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Beslutande
Lars Vikinge (C) ordförande
Gustaf Appelberg (L) 1:e vice ordförande
Niklas Nåbo (S) 2:e vice ordförande
Kristina Edlund (S)
Niklas Borg (M)
Anna Larsson (S)
Astrid Brissman (M)
Muharrem Demirok (C)
Michael Cocozza (-)
Ali Hajar (S)
Rebecka Hovenberg (MP)
Jessica Eek (V)
Linnéa Jägestedt (M)
Elias Aguirre (S)
Erik Östman (M)
Süreyya Kurdi (S)
Gunnar Broman (L)
Jan Österlind (S)
Denise Cassel (KD)
Rolf Edelman (M)
Mari Hultgren (S)
Chris Dahlqvist (SD)
Christian Gustavsson (M) §§ del av 70-78
Gösta Gustavsson (C)
Elisabeth Gustafsson (S)
Fredrik Lundén (M)
Andreas Williamsson (S)
Jane Ericsson (SD)
Magnus Engström (KD)
Suada Tolic (M) §§ 52-del av 76
Tanja Mitic (S)
Birgitta Rydhagen (MP) §§ del av 70-78
Anna Steiner Ekström (M)
Åsa Wennergren (L)
Jörgen Ring (SD)
Stefan Erikson (M)
Lotta Bäckman (S)
Liselotte Fager (KD)
Paul Lindvall (M)
Christoffer Rosendahl (C)
Camilla Bekkhus (SD)

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Ranko Simic (S) §§ 75-78
Viktoria Sköld (M)
Maria Moraes (MP)
Björn Alling (V)
Jerry Broman (-) §§ 52-del av 76
Trine Vikinge (C)
Karin Sandin Dahlgren (S)
Yvonne Svalin (KD)
Thomas Bystedt (L) §§ 52-del av 76
Klas Ahlberg (-)
Stefan Bogren (M)
Simon Tibell (S)
Daniel Noregran (M)
Gunnar Gustafsson (MP)
Yvonne de Martin (C)
Elsa Ericsson (M)
Torsten Svärdström (SD)
Kjell O Lejon (KD)
Eva Lindblad (V)
Uba Aden (S)
Agneta Lantz (M)
Jonatan Hermansson (S)
Annika Krutzén (M)
Masood Khatibi (C)
Anita Jonasson Kroon (M) – ersätter Christian Gustavsson (M) §§ 52-del av 70
Susanne Andersson (M) – ersätter Suada Tolic §§ del av 76-78
Leif Bronsén (M) – ersätter Jerry Broman (-) §§ del av 76-78
Mikael Larsson (C) – ersätter Emelie Gustafsson (C)
Andreas Viborg (L) – ersätter Susanna Kellgren Lundberg §§ 52-75, ersätter
Thomas Bystedt (L) §§ del av 76-78
Johan Thorén (L) – ersätter Susanna Kellgren Lundberg (L) §§ 76-78
Maria Brahim (-) – ersätter Jaleh Ramezani (-)
Magnus Landberg (KD) – ersätter Johan Häggblom (KD)
Birgitta Wallberg (S) – ersätter Christoffer Olsson (S)
Conny Delerud (S) – ersätter Lisa Nåbo (S)
Susanne Wallberg (S) – ersätter Mikael Sanfridson (S)
Elina Andersson (S) – ersätter Ranko Simic (S) §§ 52-54
Per Wretman (S) – ersätter Joe Mayer (S)
Kerstin Johnsson (S) – ersätter Frida Ählström (S)
Sonny Härold (S) – ersätter Ranko Simic (S) §§ 55-74
Albin Adell Sjöberg (V) – ersätter Ronnie Eriksson (V)
Klara von Eckardstein (V) – ersätter vakant (V)

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) – ersätter Björn Immerstrand (MP) §§ 5267 och § 74
Petter Mattsson (MP) – ersätter Birgitta Rydhagen (MP) §§ 52-del av 70
Johan Bergstedt (MP) – ersätter Björn Immerstrand §§ 68-73 och §§ 75-78
Gunnar Franzén (SD) – ersätter Jonas Andersson (SD)
Patrik Westlund (SD) – ersätter Christer Johansson (SD)
Övriga deltagande
Ersättare (icke tjänstgörande)
Tommy Ählström (M)
Anders Sydbom (M)
Carin Ahlsén (C)
Marcus Ljungqvist (C)
Göran Gunnarsson (C)
Åsa Roth (S)
Sonny Persson (SD)
Övriga
Malmberg Cecilia, kommunsekreterare
Larsson Julia, kommunsekreterare
Ej närvarande
Björn Immerstrand (MP)
Christoffer Olsson (S)
Lisa Nåbo (S)
Mikael Sanfridson (S)
Joe Mayer (S)
Frida Ählström (S)
Susanna Kellgren Lundberg (L)
Jonas Andersson (SD)
Christer Johansson (SD)
Emelie Gustafsson (C)
Johan Häggblom (KD)
Jaleh Ramezani (-)
Ronnie Eriksson (V)
Vakant (V)
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Innehållsförteckning
Ärende

Sida

§ 52

Justering av dagordning ........................................................................7

§ 53

Allmänhetens frågestund - Gym för funktionshindrade på Friskis och
Svettis ....................................................................................................8

§ 54

Ledamöternas allmänna frågestund .......................................................9

