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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)
Christer Johansson (SD)
Süreyya Kurdi (S)
Gunnar Broman (L)
Rolf Edelman (M)
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP)
Mari Hultgren (S)
Chris Dahlqvist (SD)
Anita Jonasson-Kroon (M)
Gösta Gustavsson (C)
Elisabeth Gustafsson (S)
Susanna Kellgren-Lundberg (L) §§ 438-470
Fredrik Lundén (M)
Andreas Williamsson (S)
Magnus Engström (KD)
Suada Tolic (M)
Mikael Sanfridson (S) §§ 413-440
Tanja Mitic (S)
Anna Steiner Ekström (M)
Åsa Wennergren (L)
Joe Mayer (S)
Albin Adell Sjöberg (V)
Jörgen Ring (SD)
Stefan Erikson (M)
Ann-Charlott Bäckman (S) §§ 413-439
Liselotte Fager (KD)
Paul Lindvall (M) §§ 441-470
Christoffer Rosendahl (C)

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Birgitta Wallberg (S)
Camilla Bekkhus (SD)
Ranko Simic (S)
Maria Moraes (MP) §§ 413-437
Björn Alling (V) §§ 415-437
Trine Vikinge (C)
Karin Sandin Dahlgren (S)
Yvonne Svalin (KD)
Thomas Bystedt (L)
Gunnar Franzén (SD)
Simon Tibell (S)
Daniel Noregran (M)
Christoffer Olsson (S)
Yvonne de Martin (C)
Frida Ählström (S)
Elsa Ericsson (M)
Torsten Svärdström (SD)
Kjell O Lejon (KD) §§ 438-470
Eva Lindblad (V)
Agneta Lantz (M)
Jonatan Hermansson (S)
Annika Krutzén (M)
Masood Khatibi (C)
Ylva Bjerke (M) ersätter Paul Lindvall §§ 413-440
Tommy Ählström (M) ersätter Stefan Bogren (M)
Anders Sydbom (M) ersätter Viktoria Sköld (M)
Milad Haddad (M) ersätter Jerry Broman (-) §§ 413-440
Ylva Bjerke (M) ersätter Jerry Broman (-) §§ 441-470
William Jonsson (M) ersätter Erik Östman (M)
Mikael Larsson (C) ersätter Emelie Gustafsson (C)
Andreas Viborg (L) ersätter Jaleh Ramezani (-) §§ 413-437
Johan Thorén (L) ersätter Jaleh Ramezani (-) §§ 438-470
Johan Thorén (L) ersätter Susanna Kellgren Lundberg (L) §§ 413-437
Magnus Landberg (KD) ersätter Denisé Cassel (KD)
Rihab Al Chahaf (KD) ersätter Kjell O Lejon (KD) §§ 413-437
Richard Svenselius (KD) ersätter Johan Häggblom (KD)
Conny Delerud (S) ersätter Uba Aden (S)
Susanne Wallberg (S) ersätter Mikael Sanfridson (S) §§ 441-470
Peter Hult (S) ersätter Ann-Charlotte Bäckman (S) §§ 440-470
Elina Andersson (S) ersätter Jan Österlind (S)
Klara von Eckardstein (V) ersätter Björn Alling (V) §§ 438-470
Agneta Eriksson (V) ersätter Ronnie Eriksson (V)

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

3 (129)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2021-10-26

Johan Bergstedt (MP) ersätter Birgitta Rydhagen (MP)
Petter Mattsson (MP) ersätter Gunnar Gustafsson (MP)
Joakim Hörsing (MP) ersätter Maria Moraes (MP) §§ 438-470
Patrik Westlund (SD) ersätter Jonas Andersson (SD)
Conny Daun (SD) ersätter Jane Eriksson (SD)
Övriga deltagande
Ersättare (icke tjänstgörande)
Sandra Sannemo Bårman (M)
Carin Ahlsén (C)
Marcus Ljungqvist (C)
Göran Gunnarsson (C)
Carl-Fredrik Ideström (L)
Kerstin Johnsson (S)
Sonny Härold (S)
Åsa Roth (S)
Ej närvarande
Jerry Broman (-)
Stefan Bogren (M)
Viktoria Sköld (M)
Erik Östman (M)
Emelie Gustafsson (C)
Jaleh Ramezani (-)
Denisé Cassel (KD)
Johan Häggblom (KD)
Uba Aden (S)
Jan Österlind (S)
Ronnie Eriksson (V)
Birgitta Rydhagen (MP)
Gunnar Gustafsson (MP)
Jonas Andersson (SD)
Jane Eriksson (SD)
Övriga
Törnqvist Frida, kanslichef
Malmberg Cecilia, kommunsekreterare
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Innehållsförteckning
Ärende

Sida

§ 413
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§ 414

Linköpings Stadshus 100 år ..................................................................9

§ 415

Allmänhetens frågestund - Varför satsas det inte mer pengar på LSSboende för autistiska barn? ..................................................................10

§ 416

Ledamöternas allmänna frågestund .....................................................11

§ 417

Riktlinjer för bostadsförsörjning, revidering .......................................12

§ 418

Tomträttsavgäld för kommunens verksamhetslokaler ........................14

§ 419

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med
prognos för helår 2021 ........................................................................17

§ 420

Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den
31 augusti med prognos för helår 2021 ...............................................20
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Lejonfastigheter AB, tillfälligt tillägg till särskilt ägardirektiv...........23

§ 422

Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB, ändringar i
särskilt ägardirektiv .............................................................................30
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Valdistriktsindelning inför valet 2022, beslut .....................................32

§ 424
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park ......................................................................................................40
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park ......................................................................................................41
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park ......................................................................................................42
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§ 434

Lönedumpning, anmälan av och svar på fråga (-) ...............................46

§ 435

Har kommunens skolor rutiner för att hantera dödligt våld och behov
av samtalsstöd som uppstår efteråt?, svar på interpellation (S) ..........47

§ 436

Träning och friskvård för personer med funktionsnedsättning, svar på
interpellation (SD) ...............................................................................48

§ 437

Vad händer med arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck?, svar
på interpellation (MP) .........................................................................49

§ 438

Hur arbetas det praktiskt med klimatanpassning?, svar på
interpellation (MP) ..............................................................................50

§ 439

Vad vill Alliansen med Östergötlands museum?, svar på interpellation
(S) ........................................................................................................51

§ 440

På vilket sätt anser Alliansen att återkommande upphandlingar inom
hemtjänsten skulle vara bättre för den äldre och personalen?, svar på
interpellation (S) ..................................................................................52

§ 441

Ge barn till arbetslösa rätt till minst 30 timmarsförskola, anmälan av
motion (-).............................................................................................53

§ 442

Bekämpa prostitutionen i Linköpings kommun, anmälan av motion
(V) .......................................................................................................54

§ 443

Varför sviker kommunen våra ungdomar, anmälan av interpellation
(SD) .....................................................................................................55

§ 444

Inkomna ärenden till kommunfullmäktige ..........................................56

§ 445

Handlingar för kännedom....................................................................57

§ 446

Ungdomsbostadskö, svar på motion (S) ..............................................58

§ 447

Bättre skolstädning genom återtagen verksamhet, svar på motion (S)
.............................................................................................................64

§ 448

Vem bygger framtidens Skäggetorp?, svar på motion (MP) ...............71

§ 449

Framtidens särskola, svar på motion (MP)..........................................73

§ 450

Modernisera halkbekämpning och snöröjning, svar på motion (MP) .75

§ 451

Låt en framtidskommission visa vägen genom krisen!, svar på motion
(V) .......................................................................................................78

§ 452

Ge Linköpingsborna en ätbar park, svar på motion (V) ......................80

§ 453

Satsa på lokala poliser i Linköping, svar på motion (S)......................83

§ 454

Genomför en jämlikhetsinventering av Linköpings vägnät, svar på
motion (V) ...........................................................................................89

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 455

Kommunen som arbetsgivare ska bli bättre på att stötta anställda som
utsätts för våld i nära relationer, svar på motion (MP)........................92

§ 456

Teckentolka kommunens allmänna kommunikation, svar på motion
(V) .......................................................................................................95

§ 457

Åtgärder mot illegala bosättningar, svar på motion (SD) ...................97

§ 458

Inför nolltolerans mot svarta hyreskontrakt och olovliga bosättningar,
svar på motion (S) ...............................................................................99
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Signera Klimatkontrakt 2030, svar på motion (MP) .........................101

§ 460

Ge syskon rätt till att gå i samma för- och grundskola, svar på motion
(SD) ...................................................................................................103
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Inrätta fler naturreservat, svar på motion (MP) .................................106
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Visa prislappen! - Utred Linköping City Airports vara eller icke vara,
svar på motion (V).............................................................................108

§ 463

Kommunens marktillgångar, svar på motion (-) ...............................109
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Fler trygghetskameror som kommunen finansierar, svar på motion (S)
...........................................................................................................111

§ 465

Förbättra trafiksituationen vid Linköpings skolor, svar på motion
(MP) ..................................................................................................113
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Mer viltkött på matsedeln i Linköping, svar på motion (SD) ...........117
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En bilfri innerstad, svar på motion (V) .............................................121

§ 468

Rörelseinspirerande utemiljöer - svar på motion (MP) .....................123

§ 469

Upprätta en 7-9 skola vid Ånestadstallet, svar på motion (SD) ........125

§ 470

Stärk rekryteringen till utbildningarna för barnskötare och
undersköterskor, svar på motion (S) .................................................128

