) och Elias Aguirre (S) föreslår i en motion
daterad 2020-10-20 att:




Gymnasiesärskolans elever erbjuds arbetsplatsförlagd lärande
inom Linköpings kommun för alla de elever där
gymnasiesärskolans ledning bedömer att behov finns
Det vid kommunala upphandlingar av tjänster tydligt ska skrivas
in att dess entreprenörer har skyldighet att ta emot
gymnasiesärskolans elever för APL
Kommunens HR-avdelning ges i uppdrag att aktivt understödja
utslussning av gymnasiesärskolans elever i arbete inom
Linköpings kommun efter fullgången utbildning

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunkansliet

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 295 Stoppa dem som skor sig på vår välfärd, anmälan
av motion (S)
Dnr KS 2020-839
Ärende
Mari Hultgren (S) och Mikael Sanfridsson (S) föreslår i en motion
daterad 2020-11-18 att:





Socialtjänsten får i uppdrag att rapportera felaktig folkbokföring
till berörda myndigheter
Socialtjänsten ska kontrollera att alla som söker ekonomiskt
bistånd har ett giltigt hyreskontrakt med hyresvärdens
godkännande
Socialtjänsten ska kontrollera att alla som söker ekonomiskt
bistånd och betalar andrahandshyra har en hyra som är skälig
Linköpings kommun tillsätter ett antal heltidstjänster som
identifierar och utreder felaktiga utbetalningar av välfärdens
resurser och tar initiativ till myndighetssamverkan på olika
nivåer

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunkansliet

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 296 Kommer bokbussen tillbaka till
landsbygdsskolorna?, anmälan av interpellation
(S)
Dnr KS 2020-741
Ärende
Elias Aguirre (S) ställer i interpellation daterad 2020-10-12 följande frågor:



Hur anser ansvarigt kommunalråd att de inställda
bokbussbesöken rimmar med Linköpings kommuns ambitioner
att vara en bra landsbygdskommun?
Beslutet om att avsluta bokbussbesöken hos skolan är taget på
förvaltningsnivå, är det borgerliga styret redo att upphäva
beslutet?

Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunkansliet

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 297 Hur ska skolorna klara integrationen?, anmälan av
interpellation (SD)
Dnr KS 2020-796
Ärende
Torsten Svärdström (SD) och Patrik Westlund (SD) ställer i interpellation
daterad 2020-10-29 följande frågor:




Vad tyder på att nedläggningen ger en förbättring av integration
och gymnasiebehörighet totalt sett i kommunen?
Hur stor andel elever med utländsk bakgrund anser ansvarigt
kommunalråd att de tär möjligt att effektivt integrera?
Vilka konsekvenser kommer nedläggningen av högstadiet på
Skäggetorpsskolan innebära för kommunens övriga skolor?

Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunkansliet

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 298 Handlingar för kännedom
Dnr KS 2020-17
Ärende
Följande handlingar för kännedom har inkommit under perioden 2020-09-14 –
2020-10-21:
Tekniska Verken i Linköping AB
Prisförändring gällande vatten och avlopp från och med 2021-01-01 (KS 2020738)
Information om prisförändring från 1 januari 2021 – Fjärrvärme (KS 2020-773)
Ledamöter och suppleanter i Tekniska verkens styrelser efter förändringar den
1 november 2020 (KS2020-774)
Kommunens Revisorer
Granskning av detaljplaneringen, rapport samt yttrande från
samhällsbyggnadsnämnden (KS 2020-750)
Granskning av målet Ett koldioxidneutralt Linköping 2025, rapport samt
yttrande från kommunstyrelsen (KS 2020-466)
Länsstyrelsen Östergötland
Som ny ledamot i kommunfullmäktige för Andreas Björklind (V) har
länsstyrelsen from 2020-10-19 utsett Ronnie Eriksson och som ny ersättare
Martin Ackerfors.
Som ny ledamot i kommunfullmäktige för Per Larsson (KD) har länsstyrelsen
from 2020-10-19 utsett Denise Cassel och som ny ersättare Richard Svenselius.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisningen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 299 Inkomna ärenden till kommunfullmäktige
Dnr KS 2020-760
Ärende
Följande ärenden har inkommit till kommunfullmäktige under perioden 202009-13 – 2020-11-10:
KS 2020-668 Hyresavtal, stora idrottsanläggningar - förändrat ansvar för vissa
av kommunens idrottsarenor. Saab Arena och Linköping Arena
KS 2020-688 Handlingsplan för partiklar PM10 och upphävande av
åtgärdsprogram för partiklar PM10
KS 2020-691 Policy för kommunens markinnehav
KS 2020-693 Ny behovsstyrd taxa inom miljöbalkens områden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisningen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 300 Allmänhetens frågestund - Linköping - en
kärnvapenfri kommun genom medverkan i ICAN
Cities Appeal
Dnr KS 2020-781
Ärende
En fråga har inkommit som rör om ICAN Cities Appeal tidigare diskuterats,
beretts eller beslutats om inom Linköpings kommun samt om det tidigare
väckts något medborgarförslag i detta ämne.
Frågan besvaras av Niklas Borg (M).
Kommunfullmäktiges beslut
1. Frågan är besvarad.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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