§ 55

Lever de kommunala bolagen upp till kontrollen av
underleverantörer?, svar på interpellation (S) .....................................10

§ 56

Orosanmälningar, svar på interpellation (-) ........................................12

§ 57

Stödåtgärder under pandemin, anmälan av och svar på fråga (-) ........13

§ 58

Avsägelse (MP) - ledamot i social- och omsorgsnämnden från och
med 2021-02-11 ..................................................................................14

§ 59

Avsägelse (MP) - ersättare i valnämnden ...........................................15

§ 60

Fyllnadsval (MP) - ledamot i social- och omsorgsnämnden från och
med 2021-02-11 ..................................................................................16

§ 61

Framtidens särskola, anmälan av motion (MP) ...................................17

§ 62

Inför modellen "Sluta skjut" i Linköping, anmälan av motion (MP)
(V) .......................................................................................................18

§ 63

Åtgärder mot illegala bosättningar, anmälan av motion (SD) ............19

§ 64

Barnrättsstrategiskt arbete, anmälan av interpellation (MP) ...............20

§ 65

Äldreomsorgen efter pandemin, anmälan av interpellation (-) ...........21

§ 66

Inkomna ärenden till kommunfullmäktige ..........................................22

§ 67

Handlingar för kännedom....................................................................24

§ 68

Pilotkommun för hållbara transporter, svar på motion (MP) ..............25

§ 69

Återbruksgalleria, svar på motion (S) .................................................35

§ 70

Sluta upphandla odlad fisk, svar på motion (V) ..................................38

§ 71

Planera för hund, svar på motion (MP) ...............................................41

§ 72

Bygg bort kön till dygnet runt-omsorgen, svar på motion (S) ............44

§ 73

Upphandla närproducerat kött, svar på motion (V).............................46

§ 74

Rörelse och idrott på raster och fritidstid, svar på motion (MP) .........48

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 75

Krav på utdrag ur belastningsregistret för den som har uppdrag inom
äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsvariation, svar på
motion (SD) .........................................................................................51

§ 76

Sluta subventionera Linköpings flygplats, svar på motion (MP) ........53

§ 77

Minska matens klimatavtryck, svar på motion (MP) ..........................55

Bilaga § 77, Omröstning....................................................................................58
§ 78

Handlingsplan för att förebygga suicid, svar på motion (S) ...............61

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 52

2021-02-09

Justering av dagordning

Dnr KS 2020-909
Ärende
Dagordningen justeras enligt följande:
Ärende 6a Avsägelse (MP) - ersättare i valnämnden tilläggs dagordningen.
Ärende 9a Åtgärder mot illegala bosättningar, anmälan av motion (SD)
tilläggs dagordningen.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Dagordningen fastställs.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 53

2021-02-09

Allmänhetens frågestund - Gym för
funktionshindrade på Friskis och Svettis

Dnr KS 2021-134
Ärende
En fråga har inkommit som rör gym för funktionshindrade på Friskis och
Svettis.
Frågan besvaras av kommunalråd, Annika Krutzén (M).
Kommunfullmäktiges beslut
1. Frågan är besvarad.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 54

2021-02-09

Ledamöternas allmänna frågestund

Dnr KS 2020-909
Ärende
Inga frågor har inkommit till ledamöternas allmänna frågestund.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 55

2021-02-09

Lever de kommunala bolagen upp till kontrollen av
underleverantörer?, svar på interpellation (S)

Dnr KS 2020-900
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-26, § 10 att bordlägga ärendet.
Mari Hultgren (S) ställer i en interpellation daterad 2020-12-04 följande frågor:









Hur genomförs det systematiska kvalitetsarbetet för att förbättra
insyn och kontroll, och därmed förhindra att oseriösa aktörer
vinner mark i bolagens upphandlingar? Används exempelvis
Ekobrottsmyndighetens checklista för att kontrollera
entreprenörer vid upphandling?
Hur görs kontrollerna på plats på bolagens samtliga
byggarbetsplatser? Hur många kontroller har gjorts och hur
många avvikelser har man noterat? Har eventuella avvikelser
anmälts till berörda myndigheter?
Har utstationerad utländsk arbetskraft anmälts till
Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister och har detta
bekräftats? Kan man uppvisa korrekta A1-intyg för de utländska
arbetstagare som inte omfattas av svensk socialförsäkring?
Hur har man kontrollerat ifall enskilda entreprenörer ska betala
skatt i Sverige och om entreprenörerna i så fall gjort detta enligt
gällande skattelagstiftning?
Tekniska Verken AB har inte i särskilt uppdrag att motverka
och begränsa användandet av oseriösa aktörer. Finns det ändå
ett aktivt arbete för att motverka och begränsa användandet av
oseriösa aktörer i bolaget? Arbetar man förebyggande för detta?