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 413 Justering av dagordning
Dnr KS 2020-593
Kommunfullmäktiges beslut
1. Dagordningen fastställs.
Ärende
Dagordningen justeras enligt följande:
Ärende 12 a Avsägelse (M) - ersättare i social- och omsorgsnämnden läggs till
dagordningen.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 414 Linköpings Stadshus 100 år
Dnr KS 2020-593
Ärende
Gunnar Elfström berättar om boken Linköpings Stadshus 100 år som delas ut
till kommunfullmäktige.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 415 Allmänhetens frågestund - Varför satsas det inte
mer pengar på LSS-boende för autistiska barn?
Dnr KS 2021-795
Kommunfullmäktiges beslut
1. Frågan är besvarad.
Ärende
En fråga har inkommit som rör varför Linköpings kommun inte satsar mer
pengar på LSS-boende för autistiska barn.
Frågan besvaras av social- och omsorgsnämndens ordförande, Annika
Krutzén (M).
Yttranden
Annika Krutzén (M) yttrar sig.
__________
Beslutet skickas till:
Frågeställaren

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 416 Ledamöternas allmänna frågestund
Dnr KS 2020-593
Ärende
Inga frågor har inkommit till Ledamöternas allmänna frågestund.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 417 Riktlinjer för bostadsförsörjning, revidering
Dnr KS 2020-569
Kommunfullmäktiges beslut
1. Reviderade riktlinjer för bostadsförsörjning antas.
Ärende
I enlighet med lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska samråd
om riktlinjerna ske med berörda kommuner, länsstyrelsen, aktören med ansvar
för regionalt tillväxtarbete i länet samt andra regionala organ. Även större
privata aktörer på bostadsmarknaden, branschens intresseorganisationer samt
berörda kommunala nämnder har fått möjligheter att lämna synpunkter på
förslaget.
Samrådet har bedömts föranleda följande ändringar i förslaget till
riktlinjer:
- Texten i tredje stycket under rubriken 3.2, God beredskap för hög och jämn
byggtakt, kompletteras för att lyfta bostadsförsörjningens betydelse även för
näringslivets utveckling.
- Texten under rubriken “2.3. Regionala mål”, kompletteras kortfattat.
Eftersom det pågår ett arbete med en regional utvecklingsstrategi, RUS, anser
Plankontoret att är det mindre intressant att beskriva RUP:en närmare.
- En kartbild som förtydligar ortsstrukturen läggs in under rubriken “3.5 Behov
och inriktning för bostadsutveckling i kommunens olika delar”.
- Intervallerna avseende befolkningsökningen under punkten 3.5 ses över.
- hänvisning till web-sida om aktuell stadsutveckling
- För att lyfta kollektivtrafiken och hälso- och sjukvård som viktiga delar av
samhällets infrastruktur görs en komplettering i “3.7, Ny bebyggelse som ger
bredd i bostadsutbudet”.
Utöver detta har mindre ändringar och justeringar av redaktionell karaktär har
gjorts i dokumentet.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-09-15, § 175
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut tillstyrks.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Reviderade riktlinjer för bostadsförsörjning antas.
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-05, § 288
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-26
1. Reviderade riktlinjer för bostadsförsörjning antas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-10-05, § 288
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-15, § 175
Tjänsteskrivelse – Revidering av riktlinjer för bostadsförsörjning, 2021-06-01
Bilaga 1 - Förslag till Riktlinjer för bostadsförsörjning
Bilaga 2 - Bilaga till Riktlinjer för bostadsförsörjning
Bilaga 3 - Samrådsredogörelse - Riktlinjer för bostadsförsörjning
__________
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunkansliet (politiskt styrdokument)

