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Kallelse
Kommunfullmäktige
Lars Vikinge, ordförande
Cecilia Malmberg, sekreterare

2021-09-24

Sammanträde
Tid:

2021-09-28, kl. 09:00

Plats:

Spegelsalen, Konsert och Kongress

Val av protokolljusterare
Fastställande av dagordningen
Ärende

Diarienr

1

Allmänhetens frågestund

KS 2020-592

2

Ledamöternas allmänna frågestund

KS 2020-592

Notering

Valärenden
3

Avsägelse (M) - styrelseledamot i
AB Stångåstaden

KS 2021-634

4

Avsägelse (M) - ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden,
ersättare i Stiftelsen Linköpings
trädgårdsförenings park

KS 2021-642

5

Avsägelse (MP) - ersättare i
kommunstyrelsen från och med
2021-11-01

KS 2021-657

6

Avsägelse (M) - ledamot av
kommunfullmäktige

KS 2021-679

Extraärende

7

Avsägelse (SD) - ersättare i kulturoch fritidsnämnden

KS 2021-770

Extraärende

8

Val till kommunala uppdrag

KS 2021-760

Extraärende

Anmälan av motioner och
interpellationer
9

Bygg för lek och rörelse, anmälan
av motion (S)
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10

Låt Linköpings skolelever få Spring
i benen, anmälan av motion (S)

KS 2021-761

Extraärende

11

Samhällsplanera för aktivitet och
rörelse, anmälan av motion (S)

KS 2021-762

Extraärende

12

Träning och friskvård för personer
med funktionsnedsättning, anmälan
av interpellation (SD)

KS 2021-757

Extraärende

13

Vad händer med arbetet mot
hedersrelaterat våld och förtryck?,
anmälan av interpellation (MP)

KS 2021-763

Extraärende

14

Hur arbetas det praktiskt med
klimatanpassning?, anmälan av
interpellation (MP)

KS 2021-764

Extraärende

15

Vad vill Alliansen med
Östergötlands museum?, anmälan
av interpellation (S)

KS 2021-766

Extraärende

16

På vilket sätt anser Alliansen att
återkommande upphandlingar inom
hemtjänsten skulle vara bättre för
den äldre och personalen?, anmälan
av interpellation (S)

KS 2021-769

Extraärende

Anmälan av och svar på fråga
17

Får LFC några extra medel i år?,
anmälan av och svar på fråga (S)

KS 2021-765

Extraärende

18

Krav på vaccinationsbevis för
personal som arbetar på
äldreboenden, anmälan av och svar
på fråga (-)

KS 2021-767

Extraärende

19

Har Alliansen fortsatt förtroende för
Attendo AB?, anmälan av och svar
på fråga (S)

KS 2021-768

Extraärende

Övriga ärenden
20

Inkomna ärenden till
kommunfullmäktige

KS 2020-592

21

Handlingar för kännedom

KS 2020-592
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Beslutsärenden
22

Budget 2022 för Linköpings
kommun med plan för 2023-2027
samt skattesats

KS 2021-53

Svar på interpellationer
23

Har kommunens skolor rutiner för
att hantera dödligt våld och behov
av samtalsstöd som uppstår efteråt?,
svar på interpellation (S)

KS 2021-626

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.
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Lars Vikinge
Ordförande
__________

Cecilia Malmberg
Sekreterare