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-08, § 350, att interpellationen får
ställas.
Niklas Borg (M) svarar på interpellationen.
Mari Hultgren (S) tackar för svaret.
Yttranden
Niklas Borg (M), Mari Hultgren (S), Astrid Brissman (M), Gösta Gustavsson
(MP), Magnus Engström (KD), Gunnar Broman (L), Conny Delerud (S)
och Jörgen Ring (SD) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen är besvarad.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 56

2021-02-09

Orosanmälningar, svar på interpellation (-)

Dnr KS 2021-71
Ärende
Michael Cocozza (-) ställer i en interpellation daterad 2021-01-11 följande
frågor:






Hur många orosanmälningar gällande barn kom det in totalt till
socialförvaltningen 2020?
Hur många av de anmälningar som kom in 2020 är per 31/122020 placerade i kronologiska pärmar och inte föremål
utredningar?
Förekommer det en intern kvalitetssäkring av processen i syfte
att hitta barn som återanmäls flera gånger, hamnar i de
kronologiska pärmarna, och förmodligen far illa? Om ja, hur är
denna kvalitetssäkring upplagd?
Hur ser fördelning av den totala mängden orosanmälningar ut på
olika slag av anmälare? Hur är fördelning inom gruppen
professionella anmälare? (Polis, BVC, förskola, psykiatri med
flera)? Ser kommunen att det är någon av de professionella
grupperna som har brister i rutiner när det gäller
orosanmälningar?

Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-26, § 25 att interpellationen får ställas.
Annika Krutzén (M) svarar på interpellationen.
Michael Cocozza (-) tackar för svaret.
Yttranden
Annika Krutzén (M) och Michael Cocozza (-) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen är besvarad.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 57

2021-02-09

Stödåtgärder under pandemin, anmälan av och
svar på fråga (-)

Dnr KS 2021-34
Ärende
Michael Cocozza (-) ställer följande fråga:


Vad är kommunens sammanlagda kostnad för extra stödåtgärder
till företag och föreningar föranledda av pandemin under
2020/2021?

Niklas Borg (M) besvarar frågan.
Michael Cocozza (-) tackar för svaret.
Yttranden
Niklas Borg (M) och Michael Cocozza (-) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Frågan får ställas.
2. Frågan är besvarad.

Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras kl. 10:04-10:15.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 58

2021-02-09

Avsägelse (MP) - ledamot i social- och
omsorgsnämnden från och med 2021-02-11

Dnr KS 2021-124
Ärende
Följande avsägelse har inkommit:
Birgitta Rydhagen (MP) avsäger sig uppdraget som ledamot i social- och
omsorgsnämnden från och med 2021-02-11.
Beslutsunderlag
Avsägelsen
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelsen godkänns och överlämnas till valberedningen för
handläggning.
__________
Beslutet skickas till:
Valberedningen
Berörda organ
HR-administratör, Anne-Kathrine Banck

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 59

2021-02-09

Avsägelse (MP) - ersättare i valnämnden

Dnr KS 2021-150
Ärende
Följande avsägelse har inkommit:
Sara Ponn (MP) avsäger sig uppdraget som ersättare i valnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelsen
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelsen godkänns och överlämnas till valberedningen för
handläggning.
__________
Beslutet skickas till:
Valberedningen
Berörda organ
HR-administratör, Anne-Kathrine Banck

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 60

2021-02-09

Fyllnadsval (MP) - ledamot i social- och
omsorgsnämnden från och med 2021-02-11

Dnr KS 2021-124
Ärende
Birgitta Rydhagen (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i social- och
omsorgsnämnden från och med 2021-02-11.
Som ny ledamot i social- och omsorgsnämnden föreslås Joakim Hörsing (MP).
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som ledamot i social- och omsorgsnämnden väljs Joakim Hörsing (MP).
2. Valet gäller från och med 2021-02-11 till och med 2022-12-31.
__________
Beslutet skickas till:
Den valde
Berörda organ
HR-administratör, Anne-Kathrine Banck

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 61

2021-02-09

Framtidens särskola, anmälan av motion (MP)

Dnr KS 2021-143
Ärende
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) föreslår i en motion daterad 2021-02-04 att:


Linköpings kommun utreder hur Framtidens särskola samt
förskola och fritidshem för berörda barn ska vara utformad.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunkansliet

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 62

2021-02-09

Inför modellen "Sluta skjut" i Linköping, anmälan
av motion (MP) (V)

Dnr KS 2021-144
Ärende
Rebecka Hovenberg (MP) och Jessica Eek (V) föreslår i en motion daterad
2021-02-05 att:


Linköpings kommun ska arbeta i enlighet med modellen "Sluta
skjut".

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunkansliet

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 63

2021-02-09

Åtgärder mot illegala bosättningar, anmälan av
motion (SD)

Dnr KS 2021-154
Ärende
Chris Dahlqvist (SD) och Jonas Andersson (SD) föreslår i en motion daterad
2021-02-08 att:



Linköpings kommun upprättar en handlingsplan som
systematiserar arbetet mot illegala bosättningar i enlighet med
motionens intentioner
Omgående avlägsna den illegala bosättningen vis
småbåtshamnen i Tornby

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunkansliet

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 64

2021-02-09

Barnrättsstrategiskt arbete, anmälan av
interpellation (MP)

Dnr KS 2021-82
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-26, § 26 att bordlägga ärendet.
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) ställer i en interpellation daterad 2021-0115 följande frågor:





Har alla kommunanställda fått en utbildning inom
barnrättsområdet och i sådana fall vilken och hur lång är den
utbildningen?
Vilka åtgärder har vidtagits inom det barnrättsstrategiska
arbetet?
Vilka arbetssätt har ändrats utifrån att Barnkonventionen blev
lag?
Hur förbättrar de nya arbetssätten barnens situation i Linköpings
kommun idag?