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 418 Tomträttsavgäld för kommunens
verksamhetslokaler
Dnr KS 2021-583
Kommunfullmäktiges beslut
1. Mark som kommunen upplåter, för ändamål som anges i beslutspunkt 2
och 3, ska i första hand ske genom tomträttsupplåtelse i linje med
kommunens mål och strategiska dokument. Detta för att säkra
kommunens långsiktiga rådighet över berörd mark.
2. Samhällsbyggnadsnämnden ges möjlighet att, i sidoavtal till
tomträttsupplåtelse där ändamålet med tomträttsupplåtelsen avser
kommunal verksamhet, reducera tomträttsavgälden till en krona per
år. Detta under förutsättning att hela eller övervägande del av
verksamheten som bedrivs på fastigheten avser kommunalt
finansierad verksamhet och att kommunen är förstahandshyresgäst,
enligt principerna i tjänsteskrivelsen bland annat att reduceringen ska
återspeglas i kommunens hyra.
3. Samhällsbyggnadsnämnden ges möjlighet att reducera avgifter för
andra nyttjanderätter t.ex. arrende, där ändamålet med
nyttjanderätten avser friytor till kommunala förskolor och/eller skolor,
till en krona per år. Detta under förutsättning att hela eller
övervägande del av verksamheten som bedrivs på den angränsande
fastigheten avser kommunal förskole- eller skolverksamhet och att
kommunen är förstahandshyresgäst, enligt principerna i
tjänsteskrivelsen bland annat att reduceringen ska återspeglas i
kommunens hyra.
Ärende
Sedan 1 januari 2020 är Lejonfastigheter kommunens lokalförsörjare genom att
äga, förvalta, bygga nytt och hyra in lokaler för kommunalt finansierade
verksamheter där kommunen är hyresgäst.
Kommunen har tidigare beslutat om bland annat markreserv samt därtill
hörande frågor i det antagna styrdokumentet Policy för kommunens
markinnehav. Av beslutet framgår att det är särskilt viktigt att kommunen
behåller den långsiktiga rådigheten över marken och över markens användning.
I tomträttsavtal fastställs ändamålet med fastighetens användning på ett sätt
som inte görs då fastigheter köps och säljs. Av det skälet föreslår miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen att vissa typer av fastigheter i första hand ska
upplåtas med tomträtt.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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I syfte att uppnå detta samt för att undvika onödig administration och
transaktioner inom kommunen och kommunkoncernen kan
tomträttsupplåtelsen göras kostnadsneutral och tomträttsavgälden reduceras då
kommunen är förstahandshyresgäst. En viktig princip är att kommunen som
hyresgäst ska få en reducerad hyra som återspeglar reduceringen av
tomträttsavgälden. Detta kan uppnås genom att utöver tomträttsavtalet teckna
ett sidoavtal som reglerar förutsättningarna för en reducerad tomträttsavgäld.
Av samma skäl kan vissa sidoavtal kopplade till tomträtterna men som upplåts
med andra nyttjanderätter, t.ex. arrende, upprättas utifrån samma principer. Det
avser friytor för kommunala skolor och förskolor där kommunen är
förstahandshyresgäst. Samma nedsättning av avgifter för friytor till kommunala
skolor och förskolor där kommunen är förstahandshyresgäst kan även tillåtas
när fastigheten ägs av hyresvärden.
Samhällsbyggnadsnämnden beslut 2021-09-15, § 174
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Mark som kommunen upplåter, för ändamål som anges i beslutspunkt 2 och
3, ska i första hand ske genom tomträttsupplåtelse i linje med kommunens
mål och strategiska dokument. Detta för att säkra kommunens långsiktiga
rådighet över berörd mark.
2. Samhällsbyggnadsnämnden ges möjlighet att, i sidoavtal till
tomträttsupplåtelse där ändamålet med tomträttsupplåtelsen avser
kommunal verksamhet, reducera tomträttsavgälden till en krona per år.
Detta under förutsättning att hela eller övervägande del av verksamheten
som bedrivs på fastigheten avser kommunalt finansierad verksamhet och att
kommunen är förstahandshyresgäst, enligt principerna i tjänsteskrivelsen
bland annat att reduceringen ska återspeglas i kommunens hyra.
3. Samhällsbyggnadsnämnden ges möjlighet att reducera avgifter för andra
nyttjanderätter t.ex. arrende, där ändamålet med nyttjanderätten avser
friytor till kommunala förskolor och/eller skolor, till en krona per år. Detta
under förutsättning att hela eller övervägande del av verksamheten som
bedrivs på den angränsande fastigheten avser kommunal förskole- eller
skolverksamhet och att kommunen är förstahandshyresgäst, enligt
principerna i tjänsteskrivelsen bland annat att reduceringen ska återspeglas
i kommunens hyra.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Kommunstyrelsens beslut 2021-10-05, § 289
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-26
1. Mark som kommunen upplåter, för ändamål som anges i beslutspunkt 2 och
3, ska i första hand ske genom tomträttsupplåtelse i linje med kommunens
mål och strategiska dokument. Detta för att säkra kommunens långsiktiga
rådighet över berörd mark.
2. Samhällsbyggnadsnämnden ges möjlighet att, i sidoavtal till
tomträttsupplåtelse där ändamålet med tomträttsupplåtelsen avser
kommunal verksamhet, reducera tomträttsavgälden till en krona per år.
Detta under förutsättning att hela eller övervägande del av verksamheten
som bedrivs på fastigheten avser kommunalt finansierad verksamhet och att
kommunen är förstahandshyresgäst, enligt principerna i tjänsteskrivelsen
bland annat att reduceringen ska återspeglas i kommunens hyra.
3. Samhällsbyggnadsnämnden ges möjlighet att reducera avgifter för andra
nyttjanderätter t.ex. arrende, där ändamålet med nyttjanderätten avser
friytor till kommunala förskolor och/eller skolor, till en krona per år. Detta
under förutsättning att hela eller övervägande del av verksamheten som
bedrivs på den angränsande fastigheten avser kommunal förskole- eller
skolverksamhet och att kommunen är förstahandshyresgäst, enligt
principerna i tjänsteskrivelsen bland annat att reduceringen ska återspeglas
i kommunens hyra.
Yrkanden
Muharrem Demirok (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-10-05, § 289
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-15, § 174
Tjänsteskrivelse – Tomträttsavgäld för kommunens verksamhetslokaler, 202106-01
__________
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomidirektör, Peder Brandt
Lokalstrateg, Madeleine Bergström
Juridikenheten
Berörda förvaltningschefer
VD för Lejonfastigheter, Micael Antamo
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§ 419 Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31
augusti med prognos för helår 2021
Dnr KS 2021-44
Kommunfullmäktiges beslut
1. Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos
för helår 2021 godkänns.
2. Informationen om uppföljningen av insatserna som finansieras med
värdeöverföringen för år 2021 från det kommunala allmännyttiga
bostadsaktiebolaget AB Stångåstaden noteras.
3. Social- och omsorgsnämnden medges redovisa underskott vid årets slut
med högst 36,0 miljoner kronor, arbetsmarknadsnämnden medges
redovisa underskott vid årets slut med högst 19,0 miljoner kronor,
barn- och ungdomsnämnden medges att redovisa underskott vid årets
slut med högst 20,5 miljoner kronor och kommunfullmäktige medges
att redovisa underskott vid årets slut med högst 1,0 miljoner kronor.
4. Barn- och ungdomsnämndens investeringsram för år 2021 utökas med 3
miljoner kronor på grund av ökat antal nya platser inom
grundsärskolan, som finansieras med en minskning av
bildningsnämndens investeringsram med motsvarande belopp.
Ärende
Delårsrapporten per den 31 augusti är en lagreglerad rapport som behandlas av
kommunfullmäktige tillsammans med revisorernas utlåtande.
Kommunens revisorer har granskat Linköpings kommuns delårsrapport per den
31 augusti 2021. Revisorernas utlåtande och revisionsrapport bifogas
tjänsteskrivelsen och utgör beslutsunderlag till detta ärende.
Kommunledningsförvaltningen bedömer inte att Revisorernas utlåtande med
revisionsrapport föranleder någon kommentar inför fullmäktiges behandling.
Delårsrapporten behandlar kommunens och kommunkoncernens ekonomi och
verksamhet med fokus på prognos för helår.
Linköpings kommunkoncerns resultat per den 31 augusti uppgick till
3 552 mnkr efter att koncerninterna mellanhavanden har räknats bort, jämfört
med 973 mnkr för samma period föregående år.
Årets prognostiserade resultat för kommunen är positivt och beräknas till plus
604 mnkr för helår 2021. Det lagreglerade resultatet efter
balanskravsjusteringar som är rensat för effekten av att orealiserade vinster och
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förluster för innevarande och föregående år på grund av marknadsvärdering av
kommunens finansiella placeringar prognostiseras till 558 mnkr. Resultatet
efter balanskravsjusteringar motsvarar 6,5 procent av kommunens
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning år 2021. Kommunens
omsättning för 2021 beräknas till 11,3 miljarder kronor.
Av de 13 kommunövergripande målen bedöms fyra uppnås helt och nio delvis
uppnås per helår. Den samlade bedömningen är att de verksamhetsmässiga
målen bidrar till en god ekonomisk hushållning.
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-19, § 311
1. Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för
helår 2021 överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.
2. Förslag att medge social- och omsorgsnämnden, arbetsmarknadsnämnden,
barn- och ungdomsnämnden och kommunfullmäktige att redovisa
underskott vid årets slut tillstyrks. Underskotten finansieras med
kommunens samlade prognostiserade överskott.
3. De nämnder som prognostiserar underskott uppmanas att vidta åtgärder för
att minska underskottet för 2021 och komma i ekonomisk balans från och
med 2022.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-26
1. Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för
helår 2021 godkänns.
2. Informationen om uppföljningen av insatserna som finansieras med
värdeöverföringen för år 2021 från det kommunala allmännyttiga
bostadsaktiebolaget AB Stångåstaden noteras.
3. Social- och omsorgsnämnden medges redovisa underskott vid årets slut med
högst 36,0 miljoner kronor, arbetsmarknadsnämnden medges redovisa
underskott vid årets slut med högst 19,0 miljoner kronor, barn- och
ungdomsnämnden medges att redovisa underskott vid årets slut med högst
20,5 miljoner kronor och kommunfullmäktige medges att redovisa
underskott vid årets slut med högst 1,0 miljoner kronor.
4. Barn- och ungdomsnämndens investeringsram för år 2021 utökas med 3
miljoner kronor på grund av ökat antal nya platser inom grundsärskolan,
som finansieras med en minskning av bildningsnämndens investeringsram
med motsvarande belopp.
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Yrkanden
Niklas Borg (M) och Kristina Edlund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-10-19, § 311
Tjänsteskrivelse - Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti
med prognos för helår 2021, 2021-10-11
Bilaga 1 - Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med
prognos för helår 2021
Bilaga 2 - Finansrapport 31 augusti 2021
Bilaga 3 - Barn- och ungdomsnämndens protokoll, begäran om utökad
investeringsram
Bilaga 4 - Bildningsnämndens protokoll, omfördelning av investeringsram till
barn- och ungdomsnämnden
Bilaga 5 - Uppföljning av användning av bostadspolitiska
medel/värdeöverföring från Stångåstaden
Bilaga 6 - Revisorernas utlåtande och revisionsrapport
Bilaga 7-21 - Nämndernas delårsrapporter per den 31 augusti med prognos för
helår 2021
