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Kallelse
Kommunfullmäktige
Lars Vikinge, ordförande
Cecilia Malmberg, sekreterare

2021-08-27

Kommunfullmäktiges beslut i korthet

Sammanträde
Tid:

2021-08-31, kl. 09:00 - 17:04

Plats:

Crusellhallen, Konsert och Kongress

Val av protokolljusterare
Fastställande av dagordningen
Ärende

Diarienr

Notering

1

Allmänhetens frågestund

KS 2020-591

Inga inkomna frågor

2

Ledamöternas allmänna frågestund

KS 2020-591

Inga inkomna frågor

Beslutsärenden
3

Tekniska verken i Linköping AB
med dotterbolag, revidering av
särskilt ägardirektiv

KS 2021-471

Enligt KS

4

Försäljning av bostadsrätter

KS 2021-478

Enligt KS

5

Omstrukturering av styrdokument
inom arbetsmiljöonmrådet,
Linköpings personalpolitiska policy
(LPP) tillika arbetsmiljöpolicy,
samt upphävande av
arbetsmiljöpolicy

KS 2020-697

Enligt KS

6

Sammanträdesplan för
kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, strategiskt
utskott och kommunstyrelsens
ärendeberedning 2022

KS 2021-418

Enligt KS

KS 2021-559

Godkänd

Valärenden
7

Avsägelse (KD) - ledamot i byggoch miljönämnden
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8

Avsägelse (M) - ersättare i byggoch miljönämnden

KS 2021-586

Godkänd

9

Avsägelse (S) - ledamot i
kommunfullmäktige

KS 2021-587

Godkänd

10

Avsägelse (M) - ledamot i kulturoch fritidsnämnden

KS 2021-588

Godkänd

11

Avsägelse (S) - nämndeman i
Linköpings tingsrätt

KS 2021-589

Godkänd

12

Avsägelse (S) - ersättare i kulturoch fritidsnämnden from 2021-1001

KS 2021-590

Godkänd

13

Avsägelse (KD) - ersättare i byggoch miljönämnden

KS 2021-591

Godkänd

14

Avsägelse (M) - ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden och
ersättare i Stiftelsen Linköpings
Trädgårdsförening Park

KS 2021-600

Godkänd

15

Avsägelse (MP) - styrelseledamot i
Sankt Kors fastighets AB

KS 2021-608

Godkänd

16

Avsägelse (MP) - ersättare i
bildningsnämnden

KS 2021-619

Godkänd

17

Val till kommunala uppdrag

Enligt förslag

Anmälan av motioner och
interpellationer
18

Säkrare och bättre flyt i trafiken på
Malmslättsvägen, anmälan av
motion (SD)

KS 2021-604

Anmäld

19

Utöka informationsflödet till
medborgarna avseende
kommunfullmäktiges arbete,
anmälan av motion (-)

KS 2021-620

Anmäld

20

Kommunens klotterpolicy, anmälan
av motion (-)

KS 2021-621

Anmäld

21

Har kommunens skolor rutiner för
att hantera dödligt våld och behov

KS 2021-626

Anmäld
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av samtalsstöd som uppstår efteråt?,
anmälan av interpellation (S)
Övriga ärenden
22

Inkomna ärenden till
kommunfullmäktige

KS 2021-483

23

Handlingar för kännedom

KS 2021-2

Anmälan av och svar på fråga
24

Kommunens arbete kring
skjutningarna i Linköping, anmälan
av och svar på fråga (S)

KS 2021-623

Anmäld och besvarad

25

Hur många ungdomar i åldern 13–
15 år, elever i kommunens
högstadieskolor, har förekommit i
sammanhang omfattande
gängkriminalitet, narkotika eller
vapen och där polismyndigheten
informerat kommunen?, anmälan av
och svar på fråga (-)

KS 2021-622

Anmäld och besvarad

26

Nollning på gymnasieskolor,
anmälan av och svar på fråga (-)

KS 2021-625

Anmäld och besvarad

Svar på interpellationer
27

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

KS 2021-389

Besvarad

28

Rätt till skolskjuts, svar på
interpellation (MP)

KS 2021-454

Besvarad

29

HVB-hem, svar på interpellation
(MP)

KS 2021-524

Besvarad

30

HVB-hem, svar på interpellation (-)

KS 2021-532

Besvarad

31

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

KS 2021-458

Besvarad

32

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

KS 2021-523

Besvarad
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33

Kommunala hotell- eller
kontorsbyggen mitt under
pandemin?, svar på interpellation
(S)

KS 2021-529

Besvarad

34

Vad anser det politiska styret om
det orimligt höga åldersspannet på
UngPuls?, svar på interpellation
(SD)

KS 2021-536

Besvarad

Beslutsärenden
35

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

KS 2020-896

Enligt KS

36

Ungdomsbostadskö, svar på motion
(S)

KS 2019-767

Bordlagd

37

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

KS 2019-887

Bordlagd

38

Modernisera halkbekämpning och
snöröjning, svar på motion (MP)

KS 2019-374

Bordlagd

39

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

KS 2019-882

Bordlagd

40

Bättre skolstädning genom
återtagen verksamhet, svar på
motion (S)

KS 2020-977

Bordlagd

41

Framtidens särskola, svar på motion
(MP)

KS 2021-143

Bordlagd

42

Genomför en jämlikhetsinventering
av Linköpings vägnät, svar på
motion (V)

KS 2019-567

Bordlagd

43

Låt en framtidskommission visa
vägen genom krisen!, svar på
motion (V)

KS 2021-348

Bordlagd

44

Kommunen som arbetsgivare ska
bli bättre på att stötta anställda som
utsätts för våld i nära relationer,
svar på motion (MP)

KS 2021-258

Bordlagd
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45

Teckentolka kommunens allmänna
kommunikation, svar på motion (V)

KS 2020-893

Bordlagd

46

Satsa på lokala poliser i Linköping,
svar på motion (S)

KS 2020-911

Bordlagd

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, Cecilia Malmberg, 581 81 Linköping, tel. 01326 20 14, 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.

Lars Vikinge
Ordförande
__________

Cecilia Malmberg
Sekreterare