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

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 65

2021-02-09

Äldreomsorgen efter pandemin, anmälan av
interpellation (-)

Dnr KS 2021-31
Ärende
Michael Cocozza (-) ställer i en interpellation daterad 2021-02-02 följande
frågor:






Innebär den fördelning av den extra statliga resursen som
nämnden beslutat om samt de resurser som ryms inom den
ordinarie budgeten att man i Linköpings kommun åtgärdar
brister inom de fyra problemområden som kommissionen pekar
på?
Avser kommunledningen att bibehålla den extra
resursförstärkningen även om staten drar tillbaka anslaget till
budget 2022 och 2023.
Om svar fråga 1 är nej, vilken/vilka av de fyra
problemområdena kommer man inte att ha tillräckliga resurser
för att åtgärda?
Vad skulle det i så fall behövas för ytterligare ekonomiskt
tillskott till nämndens budget för komma tillrätta med brister
och nå den kvalitetsnivå kommissionen vill se inom dessa fyra
problemområden?

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

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 66

22 (62)

2021-02-09

Inkomna ärenden till kommunfullmäktige

Dnr KS 2020-850
Ärende
Följande ärenden har inkommit till kommunfullmäktige under perioden
2020-11-10 - 2021-02-04:
Ärendenummer

Registreringsdatum

Ärendemening

KS 2020-978

2020-12-18

Linköpings kommunkoncerns finanspolicy och
riskinstruktion, revidering

KS 2020-984

2020-12-21

Tekniska verken - Utsikt Bredband AB:s delägande i
bolaget VÖKBY Bredband AB

KS 2021-32

2021-01-05

Årsredovisning 2020 för Linköpings kommun
inklusive den sammanställda redovisningen
(koncernredovisning) och revisionsberättelse 2020

KS 2021-33

2021-01-05

Personalbokslut 2020 för Linköpings kommun

KS 2021-35

2021-01-05

Nämndernas verksamhetsberättelser 2020 samt beslut
om ansvarsfrihet

KS 2021-36

2021-01-05

Kommunens förvaltade stiftelsers resultat och
ställning, årsredovisning 2020

KS 2021-37

2021-01-05

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Götaland (RTÖG), årsredovisning 2020 samt
ansvarsfrihet

KS 2021-38

2021-01-05

Samordningsförbundet Centrala Östergötland,
årsredovisning 2020 samt ansvarsfrihet

KS 2021-44

2021-01-05

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31
augusti med prognos för helår 2021 inkl. finansrapport

KS 2021-49

2021-01-05

Delårsrapport för kommunens bolag och
kommunalförbund per den 31 augusti med prognos för
helår 2021

KS 2021-50

2021-01-05

Budget 2022 med flerårsplan för kommunens bolag

KS 2021-51

2021-01-05

Preliminär investeringsram samt lån- och borgensram
2022 Fastställande av lån- och borgensram 2022
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KS 2021-55

2021-01-05

Nämndernas internbudgetar för 2022 med plan för
2023-2025

KS 2021-76

2021-01-14

Avgift för ansökan om startande av ny förskola samt
utökning av befintlig förskola

KS 2021-100

2021-01-20

Utökning av verksamhetsområde för den allmänna
vatten- och avloppsanläggningen i Linköpings
kommun 2021

KS 2021-105

2021-01-20

Åtgärdsprogram för kvävedioxid NO2

KS 2021-137

2021-02-03

Östra Sveriges Luftvårdsförbund, medlemskap,
nominering av styrelseledamot och ombud till
årsstämma

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Inkomna ärenden, 2021-02-04
Kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisningen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-
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Handlingar för kännedom

Dnr KS 2020-909
Ärende
Inga handlingar för kännedom finns att redovisa.
__________
Beslutet skickas till:
-
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Pilotkommun för hållbara transporter, svar på
motion (MP)

Dnr KS 2020-90
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-24, § 278, 2020-12-08, § 331 och
2021-01-26, § 41 att bordlägga ärendet.
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.
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Åtgärd 2: Införa flexibla och miljöstyrande parkeringstal i all kommunal
planering.
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.
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Åtgärd 3: Införa kostnadsfri parkering för bilar som drivs på el eller
biogas.
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
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bildelning kan exempelvis ha god potential att fungera i ytterområden och
mindre tätorter till skillnad från kommersiella bilpooler.
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.
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Åtgärd 6: Ställa höga krav på bygglogistiken vid nybyggnation med syfte
att minska antalet lastbilar.
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.
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Åtgärd 7: Genomföra prioriterade satsningar på kollektivtrafik i
planarbetet.
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.
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Åtgärd 8: Bygga ut antalet mobilitetshubbar och pendlarparkeringar.
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.
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-06-24, § 123
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens beslut 2020-08-18, § 212
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-02-09
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
Ojusterat protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-01-26, § 41
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-12-08, § 331
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-11-24, § 278
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
Yttranden
Magnus Landberg (KD) yttrar sig.
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Yrkanden
Rebecka Hovenberg (MP), Petter Mattson (MP), Eva Lindblad (V) och Gunnar
Gustafsson (MP) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Muharrem Demirok (C), Andreas Viborg (L), Daniel Noregran (M) och Anna
Steiner Ekström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Chris Dahlqvist (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut
utom vad gäller motionens tredje beslutssats, där yrkar han bifall till
motionärens förslag.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Muharrem Demiroks (C) med fleras yrkande
om bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Rebecka Hovenbergs (MP) med fleras
yrkande om bifall till motionen i sin helhet och finner att kommunfullmäktige
avslår detsamma.
Ordförande ställer proposition på Chris Dahlqvists (SD) yrkande om bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut utom vad gäller motionens tredje
beslutssats, där yrkar han bifall till motionärens förslag och finner att
kommunfullmäktige avslår detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
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.
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Reservationer
Samtliga tjänstgörande ledamöter och ersättare från Miljöpartiet, Vänsterpartiet
och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras kl. 11:05-11:15.
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 69