__________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
AB Stångåstaden
Social- och omsorgsdirektör, Linda Ljunqvist
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör, Anders Jolby
Ekonomichef, Åsa Drange
Ekonomichef, Sara Bäckström
Budgetchef, Birgitta Hammar
Kvalitetsstrateg, Jenny Bolander
Stadsrevisor, Peter Alexandersson
Kanslichef, Frida Törnqvist
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§ 420 Delårsrapport för kommunens bolag och
kommunalförbund per den 31 augusti med
prognos för helår 2021
Dnr KS 2021-49
Kommunfullmäktiges beslut
1. Delårsrapporten för kommunens bolag och kommunalförbund per den
31 augusti med prognos för helår 2021 godkänns.
Ärende
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunkoncernens
utveckling och ekonomiska ställning. Därav lämnar kommunens bolag och
förbund bland annat årligen en delårsrapport per den 31 augusti. I
delårsrapporterna redovisas resultat för perioden och helårsprognos samt korta
kommentarer angående resultat och prognos.
Resultat
Bolagens resultat efter finansiella poster (exklusive koncernelimineringar) per
31 augusti 2021 uppgår till 2 563 mnkr, vilket är 1 916 mnkr högre jämfört
med samma period föregående år.
Bolagen visar ett prognostiserat helårsresultat som avsevärt mycket högre än
budget 2021 och detta förklaras främst av Stångåstaden ABs och Tekniska
Verken ABs. resultat
Stångåstadens extraordinära resultat har sin förklaring i att man i juli
genomförde sin största fastighetsaffär någonsin när man avyttrade 1 118
stycken bostäder och studentbostäder. Fastighetsvärdet efter latent skatt uppgår
till ca 2,5 miljarder kronor.
Tekniska verken i Linköping ABs prognostiserade avvikelsen från budget
förklaras av att de för koncernen så viktiga yttre påverkansfaktorerna har varit
gynnsamma med betydligt högre elpriser än så väl budget som föregående år.
Temperaturerna har i princip varit enligt ett sk normalår (att jämföra med 80%
fg år) vilket medfört ökade försäljningsvolymer inom flera områden. Jämfört
med föregående år har vi också en högre vindkraftsproduktion, vilket bidragit
positivt till koncernens resultatutveckling. På kostnadssidan ser vi på flera håll
något lägre kostnader, dels som effekt av det besparingsprogram som
initierades under 2020, dels kopplat till lägre aktiviteter med anledning av
Covid-19.
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Sankt Kors AB, Visit Linköping AB samt Linköping City Airport AB gör alla
ett negativt resultat per den 31 augusti. Samtliga uppger att intäktsbortfall med
anledning av Covid-19 förklarar resultatet per den sista augusti.
Investeringar
Bolagens nettoinvesteringar uppgår till 1 802 mnkr per 31 augusti 2021, vilket
är lägre jämfört med samma period föregående år.
Helårsprognosen 2021 uppgår till 3 129 mnkr, vilket är 470 mnkr lägre än
budget. Det är vanligt att investeringsbudget inte uppnås eftersom
investeringsprojekt ofta blir försenade.
Tekniska verken i Linköping AB prognostiserar att investeringarna på helår
uppgår till 1 200 mnkr, vilket är något under budget men av
periodiseringskaraktär.
Lejonfastigheter AB helårsprognos på investeringar visar ett underskott på 120 mnkr på grund av att projekt har senarelagts.
Sankt Kors Fastighets AB:s prognostiserar en budgetavvikelse på investeringar
på -143 mnkr. Investeringsavvikelser innefattar pågående projekt, där
byggnation i Ebbepark och hyresgästanpassningar i IMA One läggs ut på en
längre period och beräknas ligga totalt 74 mnkr lägre under 2021. Neptunus på
Folkungavallen avviker av samma orsak med 61 mnkr. I de minskade
investeringsvolymerna ligger också sänkta prognoser för Ebbepark och
Neptunus vilket är positivt.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen tillstyrka förslaget
till beslut.
Kommunstyrelsens beslut, delegationsbeslut 2021-10-21
1. Delårsrapporten för kommunens bolag och kommunalförbund per den 31
augusti med prognos för helår 2021 överlämnas till kommunfullmäktige för
godkännande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-26
1. Delårsrapporten för kommunens bolag och kommunalförbund per den 31
augusti med prognos för helår 2021 godkänns.
Yttranden
Michael Cocozza (-) och Gunnar Broman (L) yttrar sig.
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Yrkanden
Niklas Borg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut - Delårsrapport för kommunens bolag och
kommunalförbund per den 31 augusti med prognos för helår 2021
Tjänsteskrivelse – Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund
per den 31 augusti med prognos för helår 2021, 2021-10-21
Bilaga - Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 31
augusti med prognos för helår 2021
__________
Beslutet skickas till:
Controller, Karl Hammarström
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§ 421 Lejonfastigheter AB, tillfälligt tillägg till särskilt
ägardirektiv
Dnr KS 2021-671
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till tillfälligt Tillägg till särskilt ägardirektiv för
Lejonfastigheter AB med dotterbolag, med giltighetstid fram till senast
2027-12-31, godkänns.
Ärende
Lejonfastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Linköpings Stadshus AB som
i sin tur ägs i sin helhet av Linköpings kommun.
Lejonfastigheter har till föremål för sin verksamhet att själv eller genom ägda
bolag eller genom inhyrning erbjuda Linköpings kommun och andra offentliga
verksamheter lokaler genom att för sin egen verksamhet eller genom ägda
bolag förvärva, avyttra, äga, bebygga, förvalta, utveckla fastigheter samt för
inhyrning att hyra ut fastigheter i Linköpings kommun jämte annan därmed
jämförlig verksamhet.
Av bolagets särskilda ägardirektiv framgår att bolagets syfte och uppdrag är att
med iakttagande av kommunal likställighetsprincip och på affärsmässiga
grunder tillhandahålla lokaler och fastigheter av god kvalitet till i första hand
kommunala men även andra offentliga verksamheter samt att svara för markoch fastighetsförvaltning. Med tillhandahålla lokaler avses både egenägda och
inhyrda lokaler och fastigheter. Till ändamålet hör även att ge ägaren skälig
avkastning.
Med anledning av projekt Nya Kungsbergsskolan, lagakraftvunnen detaljplan
för fastigheten Kungsbergsskolan 2 med en gymnasieskola och högstadieskola
som förutsättning samt kommunfullmäktiges beslut 2020-09-29, § 209 om
beställning av endast en högstadieskola innebärande att ytorna avsedda för
gymnasieskolan nu saknar fastställd användning föreslås Lejonfastigheter få ett
tillfälligt uppdrag uppföra Nya Kungsberget även med kontor och
kompletterande butikslokaler med mera med inriktning att dessa
verksamhetslokaler ska avyttras.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till
kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-19, § 312
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-26
1. Förslag till tillfälligt Tillägg till särskilt ägardirektiv för Lejonfastigheter AB
med dotterbolag, med giltighetstid fram till senast 2027-12-31, godkänns.
Yrkanden
Niklas Borg (M), Muharrem Demirok (C), Magnus Engström (KD), Chris
Dahlqvist (SD), Åsa Wennergren (L) och Jörgen Ring (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Elias Aguirre (S), Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), Andreas Williamsson
(S), Björn Alling (V), Rebecka Hovenberg (MP) och Mari Hultgren (S) yrkar
avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Niklas Borgs (M) med fleras yrkande om
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut mot Elias Aguirres (S) med
fleras yrkande om avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Niklas Borgs (M) med fleras yrkande om
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs och ska verkställas.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Den som vill
bifalla Niklas Borgs (M) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Elias Aguirres (S) med fleras
yrkande om avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut röstar nej.
Utfall: 47 ja, 32 nej, 0 avstår, 79 totalt. Hur var och en röstat framgår av Bilaga
§ 421, Omröstning.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Niklas Borgs
(M) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning
Omröstningar framgår av bilaga § 421.
Reservationer
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare för Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för Elias Aguirres (S) med
fleras avslagsyrkande och lämnar följande skriftliga reservation:
"Att avyttra kommunala byggnader till andra aktörer gör att vi som kommun
förlorar rådigheten över dem för framtiden, vilket vi anser är olyckligt. Vad
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gäller Nya Kungsbergsskolan tycker vi inte att kommersiella byggnader, i form
av exempelvis butikslokaler, hör hemma på skolområdet. Lokalerna borde
istället användas till undervisning. Vi socialdemokrater reserverar oss därför
mot beslutet."
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare för Miljöpartiet reserverar sig
mot beslutet till förmån för Rebecka Hovenbergs (MP) avslagsyrkande samt
lämnar följande skriftliga reservation:
"Miljöpartiet har tidigare yrkat på att inga kommersiella fastigheter borde
byggas på en tomt som vi vill ska vara vikt för skoländamål, en tillräckligt stor
skolgård och fullstora idrottshallar och det står vi fast vid.
Vi ser hellre att skolan får en skolgård som fyller ungdomarnas behov av
utrymme. Friytan per elev blir väldigt liten, endast 5 kvadratmeter/person,
istället för de 7,5 kvadratmeter som en tomt utan kommersiella lokaler ger.
Som planen för området ser ut anser vi dessutom att det inte finns tillräckligt
med utrymme för hämtning och lämning samt cykelparkeringar för alla elever.
Planen är att färdtjänsten ska lämna och hämta särskolans elever på den sidan
av skolan som vetter mot Lindengatan. Det är en smal gata med bilparkering på
gatan och som dessutom ligger nära flera bostadshus. Vid samma tidpunkter
ska andra elever som blir skjutsade till skolan lämnas av och flera hundra
cyklar ska kunna parkeras säkert och smidigt. Det borgar för en kaotisk
trafiksituation som kan undvikas.
Kungsbergsskolans placering är ett av de bästa lägena i hela stan. Vi anser att
det läget ska nyttjas till en modern och bra skola, inte till fler kontor och
butiker."
Protokollsanteckningar
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare för Sverigedemokraterna
lämnar följande protokollsanteckning:
"Sverigedemokraterna är kritiska mot Nya Kungsbergsskolan utformning. Vi
anser bland annat att den rent elevmässigt är för stor. Mot bakgrund av det
planerade elevantalet anser vi också att skolan hade kunnat placeras på en
bättre plats.
Med detta sagt vill vi inte motarbeta processen avseende skolans etablering och
drift eftersom Linköping har ett akut behov av nya skolor som en följd av dålig
planering från Alliansen. Därav motsätter vi oss inte beslutet."
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Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-10-19, § 312
Tjänsteskrivelse – Lejonfastigheter AB, tillfälligt tillägg till särskilt
ägardirektiv, 2021-10-07
Bilaga 1 – Förslag till tillfälligt tillägg till särskilt ägardirektiv för
Lejonfastigheter AB
Bilaga 2 – Protokollsutdrag styrelsemöte Linköpings Stadshus AB 2021-10-07
__________
Beslutet skickas till:
Lejonfastigheter AB
Linköpings Stadshus AB
VD-assistent, Anna Mevius
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Bilaga § 421, Omröstning
Starttid:
Sluttid:
Ja:
Nej:
Avstår:
Totalt:

2021-10-26 10:30:10
2021-10-26 10:34:20
47
32
0
77

Följande personer har röstat: Ja
Conny Daun (SD)
Lars Vikinge (C)
Gustaf Appelberg (L)
Camilla Bekkhus (SD)
Niklas Borg (M)
Astrid Brissman (M)
Gunnar Broman (L)
Thomas Bystedt (L)
Michael Cocozza (-)
Chris Dahlqvist (SD)
Yvonne de Martin (C)
Muharrem Demirok (C)
Rolf Edelman (M)
Magnus Engström (KD)
Elsa Ericsson (M)
Stefan Erikson (M)
Liselotte Fager (KD)
Gösta Gustavsson (C)
Christer Johansson (SD)
Linnéa Jägestedt (M)
Masood Khatibi (C)
Annika Krutzén (M)
Agneta Lantz (M)
Fredrik Lundén (M)
Daniel Noregran (M)
Jörgen Ring (SD)
Christoffer Rosendahl (C)
Anna Steiner Ekström (M)
Torsten Svärdström (SD)
Suada Tolic (M)
Åsa Wennergren (L)
Trine Vikinge (C)
Ylva Bjerke (M)
Al Rihab Chahaf (KD)
Gunnar Franzén (SD)
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Milad Haddad (M)
Anita Jonasson-Kroon (M)
William Jonsson (M)
Magnus Landberg (KD)
Mikael Larsson (C)
Richard Svenselius (KD)
Anders Sydbom (M)
Johan Thorén (L)
Patrik Westlund (SD)
Andreas Viborg (L)
Tommy Ählström (M)
Yvonne Svalin (KD)
Följande personer har röstat: Nej
Niklas Nåbo (S)
Elias Aguirre (S)
Björn Alling (V)
Lotta Bäckman (S)
Kristina Edlund (S)
Jessica Eek (V)
Elisabeth Gustafsson (S)
Ali Hajar (S)
Jonatan Hermansson (S)
Rebecka Hovenberg (MP)
Mari Hultgren (S)
Süreyya Kurdi (S)
Anna Larsson (S)
Eva Lindblad (V)
Joe Mayer (S)
Tanja Mitic (S)
Maria Moraes (MP)
Christoffer Olsson (S)
Karin Sandin Dahlgren (S)
Mikael Sanfridson (S)
Ranko Simic (S)
Simon Tibell (S)
Andreas Williamsson (S)
Frida Ählström (S)
Albin Adell Sjöberg (V)
Elina Andersson (S)
Johan Bergstedt (MP)
Conny Delerud (S)
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Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP)
Agneta Eriksson (V)
Petter Mattsson (MP)
Birgitta Wallberg (S)
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Justerarens signatur
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§ 422 Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB,
ändringar i särskilt ägardirektiv
Dnr KS 2021-672
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till ändringar i särskilt ägardirektiv godkänns.
Ärende
Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB:s (”ResMex”) syfte och
uppdrag är att med beaktande av kommunal likställighets- och
självkostnadsprincip i samarbete med kommunens näringsliv och kommunens
planverksamhet aktivt medverka till omvandling av området i närheten av det
blivande stationsläget för Ostlänken till ett attraktivt område för olika
verksamheter och för boende.
ResMex ska enligt fastställt särskilt ägardirektiv för bolaget bland annat köpa,
förvalta och avyttra fastigheter inom av kommunfullmäktige beslutat angivet
område (”Intresseområdet”) men får också genomföra mark- och
fastighetsaffärer som krävs för att genomföra uppdraget även utanför detta
område.
Då mark- och fastighetsaffärer numera generellt sker genom paketering av
mark och fastigheter i bolag föreslås ResMex:s nuvarande särskilda
ägardirektiv att kompletteras med möjlighet att köpa, förvalta och avyttra
fastigheter även utanför sitt intresseområde med då i samverkan med
Linköpings kommuns planverksamhet och inom hela kommunens geografiska
yta.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till
kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
Kommunstyrelsen beslut 2021-10-19, § 313
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-26
1. Förslag till ändringar i särskilt ägardirektiv godkänns.
Yrkanden
Niklas Borg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordförandens signatur
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Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-10-19, § 313
Tjänsteskrivelse – Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB,
ändringar i särskilt ägardirektiv, 2021-10-07
Bilaga 1 – Förslag till nytt särskilt ägardirektiv för Resecentrum Mark o
Exploatering i Linköping AB
Bilaga 2 – Protokollsutdrag styrelsemöte Linköpings Stadshus AB 2021-10-07
__________
Beslutet skickas till:
Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB
Linköpings Stadshus AB
VD-assistent, Anna Mevius

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 423 Valdistriktsindelning inför valet 2022, beslut
Dnr KS 2021-758
Kommunfullmäktiges beslut
1. Valdistriktsindelning för 2022 innebär att tre nya valdistrikt inrättas.
Berga 11 (Södra Ekkällan S)
Domkyrko 21 (Vallastaden S)
Domkyrko 22 (Ebbe Park)
2. Gränsen mellan åtta valdistrikt justeras.
Domkyrko 02 (Hunneberg)
Domkyrko 14 (Valla)
Domkyrko 15 (T1 N)
Domkyrko 17 (Innerstaden N)
Domkyrko 20 (Vallastaden N)
Slaka 3 (Slaka-Lilla Mjärdevi)
Berga 8 (Haninge m.fl.)
Berga 10 (Södra Ekkällan N)
3. Namnen för tre valdistrikt ändras.
Berga 10, till Södra Ekkällan N
Domkyrko 18, till Övre Vasastaden N
Domkyrko 20, till Vallastaden N
Ärende
Valnämnden beslutade, 2020-10-15, § 5, att ge Analys och utredning vid
Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att prognosticera antal
röstberättigande i kommunens olika delar och utifrån detta föreslå lämplig
valdistriktsindelning inför valet 2022. Varje valdistrikt bör inte överstiga 1 600
röstberättigande.
Kommunledningsförvaltningen i Linköpings kommun har utarbetat ett förslag
till justering av valdistrikt. Syftet är att säkerställa att inget valdistrikt i
kommunen kommer att omfatta alltför många röstberättigade i valen 2022.
Analys och utredning har, baserat på nuvarande folkmängd och prognos för
kommande år, tagit fram ett förslag på valdistriktsindelning som beskrivs i
bilagan ”Valdistrikt 2021”. I korthet innebär det att tre nya valdistrikt skapas,
samt att gränserna för ytterligare åtta valdistrikt ändras. Dessutom föreslås att
det beskrivande namnet för ytterligare tre valdistrikt ändras.
Totalt antal valdistrikt till valet 2022 blir därmed 102 stycken.
Valnämndens beslut 2021-10-12, § 11

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Valnämndens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Valdistriktsindelning för 2022 innebär att tre nya valdistrikt inrättas.
Berga 11 (Södra Ekkällan S)
Domkyrko 21 (Vallastaden S)
Domkyrko 22 (Ebbe Park)
2. Gränsen mellan åtta valdistrikt justeras.
Domkyrko 02 (Hunneberg)
Domkyrko 14 (Valla)
Domkyrko 15 (T1 N)
Domkyrko 17 (Innerstaden N)
Domkyrko 20 (Vallastaden N)
Slaka 3 (Slaka-Lilla Mjärdevi)
Berga 8 (Haninge m.fl.)
Berga 10 (Södra Ekkällan N)
3. Namnen för tre valdistrikt ändras.
Berga 10, till Södra Ekkällan N
Domkyrko 18, till Övre Vasastaden N
Domkyrko 20, till Vallastaden N
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-19, § 314
1. Valnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-26
1. Valdistriktsindelning för 2022 innebär att tre nya valdistrikt inrättas.
Berga 11 (Södra Ekkällan S)
Domkyrko 21 (Vallastaden S)
Domkyrko 22 (Ebbe Park)
2. Gränsen mellan åtta valdistrikt justeras.
Domkyrko 02 (Hunneberg)
Domkyrko 14 (Valla)
Domkyrko 15 (T1 N)
Domkyrko 17 (Innerstaden N)
Domkyrko 20 (Vallastaden N)
Slaka 3 (Slaka-Lilla Mjärdevi)
Berga 8 (Haninge m.fl.)
Berga 10 (Södra Ekkällan N)

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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3. Namnen för tre valdistrikt ändras.
Berga 10, till Södra Ekkällan N
Domkyrko 18, till Övre Vasastaden N
Domkyrko 20, till Vallastaden N
Yrkanden
Stefan Eriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-10-19, § 314
Ojusterat protokollsutdrag valnämnden 2021-10-12, § 11
Tjänsteskrivelse – Valdistriktsindelning inför valet 2022, beslut, 2021-09-23
Bilaga 1 – Valdistrikt 2021
Bilaga 2 – Kartbilaga 2021
__________
Beslutet skickas till:
Valnämnden
Länsstyrelsen

Ordförandens signatur
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§ 424 Ärendebalans, obesvarade motioner per den 31
augusti 2021
Dnr KS 2021-15
Kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisningen av obesvarade motioner per den 31 augusti 2021 noteras.
Ärende
Kommunallagen och kommunfullmäktiges arbetsordning anger att
kommunstyrelsen två gånger varje år ska redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt.
Kommunledningsförvaltningen redovisar en sammanställning ur diariet av de
25 motioner som var obesvarade och äldre än 1 år den 31 augusti 2021.
Av de 25 motioner som var obesvarade 31 augusti 2021 är 5 bordlagda av
kommunfullmäktige 31 augusti till sammanträdet den 26 oktober. 4 kommer att
tas upp på kommunfullmäktige i oktober samt 5 är planerade till
kommunfullmäktiges sammanträden i november och december. 11 motioner är
under beredning.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till
kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-19, § 315
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-26
1. Redovisningen av obesvarade motioner per den 31 augusti 2021 noteras.
Yttranden
Kristina Edlund (S), Niklas Borg (M), Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) och
Chris Dahlqvist (SD) yttrar sig.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-10-19, § 315
Tjänsteskrivelse – Ärendebalans, obesvarade motioner per den 31 augusti
2021, 2021-10-06
Bilaga – Ärendebalans motioner per 2021-08-31
__________

Ordförandens signatur
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Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur
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Justerarens signatur

36 (129)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2021-10-26

§ 425 Avsägelse (M) - ersättare i kultur- och
fritidsnämnden
Dnr KS 2021-792
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelsen godkänns och överlämnas till valberedningen för
handläggning.
Ärende
Följande avsägelse har inkommit:
Johan Nordlander (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelsen
__________
Beslutet skickas till:
Valberedningen
Kultur- och fritidsnämnden
HR-administratör, Anne-Kathrine Banck

Ordförandens signatur
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§ 426 Avsägelse (MP) - ledamot i kommunfullmäktige
och vice ordförande i utskott för medborgardialog
2 Väst
Dnr KS 2021-835
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelsen godkänns och överlämnas till valberedningen respektive
länsstyrelsen för handläggning.
Ärende
Följande avsägelse har inkommit:
Birgitta Rydhagen (MP) avsäger sig uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige och vice ordförande i utskott för medborgardialog 2 Väst.
Beslutsunderlag
Avsägelsen
__________
Beslutet skickas till:
Valberedning
Länsstyrelsen
Utskott för medborgardialog 2 Väst
HR-administratör, Anne-Kathrine Banck

