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Marie Nikonoff, sekreterare
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Reviderad kallelse

Sammanträde
Tid:

2021-06-15, kl. 14:00

Plats:

Spegelsalen, Konsert och Kongress

Val av protokolljusterare
Fastställande av dagordningen
Ärende
1

Allmänhetens frågestund

2

Ledamöternas allmänna frågestund

Diarienr

Notering

KS 2021-528

Hur säkerställer kommunen att det
även vid skolstarten 2021 inte
kommer att saknas elever eller som
har blivit utsatta för beslut som har
stor påverkan på deras liv?, fråga
(S)
Beslutsärenden
3

Policy för ett ökat träbyggande i
Linköpings kommun, antagande

KS 2020-907

Kompletterat med KS §

4

Program för digital transformation,
antagande

KS 2021-433

Kompletterat med KS §

5

Linköping Science Park AB,
ändringar i särskilt ägardirektiv

KS 2021-406

Kompletterat med KS §

6

Skill Scandinavia AB – avveckling
av ägande

KS 2021-440

Kompletterat med KS §

7

Östgötamusiken, årsredovisning
2020

KS 2021-332

Kompletterat med KS §

8

Egenavgifter i färdtjänsten

KS 2021-450

Kompletterat med KS §

Valärenden
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9

Avsägelse (C) - ersättare i byggoch miljönämnden

KS 2021-480

10

Avsägelse (S) - ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden

KS 2021-494

Extraärende

11

Avsägelse (-) - ledamot i
kommunfullmäktige från och med
2021-08-01

KS 2021-497

Extraärende

12

Avsägelse (M) - nämndeman i
Linköpings tingsrätt

KS 2021-521

Extraärende

13

Val till kommunala uppdrag

KS 2021-525

Extraärende

Anmälan av motioner och
interpellationer
14

Förbättra för Linköpings
kulturutövare, anmälan av motion
(MP)

15

Skärpt tillsyn av vuxenutbildningen
i Linköping, anmälan av motion (S)

KS 2021-526

Extraärende

16

Behandla motioner inom ett år från
initiering, anmälan av motion (-)

KS 2021-530

Extraärende

17

Jobb till arbetsföra personer med
försörjningsstöd inom mark- och
grönskötsel, anmälan av motion (-)

KS 2021-531

Extraärende

18

Hur tar vi tillvara på slutsatserna
från Skäggetorpslyftet?, anmälan av
interpellation (MP)

KS 2021-523

Extraärende

19

Kommunala hotell- eller
kontorsbyggen mitt under
pandemin?, anmälan av
interpellation (S)

KS 2021-529

Extraärende

20

HVB-hem, anmälan av
interpellation (MP)

KS 2021-524

Extraärende

21

HVB-hem, anmälan av
interpellation (-)

KS 2021-532

Extraärende

Övriga ärenden

3 (5)

22

Rapport över ej verkställda beslut
enligt 16 kap, 6h § SoL - 2021

KS 2021-193

23

Rapport över ej verkställda beslut
enligt 28 h § lag (1993:387) om
stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) - 2021

KS 2021-192

24

Handlingar för kännedom

25

Inkomna ärenden till
kommunfullmäktige

KS 2021-453

Anmälan av och svar på fråga
26

Hur många privata företag har
tillfrågats om att tillhandahålla
kommunala sommarjobb (feriejobb)
2021?, fråga (S)

KS 2021-502

Extraärende

Svar på interpellationer
27

Hur kvalitetssäkrar styret skyddade
boenden som kommunen har avtal
med?, svar på interpellation (SD)

KS 2021-316

Bordlagd 2021-05-25

28

Hur ser det egentligen ut med
solenergi?, svar på interpellation
(V)

KS 2021-389

Bordlagd 2021-05-25

29

Orimliga skolplaceringar, svar på
interpellation (S)

KS 2021-435

30

Rätt till skolskjuts, svar på
interpellation (MP)

KS 2021-454

31

Hur arbetar kommunen för att
förhindra sexuella övergrepp på
barn?, svar på interpellation (SD)

KS 2021-458

32

HVB-hem, svar på interpellation
(MP)

KS 2021-524

Extraärende

33

HVB-hem, svar på interpellation (-)

KS 2021-532

Extraärende

Beslutsärenden
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34

Jämlik tillgång till behöriga lärare
och förskollärare för alla barn!, svar
på motion (V)

KS 2020-896

Kompletterat med KS §

35

Ungdomsbostadskö, svar på motion
(S)

KS 2019-767

Kompletterat med KS §

36

Vem bygger framtidens
Skäggetorp?, svar på motion (MP)

KS 2019-887

Kompletterat med KS §

37

Modernisera halkbekämpning och
snöröjning, svar på motion (MP)

KS 2019-374

Kompletterat med KS §

38

Ge Linköpingsborna en ätbar park,
svar på motion (V)

KS 2019-882

Kompletterat med KS §

Allmänheten är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträde.
Handlingarna i ärenden finns tillgängliga på kommunens webbplats och i
Stadshuset.
Allmänhetens frågestund
Innan sammanträdet avslutas kan allmänheten få svar på frågor om
kommunens verksamhet. Frågorna ska lämnas, skickas eller ringas in till
Kommunledningsförvaltningen, Marie Nikonoff, 581 81 Linköping, tel. 013206938 , e-post: kommunledningsforvaltningen@linkoping.se senast kl. 10:00
fredagen veckan före sammanträdet.
Webb-TV
Sammanträdet direktsänds i webb-TV http://www.linkoping.se.
På internetadressen ovan finns också kommunfullmäktiges
sammanträdeshandlingar, protokoll och annan information om Linköpings
kommun.
Linköpingsförslaget
Pågående och avslutade Linköpingsförslag som publiceras på kommunens
webbplats hittar du här: http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/politikoch-demokrati/lamna-forslag--linkopingsforslaget/
IT-stöd
LKDATA finns på plats under varje kommunfullmäktigesammanträde för att
hjälpa till vid problem med iPads eller Meetings.
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Lars Vikinge
Ordförande
__________

Marie Nikonoff
Sekreterare