2021-02-09

Återbruksgalleria, svar på motion (S)

Dnr KS 2019-569
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-24, § 279, 2020-12-08, § 332 och
2021-01-26, § 42 att bordlägga ärendet.
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 2021-02-09

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

35 (62)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2021-02-09

1. Motionen avslås med hänvisning till att Tekniska verken i Linköping AB:s
återbrukshallar och befintliga samarbeten med lokala aktörer bedöms fylla
nuvarande behov.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-01-26, § 42
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-12-08, § 332
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-11-24, § 279
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-10-06, § 265
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16, § 153
Tjänsteskrivelse – Återbruksgalleria, svar på motion (S), 2020-08-20
Motionen
Yttranden
Eva Lindblad (V) yttrar sig.
Yrkanden
Mari Hultgren (S) och Conny Delerud (S) yrkar bifall till motionen.
Muharrem Demirok (C), Fredrik Lundén (M) och Anna Steiner Ekström (M)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Muharrem Demiroks (C) med fleras yrkande
om bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut mot Mari Hultgrens (S) med
fleras yrkande om bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Muharrem Demiroks (C) med fleras yrkande om bifall
till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att Tekniska verken i Linköping
AB:s återbrukshallar och befintliga samarbeten med lokala aktörer
bedöms fylla nuvarande behov.
Reservationer
Samtliga tjänstgörande ledamöter och ersättare från Socialdemokraterna
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
__________
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Beslutet skickas till:
Motionärerna
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 70

2021-02-09

Sluta upphandla odlad fisk, svar på motion (V)

Dnr KS 2019-152
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-24, § 280, 2020-12-08, § 333 och
2021-01-26, § 43 att bordlägga ärendet.
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 2021-02-09
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
Ojusterat protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-01-26, § 43
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-12-08, § 333
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-11-24, § 280
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-10, § 310

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

38 (62)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2021-02-09

Tjänsteskrivelse - Sluta upphandla odlad fisk, svar på motion (V), 2020-10-14
Motionen
Yttranden
Trine Vikinge (C) och Per Wretman (S) yttrar sig.
Yrkanden
Albin Adell Sjöberg (V), Rebecka Hovenberg (MP) och Björn Alling (V) yrkar
bifall till motionen i sin helhet.
Muharrem Demirok (C), Linnéa Jägestedt (M) och Åsa Wennergren (L) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Chris Dahlqvist (SD) yrkar att motionens första att-sats ska avslås och
motionens andra att-sats ska besvaras.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Muharrem Demiroks (C) med fleras yrkande
om bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Albin Adell Sjöbergs (V) med fleras
yrkande om bifall till motionen i sin helhet och finner att kommunfullmäktige
avslår detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Chris Dahlqvists (SD) yrkande att
motionens första att-sats ska avslås och motionens andra att-sats ska besvaras
och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
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.
Reservationer
Samtliga tjänstgörande ledamöter och ersättare från Vänsterpartiet, Miljöpartiet
och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
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Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras kl. 12:00-13:00.
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Upphandlingsstrateg, Daniel Czitrom
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§ 71

2021-02-09

Planera för hund, svar på motion (MP)

Dnr KS 2020-28
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-24, § 281, 2020-12-08, § 334 och
2021-01-26, § 44 att bordlägga ärendet.
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.
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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
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.
Bygg- och miljönämndens beslut 2020-06-25, § 105
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens beslut 2020-08-18, § 211
1. Samhällsbyggnadsnämndens samt bygg- och miljönämndens förslag
tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-02-09
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
Ojusterat protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-01-26, § 44
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-12-08, § 334
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-11-24, § 281
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-08-18, § 211
Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden 2020-06-25, § 105
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-24, § 125
Tjänsteskrivelse – Planera för hund, svar på motion (MP), 2020-05-27
Motionen
Yrkanden
Gunnar Gustafsson (MP) och Mari Hultgren (S) yrkar bifall till motionen.
Muharrem Demirok (C), Jörgen Ring (SD) och Stefan Eriksson (M) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Muharrem Demiroks (C) med fleras
yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut mot Gunnar
Gustafssons (MP) med fleras yrkande om bifall till motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Muharrem Demiroks (C) med fleras
yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
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.
Reservationer
Samtliga tjänstgörande ledamöter och ersättare från Miljöpartiet och
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
__________
Beslutet skickas till:
Motionären
Samhällsbyggnadsnämnden
Bygg- och miljönämnden
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§ 72

2021-02-09

Bygg bort kön till dygnet runt-omsorgen, svar på
motion (S)

Dnr KS 2019-701
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-24, § 282, 2020-12-08, § 335 och
2021-01-26, § 45 att bordlägga ärendet.
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 2021-02-09
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1. Motionen bifalls.
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
Ojusterat protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-01-26, § 45
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-12-08, § 335
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-11-24, § 282
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
Elias Aguirre (S), Erik Östman (M), Björn Alling (V) Rebecka Hovenberg
(MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalls.
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.
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Barn- och ungdomsnämnden
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§ 73