Ordförandens signatur
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§ 427 Avsägelse (M) - ersättare i social- och
omsorgsnämnden
Dnr KS 2021-851
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelsen godkänns och överlämnas till valberedningen för
handläggning.
Ärende
Följande avsägelse har inkommit:
Anders Sydbom (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i social- och
omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelsen
__________
Beslutet skickas till:
Valberedningen
Social- och omsorgsnämnden
HR-administratör, Anne-Kathrine Banck

Ordförandens signatur
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§ 428 Fyllnadsval (S) - ledamot i stiftelsen Linköpings
trädgårdsförenings park
Dnr KS 2021-494
Kommunfullmäktiges beslut
1. Stefan Andersson (S) väljs som ny ledamot i stiftelsen Linköpings
trädgårdsförenings park.
2. Valet gäller till och med 2022-12-31.
Ärende
Tobias Wiklund (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden och därmed upphör även uppdraget i stiftelsen
Linköpings trädgårdsförenings park. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår
efterträdare och meddelar kommunfullmäktiges valberedning.
Som ny ledamot i stiftelsen Linköpings trädgårdsförenings park föreslås Stefan
Andersson (S).
__________
Beslutet skickas till:
Den valde
Samhällsbyggnadsnämnden
Stiftelsen Linköpings trädgårdsförenings park
Ekonom, Per Ekhager
HR-administratör, Anne-Kathrine Banck

Ordförandens signatur
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§ 429 Fyllnadsval (M) - ersättare i stiftelsen Linköpings
trädgårdsförenings park
Dnr KS 2021-600
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kada Karlsson (M) väljs som ny ersättare i stiftelsen Linköpings
trädgårdsförenings park.
2. Valet gäller till och med 2022-12-31.
Ärende
Kjell Brissman (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden och därmed upphör även uppdraget i stiftelsen
Linköpings trädgårdsförenings park. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår
efterträdare och meddelar kommunfullmäktiges valberedning.
Som ny ersättare i stiftelsen Linköpings trädgårdsförenings park föreslås Kada
Karlsson (M).
__________
Beslutet skickas till:
Den valde
Samhällsbyggnadsnämnden
Stiftelsen Linköpings trädgårdsförenings park
Ekonom, Per Ekhager
HR-administratör, Anne-Kathrine Banck
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§ 430 Fyllnadsval (M) - ersättare i stiftelsen Linköpings
trädgårdsförenings park
Dnr KS 2021-642
Kommunfullmäktiges beslut
1. Filip Jakobsson (M) väljs som ny ersättare i stiftelsen Linköpings
trädgårdsförenings park.
2. Valet gäller till och med 2022-12-31.
Ärende
Nils Ahlberg (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden och därmed upphör även uppdraget i stiftelsen
Linköpings trädgårdsförenings park. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår
efterträdare och meddelar kommunfullmäktiges valberedning.
Som ny ersättare i stiftelsen Linköpings trädgårdsförenings park föreslås Filip
Jakobsson (M).
__________
Beslutet skickas till:
Den valde
Samhällsbyggnadsnämnden
Stiftelsen Linköpings trädgårdsförenings park
Ekonom, Per Ekhager
HR-administratör, Anne-Kathrine Banck
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§ 431 Fyllnadsval (M) - ersättare i kultur- och
fritidsnämnden från och med 2021-10-26
Dnr KS 2021-792
Kommunfullmäktiges beslut
1. Anders Sydbom (M) väljs som ny ersättare i kultur- och
fritidsnämnden.
2. Valet gäller till och med 2022-12-31.
Ärende
Johan Nordlander (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden.
Som ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden föreslås Anders Sydbom (M).
__________
Beslutet skickas till:
Den valde
Kultur- och fritidsnämnden
HR-administratör, Anne-Kathrine Banck
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§ 432 Fyllnadsval (M) - ledamot i kultur- och
fritidsnämnden
Dnr KS 2021-588
Kommunfullmäktiges beslut
1. Johan Nordlander (M) väljs som ny ledamot i kultur- och
fritidsnämnden.
2. Valet gäller till och med 2022-12-31.
Ärende
Nils Blixt (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kultur- och
fritidsnämnden.
Som ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden föreslås Johan Nordlander (M).
__________
Beslutet skickas till:
Den valde
Kultur- och fritidsnämnden
HR-administratör, Anne-Kathrine Banck
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§ 433 Fyllnadsval (MP) - ersättare i kommunstyrelsen
från och med 2021-11-01
Dnr KS 2021-657
Kommunfullmäktiges beslut
1. Jenny Ivner (MP) väljs som ny ersättare i kommunstyrelsen.
2. Valet gäller från och med 2021-11-01 till och med 2022-12-31.
Ärende
Birgitta Rydhagen (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen från och med 2021-11-01.
Som ny ersättare i kommunstyrelsen föreslås Jenny Ivner (MP) från och med
2021-11-01 till och med 2022-12-31.
__________
Beslutet skickas till:
Den valde
Kommunstyrelsen
HR-administratör, Anne-Kathrine Banck
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§ 434 Lönedumpning, anmälan av och svar på fråga (-)
Dnr KS 2021-841
Kommunfullmäktiges beslut
1. Frågan får ställas.
2. Frågan är besvarad.
Ärende
Michael Cocozza ställer följande frågor:
- Har kommunen och/eller kommunala bolag i dagsläget avtal med utländsk
entreprenör eller via svensk entreprenör en utländsk underentreprenör som
anlitar utländsk arbetskraft vid någon pågående entreprenad?
- Om ja – har det av kommunen och/eller de kommunala bolagen säkerställts
att dessa entreprenörer eller underentreprenörer betalar skatt i Sverige?
Niklas Borg (M) besvarar frågan.
Michael Cocozza (-) tackar för svaret.
Yttranden
Michael Cocozza (-) och Niklas Borg (M) yttrar sig.
Beslutsunderlag
Frågan
__________
Beslutet skickas till:
-
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§ 435 Har kommunens skolor rutiner för att hantera
dödligt våld och behov av samtalsstöd som
uppstår efteråt?, svar på interpellation (S)
Dnr KS 2021-626
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen är besvarad.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-28, § 412 att bordlägga ärendet.
Jonatan Hermansson (S) ställer i en interpellation daterad 2021-08-27 följande
frågor:
1. Vilka rutiner finns för hur pågående dödligt våld (PDV) ska
hanteras i Linköpings kommunala grund- och gymnasieskolor?
2. Genomförs regelbundna övningar med medarbetare och elever
för att stärka beredskapen?
3. Vilka rutiner finns för att erbjuda medarbetare och elever
samtalsstöd i händelse av våld i eller i närheten av våra skolor?
Kommunfullmäktige beslutade 2021-08-31, § 352, att interpellationen får
ställas.
Åsa Wennergren (L) svarar på interpellationen.
Jonatan Hermansson (S) tackar för svaret.
Yttranden
Åsa Wennergren (L), Jonatan Hermansson (S), Torsten Svärdström (SD),
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), Andreas Williamsson (S), Rebecka
Hovenberg (MP), Trine Vikinge (C) och Mikael Larsson (C) yttrar sig.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur
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§ 436 Träning och friskvård för personer med
funktionsnedsättning, svar på interpellation (SD)
Dnr KS 2021-757
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen är besvarad.
Ärende
Christer Johansson (SD) och Jane Ericsson (SD) ställer i en interpellation
daterad 2021-09-22 följande frågor:
1. När kommer det att presenteras ett konkret förslag gällande
återstarten av träningsverksamheten inför social-och
omsorgsnämnden?
2. Varför har översynen av uppdrag- och verksamhetsformen för
samverkansavtalet tagit snart två år?
3. Med anledning av att förvaltningen skulle göra en översyn av
uppdrag- och avtalsform för att därefter återkomma till nämnden
med ett nytt förslag till beslut, har kommunalrådet planer på att
avsätta ekonomiska medel för att genomföra en uppstart av
verksamheten 2022?
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-28, § 391 att interpellationen får
ställas.
Annika Krutzén (M) svarar på interpellationen.
Christer Johansson (SD) tackar för svaret.
Yttranden
Annika Krutzén (M), Christer Johansson (SD), Thomas Bystedt (L), AnnCharlotte Bäckman (S) och Chris Dahlqvist (SD) yttrar sig.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur
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§ 437 Vad händer med arbetet mot hedersrelaterat våld
och förtryck?, svar på interpellation (MP)
Dnr KS 2021-763
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen är besvarad.
Ärende
Rebecka Hovenberg (MP) ställer i en interpellation daterad 2021-09-24
följande frågor:
1. Finns det en samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck i
Linköping?
2. Är en handlingsplan med konkreta åtgärder för att motverka
hedersrelaterat våld- och förtryck under framtagande och när
beräknas den i så fall vara klar?
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-28, § 392 att interpellationen får
ställas.
Annika Krutzén (M) svarar på interpellationen.
Rebecka Hovenberg (MP) tackar för svaret.
Yttranden
Annika Krutzén (M), Rebecka Hovenberg (MP), Maria Moraes (MP), Süreyya
Kurdi (S), Thomas Bystedt (L) och Anders Sydbom (M) yttrar sig.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunkansliet
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§ 438 Hur arbetas det praktiskt med klimatanpassning?,
svar på interpellation (MP)
Dnr KS 2021-764
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen är besvarad.
Ärende
Rebecka Hovenberg (MP) ställer i en interpellation daterad 2021-09-24
följande frågor:
1. Vad finns det för budgeterade medel till
klimatanpassningsinsatser?
2. Hur arbetar vi för att minska riskerna i de befintliga områden
som skyfallskarteringen visar är mest utsatta vid kraftiga
skyfall?
3. Sker dialog med privata fastighetsägare i dessa områden om hur
de kan minska riskerna?
4. Är ansvarsfördelningen tydlig och kommunicerad mellan
kommunen, Tekniska verken och de privata fastighetsägarna?
5. Tar vi alltid hänsyn till klimatanpassningsperspektivet när vi
bygger nytt i kommunen?
6. Hur arbetar kommunen för att motverka riskerna med att farliga
ämnen sprids från förorenad mark och avslutade deponier vid
eventuella översvämningar?
7. Hur kan vi i kommunen använda vår egen mark för att
klimatanpassa skogen och lantbruket? Görs det?
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-28, § 393 att interpellationen får
ställas.
Muharrem Demirok (C) svarar på interpellationen.
Rebecka Hovenberg (MP) tackar för svaret.
Yttranden
Muharrem Demirok (C), Rebecka Hovenberg (MP), Torsten Svärdström (SD),
Petter Mattsson (MP) och Patrik Westlund (SD) yttrar sig.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 439 Vad vill Alliansen med Östergötlands museum?,
svar på interpellation (S)
Dnr KS 2021-766
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen är besvarad.
Ärende
Niklas Nåbo (S) ställer i en interpellation daterad 2021-09-24 följande frågor:
1. Ser det borgerliga styret några problem med att deras avslag på
museets äskande kan komma att leda till kraftigt höjda
entrépriser för barn, unga och vuxna?
2. Är tanken från det borgerliga styret i Linköping att regionen ska
stå ensamma om att tillföra medel till en verksamhet vars
lokaler i huvudsak är förlagda i Linköping?
3. Kommer det borgerliga styret verka proaktivt för att få till ett
samtal med staten i Kultursamverkan senare i höst?
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-28, § 394 att interpellationen får
ställas.
Gustaf Appelberg (L) svarar på interpellationen.
Niklas Nåbo (S) tackar för svaret.
Yttranden
Gustaf Appelberg (L), Niklas Nåbo (S), Johan Thorén (L) och Rolf Edelman
(M) yttrar sig.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