2021-02-09

Upphandla närproducerat kött, svar på motion (V)

Dnr KS 2019-153
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-24, § 283, 2020-12-08, § 336 och
2021-01-26, § 46 att bordlägga ärendet.
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 2021-02-09
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.
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Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-01-26, § 46
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-12-08, § 336
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-11-24, § 283
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-10, § 311
Tjänsteskrivelse – Upphandla närproducerat kött, svar på motion (V), 2020-1014
Motionen
Yrkanden
Jessica Eek (V) och Rebecka Hovenberg (MP) yrkar bifall till motionen.
Muharrem Demirok (C) och Trine Vikinge (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Chris Dahlqvist (SD) yrkar avslag på motionen.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Muharrem Demiroks (C) med fleras
yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt detsamma.
Ordförande ställer proposition på Jessica Eeks (V) med fleras yrkande om
bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.
Ordförande ställer proposition på Chris Dahlqvists (SD) yrkande om avslag på
motionen och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
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.
Reservationer
Samtliga tjänstgörande ledamöter och ersättare från Miljöpartiet, Vänsterpartiet
och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Upphandlingsstrateg, Daniel Czitrom
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§ 74

2021-02-09

Rörelse och idrott på raster och fritidstid, svar på
motion (MP)

Dnr KS 2018-1021
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-24, § 284, 2020-12-08, § 337 och
2021-01-26, § 47 att bordlägga ärendet.
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.

Ordförandens signatur
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Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår barn- och
ungdomsnämnden i sin beredning till kommunstyrelsen tillstyrka förslaget.
Kommunstyrelsen föreslås i sin beredning till kommunfullmäktige tillstyrka
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 2021-02-09
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
Ojusterat protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-01-26, § 47
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-12-08, § 337
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-11-24, § 284
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
Yttranden
Süreyya Kurdi (S) yttrar sig.
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Yrkanden
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) yrkar bifall till motionen.
Erik Östman (M), Torsten Svärdström (SD) och Trine Vikinge (C) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Erik Östmans (M) med fleras yrkande om
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut mot Cecilia Gyllenberg
Bergfasths (MP) yrkande om bifall till motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Erik Östmans (M) med fleras yrkande om
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
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.
Reservationer
Samtliga tjänstgörande ledamöter och ersättare från Miljöpartiet reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras kl. 14:05-14:15.
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Barn- och ungdomsnämnden
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§ 75

2021-02-09

Krav på utdrag ur belastningsregistret för den som
har uppdrag inom äldreomsorg och omsorg för
personer med funktionsvariation, svar på motion
(SD)

Dnr KS 2020-60
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-08, § 338 och 2021-01-26, § 48 att
bordlägga ärendet.
Jane Ericsson (SD) och Christer Johansson (SD) föreslår i en motion daterad
2020-01-17 att:


Vid anställning inom den kommunala äldreomsorgen införs
krav på utdrag ur polisens belastningsregister.

Det föreslås att det ska införas krav på utdrag ur polisens belastningsregister
inför anställning av personal i den kommunala äldreomsorgen. Det framförs att
de äldre är en grupp särskilt utsatt för brottslighet och en viktig del i att
minimera risken för övergrepp/brottslighet mot äldre är att krav på utdrag ur
polisens belastningsregister blir obligatorisk för verksamma inom
äldreomsorgen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att i sin beredning
till kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-01, § 345
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-02-09
1. Motionen bifalls.
2. Äldrenämnden får i uppdrag att verkställa motionens förslag.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-01-26, § 48
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-12-08, § 338
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-12-01, § 345
Tjänsteskrivelse Krav på utdrag ur belastningsregistret för den som har
uppdrag inom äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsvariation,
svar på motion (SD), 2020-10-06
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Motionen
MBL-protokoll
Yttranden
Per Wretman (S) yttrar sig.
Yrkanden
Jane Ericsson (SD), Denisé Cassel (KD), Chris Dahlqvist (SD) och Liselotte
Fager (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalls.
2. Äldrenämnden får i uppdrag att verkställa motionens förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Äldrenämnden
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§ 76

2021-02-09

Sluta subventionera Linköpings flygplats, svar på
motion (MP)

Dnr KS 2019-221
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-08, § 339 och 2021-01-26, § 49 att
bordlägga ärendet.
Rebecka Hovenberg (MP) föreslår i en motion daterad 2019-03-06 att:


Linköpings kommun slutar subventionera Linköpings flygplats
med skattemedel, senast i samband med att avtalet med SAAB
förhandlas om

Kommunledningsförvaltningen menar att Linköpings kommun inte bör avstå
från att finansiera flygplatsen med hänsyn till dess betydelse för näringslivets
och organisationers konkurrens- och attraktionskraft vilket i förlängningen
skulle innebära minskade intäkter och hämmad utveckling i Linköpings
kommun.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att i sin beredning
till kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-01, § 346
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-02-09
1. Motionen avslås med hänvisning till flygplatsens betydelse för näringslivets
och organisationers konkurrens- och attraktionskraft, vilket i förlängningen
skulle innebära minskade intäkter och hämmad utveckling i Linköpings
kommun.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-01-26, § 49
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-12-08, § 339
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-12-01, § 346
Tjänsteskrivelse – Sluta subventionera Linköpings flygplats, svar på motion
(MP), 2020-11-05
Motionen
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Yttranden
Birgitta Rydhagen (MP), Anna Steiner Ekström (M) och Patrik Westlund
(SD) yttrar sig.
Yrkanden
Rebecka Hovenberg (MP), Eva Lindblad (V), Gunnar Gustafsson (MP) och
Björn Alling (V) yrkar bifall till motionen.
Niklas Borg (M), Daniel Noregran (M), Chris Dahlqvist (SD), Jörgen Ring
(SD), Kristina Edlund (S), Åsa Wennergren (L), Denisé Cassel (KD), Stefan
Eriksson (M), Paul Lindvall (M), Christian Gustavsson (M), Gunnar Franzén
(SD), Magnus Landberg (KD), Andreas Viborg (L), Klas Ahlberg (-) och
Michael Cocozza (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Niklas Borgs (M) med fleras yrkande om
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut mot Rebecka Hovenbergs (MP)
med fleras yrkande om bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Niklas Borgs (M) med fleras yrkande om bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till flygplatsens betydelse för
näringslivets och organisationers konkurrens- och attraktionskraft,
vilket i förlängningen skulle innebära minskade intäkter och hämmad
utveckling i Linköpings kommun.
Reservationer
Samtliga tjänstgörande ledamöter och ersättare från Miljöpartiet och
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras kl. 15:02-15:10.
__________
Beslutet skickas till:
Motionären
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§ 77

2021-02-09

Minska matens klimatavtryck, svar på motion (MP)

Dnr KS 2019-801
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-26, § 50 att bordlägga ärendet.
Rebecka Hovenberg (MP) och Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) föreslår i
motion daterad 2019-10-28 att:



Linköpings kommun förbinder sig att arbeta i enlighet med
Good Food Cities Declaration.
Kommunen genom beteendepåverkan och information lyfter
fram fördelarna med en hälsosam och klimatsmart kost.

Deklarationen, som undertecknats av Stockholm samt 13 andra städer i
världen, innebär att städerna ska arbeta för att uppnå en ”Planetary Health
Diet” för sina medborgare år 2030. Det betyder att städerna som undertecknat
deklarationen ska arbeta för att inte överskrida 16 kilo kött respektive 90 kilo
mejeriprodukter per person och år.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning till
Kost och Restaurangs pågående arbete som ligger i linje med motionens
intentioner. Kost och Restaurang arbetar aktivt med åtgärder för bland annat
minskade köttmängder och erbjuder vegetariska alternativ i sina verksamheter
samtidigt som djurskyddslagar, ekologiska livsmedel och hållbart fiske
beaktas. Kommunledningsförvaltningen arbetar även med informationsinsatser
inom ramen för hållbarhetskommunikation, där frågan om kost och klimat kan
lyftas ytterligare för att främja beteendepåverkande insatser.
Kommunledningsförvaltningen ställer sig även positiva till Kost och
Restaurangs förslag om att liknande minimikrav bör ställas inom kommunens
alla verksamheter. Sådana krav kan exempelvis lyftas inom ramen för det
klimat- och energiprogram som är under framtagande.
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-15, § 367
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-02-09
1. Motionen avslås med hänvisning till Kost och Restaurangs pågående
insatser för att främja klimatsmart och hälsosam kost.
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Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-01-26, § 50
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-12-15, § 367
Tjänsteskrivelse - Minska matens klimatavtryck, svar på motion (MP), 202011-19
Motionen
Yttranden
Trine Vikinge (C) och Magnus Landberg (KD) yttrar sig.
Yrkanden
Rebecka Hovenberg (MP), Jessica Eek (V), Mari Hultgren (S) och Michael
Cocozza (-) yrkar bifall till motionen.
Muharrem Demirok (C), Åsa Wennergren (L), Klas Ahlberg (-), Christian
Gustavsson (M), Fredrik Lundén (M), Yvonne Svalin (KD) och Jörgen Ring
(SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Muharrem Demiroks (C) med
fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut mot Rebecka
Hovenbergs (MP) med fleras yrkande om bifall till motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Muharrem Demiroks (C) med
fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs och ska verkställas.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Den som vill
bifalla Muharrem Demiroks (C) med fleras yrkande om bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Rebecka
Hovenbergs (MP) med fleras yrkande om bifall till motionen röstar nej.
Utfall: 45 ja, 34 nej, 0 avstår, 79 totalt. Hur var och en röstat framgår av Bilaga
§ 77, Omröstning.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Muharrem
Demiroks (C) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Omröstning
Omröstning framgår av bilaga § 77.
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till Kost och Restaurangs pågående
insatser för att främja klimatsmart och hälsosam kost.
Reservationer
Samtliga tjänstgörande ledamöter och ersättare från Miljöpartiet, Vänsterpartiet
och Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras kl. 16:04-16:10.
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Utvecklingsstrateg, Magdalena Fallde
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Bilaga § 77, Omröstning
Starttid: 2021-02-09 16:22:44
Sluttid: 2021-02-09 16:24:41
Ja: 45
Nej: 34
Avstår: 0
Totalt: 79
Följande personer har röstat: Ja
Lars Vikinge (C)
Gustaf Appelberg (L)
Klas Ahlberg (-)
Camilla Bekkhus (SD)
Stefan Bogren (M)
Niklas Borg (M)
Astrid Brissman (M)
Gunnar Broman (L)
Denise Cassel (KD)
Chris Dahlqvist (SD)
Yvonne de Martin (C)
Muharrem Demirok (C)
Rolf Edelman (M)
Magnus Engström (KD)
Elsa Ericsson (M)
Stefan Erikson (M)
Jane Eriksson (SD)
Liselotte Fager (KD)
Christian Gustavsson (M)
Gösta Gustavsson (C)
Linnéa Jägestedt (M)
Masood Khatibi (C)
Annika Krutzén (M)
Agneta Lantz (M)
Kjell O Lejon (KD)
Paul Lindvall (M)
Fredrik Lundén (M)
Daniel Noregran (M)
Jörgen Ring (SD)
Christoffer Rosendahl (C)
Viktoria Sköld (M)
Yvonne Svalin (KD)
Torsten Svärdström (SD)
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Åsa Wennergren (L)
Trine Vikinge (C)
Erik Östman (M)
Susanne Andersson (M)
Leif Bronsén (M)
Gunnar Franzén (SD)
Magnus Landberg (KD)
Mikael Larsson (C)
Johan Thorén (L)
Patrik Westlund (SD)
Andreas Viborg (L)
Anna Steiner Ekström (M)
Följande personer har röstat: Nej
Niklas Nåbo (S)
Uba Aden Ige (S)
Elias Aguirre (S)
Björn Alling (V)
Lotta Bäckman (S)
Kristina Edlund (S)
Jessica Eek (V)
Elisabeth Gustafsson (S)
Gunnar Gustafsson (MP)
Ali Hajar (S)
Jonatan Hermansson (S)
Rebecka Hovenberg (MP)
Mari Hultgren (S)
Süreyya Kurdi (S)
Anna Larsson (S)
Eva Lindblad (V)
Tanja Mitic (S)
Maria Moraes (MP)
Birgitta Rydhagen (MP)
Karin Sandin Dahlgren (S)
Ranko Simic (S)
Simon Tibell (S)
Andreas Williamsson (S)
Jan Österlind (S)
Albin Adell Sjöberg (V)
Johan Bergstedt (MP)
Conny Delerud (S)
Kerstin Johnsson (S)
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Birgitta Wallberg (S)
Susanne Wallberg (S)
Klara von Eckardstein (V)
Per Wretman (S)
Michael Cocozza (-)
Maria Brahim (-)
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§ 78

2021-02-09

Handlingsplan för att förebygga suicid, svar på
motion (S)

Dnr KS 2020-272
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-26, § 51 att bordlägga ärendet.
Mari Hultgren (S) föreslår i en motion daterad 2020-03-19 att:



Kommunen tar fram en handlingsplan för suicidprevention.
Att kommunen tar fram åtgärder för suicidprevention för
kommunens arbetsplatser som exempelvis kan arbetas in i de
rutiner som finns för sjukfrånvaro och uppföljning av ohälsa, så
att man i tid kan fånga in de medarbetare som är i riskzonen
enligt de statistiska riskfaktorerna.

I motionen skriver motionären om vikten av ett förebyggande arbete mot
suicid, riktat till både kommunens medborgare och anställda. Motionären
hänvisar till det nationella handlingsprogrammet för suicidprevention som togs
fram 2008 och att flera andra kommuner antagit kommunala handlingsplaner
för suicidprevention.
Kommunledningsförvaltningen instämmer i motionärens synpunkt att
suicidprevention är ett viktigt område att arbeta vidare med. Region
Östergötland avser att, tillsammans med länets kommuner och andra berörda
aktörer, under hösten och våren 2020/21 ta fram en regional strategisk plan för
suicidprevention.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionens första att-sats besvaras
med hänvisning till att kommunen inväntar den nya regionala strategin för
suicidprevention. Kommunledningsförvaltningen föreslår också att Social- och
omsorgsförvaltningen får i uppdrag att implementera den regionala strategin
när den är fastställd.
Kommunledningsförvaltningen föreslår vidare att motionens andra att-sats
bifalls, och att HR-staben på Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att
implementera suicidprevention som perspektiv i tillämpliga rutiner.
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-19, § 6
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-02-09
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1. Motionens första att-sats besvaras med hänvisning till att kommunen
inväntar Region Östergötlands arbete med att ta fram en regional strategi
för suicidprevention.
2. Social- och omsorgsnämnden får i uppdrag att implementera den regionala
strategin för suicidprevention i kommunen när den är fastställd.
3. Motionens andra att-sats bifalls.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att implementera suicidprevention som
perspektiv i tillämpliga rutiner.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunfullmäktige 202101-26, § 51
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-01-19, § 6
Tjänsteskrivelse – Handlingsplan för att förebygga suicid, svar på motion (S),
2020-12-16
Motionen
Yrkanden
Mari Hultgren (S) och Denisé Cassel (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första att-sats besvaras med hänvisning till att kommunen
inväntar Region Östergötlands arbete med att ta fram en regional
strategi för suicidprevention.
2. Social- och omsorgsnämnden får i uppdrag att implementera den
regionala strategin för suicidprevention i kommunen när den är
fastställd.
3. Motionens andra att-sats bifalls.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att implementera suicidprevention
som perspektiv i tillämpliga rutiner.
__________
Beslutet skickas till:
Motionären
Social- och omsorgsnämnden
Kommunkansliet (uppdrag)
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