51 (129)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2021-10-26

§ 440 På vilket sätt anser Alliansen att återkommande
upphandlingar inom hemtjänsten skulle vara bättre
för den äldre och personalen?, svar på
interpellation (S)
Dnr KS 2021-769
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen är besvarad.
Ärende
Kristina Edlund (S) och Mikael Sanfridson (S) ställer i en interpellation
daterad 2021-09-24 följande fråga:
1. På vilket sätt anser Alliansen att återkommande upphandlingar
inom hemtjänsten skulle vara bättre för den äldre och
personalen?
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-28, § 395 att interpellationen får
ställas.
Liselotte Fager (KD) svarar på interpellationen.
Kristina Edlund (S) och Mikael Sanfridson (S) tackar för svaret.
Yttranden
Liselotte Fager (KD), Mikael Sanfridson (S), Ylva Bjerke (M), Kristina Edlund
(S), Annika Krutzén (M), Jörgen Ring (SD), Jessica Eek (V), Thomas Bystedt
(L), Anita Jonasson-Kroon (M), Trine Vikinge (C), Magnus Engström (KD),
Johan Bergstedt (MP), Christoffer Olsson (S) och Chris Dahlqvist (SD) yttrar
sig.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 441 Ge barn till arbetslösa rätt till minst 30
timmarsförskola, anmälan av motion (-)
Dnr KS 2021-842
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärende
Michael Cocozza (-) föreslår i en motion daterad 2021-10-09 att:
- Barn till arbetslösa och föräldralediga ges rätt till 30 timmars förskola.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunkansliet

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 442 Bekämpa prostitutionen i Linköpings kommun,
anmälan av motion (V)
Dnr KS 2021-845
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärende
Jessica Eek (V), Eva Lindbland (V), Björn Alling (V) och Agneta Eriksson
(V) föreslår i en motion daterad 2021-10-09 att:
- Kommunens skolor samt berörda förvaltningar och bolag mer systematiskt
arbetar med attityder gentemot sexköp, i syfte att minska efterfrågan på köp av
sexuella tjänster.
- Linköpings kommun utreder förutsättningarna för att starta och driva en
MIKA- respektive KAST-mottagning i enlighet med motionens intentioner.
- Anställda inom kommunens förvaltningar, som i sitt yrke kommer i kontakt
med unga eller vuxna som kan ha erfarenhet av sex mot ersättning, erbjuds
utbildning inom området.
- Linköpings kommun genomför en återkommande kartläggning av
förekomsten av sex mot ersättning och dithörande människohandel. Resultatet
av kartläggningen ska redovisas till kommunfullmäktige.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunkansliet

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 443 Varför sviker kommunen våra ungdomar, anmälan
av interpellation (SD)
Dnr KS 2021-797
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas.
Ärende
Chris Dahlqvist (SD) ställer i en interpellation daterad 2021-10-05 följande
frågor:
- Anser Alliansen att de har gjort tillräckligt för att förhindra utvecklingen
gällande ungdomsrån?
- Anser Alliansen att utvecklingen kan härledas till massinvandringen som
drabbat Sverige?
- Vilka konkreta åtgärder ämnar Alliansen att vidta för att stoppa utvecklingen?
__________
Beslutet skickas till:
Kommunkansliet

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 444 Inkomna ärenden till kommunfullmäktige
Dnr KS 2021-598
Kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisningen noteras.
Ärende
Följande ärenden har inkommit till kommunfullmäktige under perioden 202109-14 - 2021-10-12:
KS 2021-799 Arbetsmarknadsprogram
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Inkomna ärenden till kommunfullmäktige (verkställda
remisser) - 2021-09-14 - 2021-10-12, 2021-10-12
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 445 Handlingar för kännedom
Dnr KS 2021-2
Kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisningen noteras.
Ärende
Följande handlingar för kännedom har inkommit under perioden 2021-09-14 –
2021-10-12:
Länsstyrelsen
Ny ledamot, Birgitta Wallberg och ny ersättare för ledamot, Kärstin Brattgård i
kommunfullmäktige från och med 14 september.
Ny ledamot, Anita Jonasson Kroon och ny ersättare för ledamot, Sandra
Sannemo Bårman i kommunfullmäktige från och med 11 oktober.
Mark- och miljödomstolen
Mark- och miljödomstolen avvisar överklagandet av Detaljplan i Djurgården
för del av Smedstad 1:4 m.fl. (Djurgården, etapp 1)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Handlingar för kännedom - kommunfullmäktige 2021,
2021-10-19

__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 446 Ungdomsbostadskö, svar på motion (S)
Dnr KS 2019-767
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till tidigare besvarad motion om
införande av bostadsförmedling. Där konstateras ett bristande intresse
hos kommunens bostadsbolag och privata bostadsbolag för ett
gemensamt kösystem.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-15, § 324 och 2021-08-31, § 367 att
bordlägga ärendet.
Socialdemokraterna i Linköping föreslår i en motion inkommen till kommunen
2019-10-17 att kommunfullmäktige beslutar att:
- Linköpings kommun ska skapa en ungdomsbostadskö med hyresrätter
reserverade för ungdomar mellan 18 och 25 år som inte är berättigade köplats i
Studentbostäders system.
- Bostäderna i ungdomsbostadskön ska fördelas i enlighet med motionens
intentioner så att högre ålder inte blir en gynnande faktor inom kön.
Kommunfullmäktige avslog 2021-01-26 § 36 en motion från vänsterpartiet
med förslag att införa en bostadsförmedling i Linköping. En
ungdomsbostadskö är att jämföra med en bostadsförmedling och bygger på
samma princip. Lägenheter från olika bostadsbolag ska förmedlas till
målgruppen via en förmedling utifrån ett givet fördelningssystem. I svaret på
motionen som avslogs 2021-01-26 § 36 konstateras att de privata
bostadsbolagen inte har något intresse för en kommunal bostadsförmedling
utan sätter istället stor vikt till att fritt få välja hyresgäster utefter egna
parametrar och kösystem.
En förutsättning för att kunna införa en ungdomsbostadskö är att
bostadsbolagen vill erbjuda sina lägenheter till ungdomsbostadskön.
Den största aktören på Linköpings bostadsmarknad är AB Stångåstaden. Inom
deras fastighetsbestånd erbjuds i vissa fall lägenheter till olika målgrupper. En
sådan målgrupp är ”Ungdom (18-25)”. Lägenheterna riktar sig till målgruppen
men kösystemet bygger på köpoäng och den med högst köpoäng erbjuds
lägenheten först.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen avslås med
hänvisning till bristande intresse hos kommunens privata bostadsbolag.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Kommunens egna bostadsbolag, AB Stångåstaden, förmedlar inte andras
lägenheter. En förändring av Stångåstadens bostadskö kräver ändring av
bolagets ägardirektiv.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-05-26, § 117
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till tidigare besvarad motion om införande
av bostadsförmedling. Där konstateras ett bristande intresse hos
kommunens bostadsbolag och privata bostadsbolag för ett gemensamt
kösystem.
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 197
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-26
1. Motionen avslås med hänvisning till tidigare besvarad motion om införande
av bostadsförmedling. Där konstateras ett bristande intresse hos
kommunens bostadsbolag och privata bostadsbolag för ett gemensamt
kösystem.
Yttranden
Jörgen Ring (SD) och Michael Cocozza (-) yttrar sig.
Yrkanden
Mari Hultgren (S), Christoffer Olsson (S) och Kristina Edlund (S) yrkar bifall
till motionen.
Muharrem Demirok (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Muharrem Demiroks (C) 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) yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Omröstning begärs och ska verkställas.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Den som vill
bifalla Muharrem Demiroks (C) yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Mari Hultgrens (S) med fleras
yrkande om bifall till motionen röstar nej.
Utfall: 52 ja, 27 nej, 0 avstår, 79 totalt. Hur var och en röstat framgår av Bilaga
§ 446, Omröstning.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Muharrem Demiroks
(C) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning
Omröstningar framgår av bilaga § 446, Omröstning.
Reservationer
Samtliga tjänstgörande ledamöter och ersättare från Socialdemokraterna
reserverar sig mot beslutet till förmån för Mari Hultgrens (S) med fleras
yrkande om bifall till motionen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-08-31, § 367
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-06-15, § 324
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-08, § 197
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-26, § 117
Tjänsteskrivelse - Ungdomsbostadskö, svar på motion (S) 2020-04-29
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Bilaga § 446, Omröstning
Starttid:
Sluttid:
Ja:
Nej:
Avstår:
Totalt:

2021-10-26 15:11:54
2021-10-26 15:13:15
52
27
0
79

Följande personer har röstat: Ja
Conny Daun (SD)
Joakim Hörsing (MP)
Lars Vikinge (C)
Gustaf Appelberg (L)
Camilla Bekkhus (SD)
Niklas Borg (M)
Astrid Brissman (M)
Gunnar Broman (L)
Thomas Bystedt (L)
Michael Cocozza (-)
Chris Dahlqvist (SD)
Yvonne de Martin (C)
Muharrem Demirok (C)
Rolf Edelman (M)
Magnus Engström (KD)
Elsa Ericsson (M)
Stefan Erikson (M)
Liselotte Fager (KD)
Gösta Gustavsson (C)
Rebecka Hovenberg (MP)
Christer Johansson (SD)
Linnéa Jägestedt (M)
Susanna Kellgren Lundberg (L)
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)

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Anna Steiner Ekström (M)
Yvonne Svalin (KD)
Torsten Svärdström (SD)
Suada Tolic (M)
Åsa Wennergren (L)
Trine Vikinge (C)
Johan Bergstedt (MP)
Ylva Bjerke (M)
Gunnar Franzén (SD)
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP)
Anita Jonasson-Kroon (M)
William Jonsson (M)
Magnus Landberg (KD)
Mikael Larsson (C)
Petter Mattsson (MP)
Richard Svenselius (KD)
Anders Sydbom (M)
Johan Thorén (L)
Patrik Westlund (SD)
Tommy Ählström (M)
Följande personer har röstat: Nej
Niklas Nåbo (S)
Elias Aguirre (S)
Kristina Edlund (S)
Jessica Eek (V)
Elisabeth Gustafsson (S)
Ali Hajar (S)
Jonatan Hermansson (S)
Mari Hultgren (S)
Süreyya Kurdi (S)
Anna Larsson (S)
Eva Lindblad (V)
Joe Mayer (S)
Tanja Mitic (S)
Christoffer Olsson (S)
Karin Sandin Dahlgren (S)
Ranko Simic (S)
Simon Tibell (S)
Andreas Williamsson (S)
Frida Ählström (S)

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Albin Adell Sjöberg (V)
Elina Andersson (S)
Conny Delerud (S)
Peter Hult (S)
Agneta Eriksson (V)
Birgitta Wallberg (S)
Susanne Wallberg (S)
Klara von Eckardstein (V)

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 447 Bättre skolstädning genom återtagen verksamhet,
svar på motion (S)
Dnr KS 2020-977
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första att-sats avslås med hänvisning till att städningen av
Linköpings kommuns för- grund- och gymnasieskolor fungerar väl i
nuvarande form på entreprenad.
2. Motionens andra att-sats besvaras med hänvisning till att
städpersonalen redan till stor del är en integrerad del av
personalgruppen på respektive enhet och också är en
trygghetsskapande insats genom att vuxna rör sig och arbetar i skolans
miljöer under dagen.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2021-08-31, § 371 att bordlägga ärendet.
Elias Aguirre (S) och Jonatan Hermansson (S) föreslår i en motion daterad
2020-12-18 att:



Ett arbete inleds för att successivt återta all skolstädning av
kommunens för-, grund- och gymnasieskolor i kommunens regi,
Ett arbete inleds med målet att städpersonalen ska bli en
integrerad del av den övriga personalgruppen på respektive
enhet.

Städningen av Linköpings kommuns för-, grund- och gymnasieskolor som
utförs på entreprenad fungerar väl eftersom kriterierna vid upphandling ställer
mycket höga krav på utförarna och det finns en tydlig struktur för uppföljning
och kommunikation under avtalstiden. Eftersom det i alla avtal ingår att
städning ska ske under dagtid blir städpersonalen en del av personalgruppen på
enheten och bidrar också till att skapa en trygg miljö med fler vuxna som rör
sig och arbetar i skolan.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut är att den
första punkten i motionen avslås med hänvisning till att städningen av
Linköpings kommuns för-, grund- och gymnasieskolor fungerar väl i
nuvarande form på entreprenad. Den andra punkten besvaras med hänvisning
till att städpersonalen redan till stor del är en integrerad del av personalgruppen
på respektive enhet och också är en trygghetsskapande insats genom att vuxna
rör sig och arbetar i skolans miljöer under dagen.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Barn- och ungdomsnämndens beslut 2021-06-17, § 100
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första att-sats avslås med hänvisning till att städningen av
Linköpings kommuns för- grund- och gymnasieskolor fungerar väl i
nuvarande form på entreprenad.
2. Motionens andra att-sats besvaras med hänvisning till att städpersonalen
redan till stor del är en integrerad del av personalgruppen på respektive
enhet och också är en trygghetsskapande insats genom att vuxna rör sig och
arbetar i skolans miljöer under dagen.
Bildningsnämndens beslut 2021-06-17, § 78
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första att-sats avslås med hänvisning till att städningen av
Linköpings kommuns för- grund- och gymnasieskolor fungerar väl i
nuvarande form på entreprenad.
2. Motionens andra att-sats besvaras med hänvisning till att städpersonalen
redan till stor del är en integrerad del av personalgruppen på respektive
enhet och också är en trygghetsskapande insats genom att vuxna rör sig och
arbetar i skolans miljöer under dagen.
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-24, § 234
1. Barn- och ungdomsnämndens samt bildningsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-26
1. Motionens första att-sats avslås med hänvisning till att städningen av
Linköpings kommuns för- grund- och gymnasieskolor fungerar väl i
nuvarande form på entreprenad.
2. Motionens andra att-sats besvaras med hänvisning till att städpersonalen
redan till stor del är en integrerad del av personalgruppen på respektive
enhet och också är en trygghetsskapande insats genom att vuxna rör sig och
arbetar i skolans miljöer under dagen.

Ordförandens signatur
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Yrkanden
Jonatan Hermansson (S), Elias Aguirre (S), Conny Delerud (S), Cecilia
Gyllenberg Bergfasth (MP), Eva Lindblad (V), Ranko Simic (S), Niklas Nåbo
(S) och Frida Ählström (S) yrkar bifall till motionen.
Åsa Wennergren (L), Trine Vikinge (C), Jörgen Ring (SD), Torsten
Svärdström (SD) och Fredrik Lundén (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Åsa Wennergrens (L) med fleras yrkande om
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut mot Jonatan Hermanssons (S)
med fleras yrkande om bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Åsa Wennergrens (L) med fleras yrkande om bifall
till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs och ska verkställas.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Den som vill
bifalla Åsa Wennergrens (L) med fleras yrkande om bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Jonatan
Hermanssons (S) med fleras yrkande om bifall till motionen röstar nej.
Utfall: 47 ja, 32 nej, 0 avstår, 79 totalt. Hur var och en röstat framgår av Bilaga
§ 447, Omröstning.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Åsa Wennergrens
(L) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning
Omröstningar framgår av bilaga § 447, Omröstning.
Reservationer
Samtliga tjänstgörande ledamöter och ersättare från Socialdemokraterna,
Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för
Jonatan Hermanssons (S) med fleras yrkande om bifall till motionen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-08-31, § 371
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-08-24, § 234
Protokollsutdrag bildningsnämnden 2021-06-17, § 78
Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämnden 2021-06-17, § 100
Tjänsteskrivelse – Bättre skolstädning genom återtagen verksamhet, svar på
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motion (S)
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Bildningsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
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Bilaga § 447, Omröstning
Starttid:
Sluttid:
Ja:
Nej:
Avstår:
Totalt:

2021-10-26 15:56:05
2021-10-26 15:56:57
47
32
0
79

Följande personer har röstat: Ja
Conny Daun (SD)
Lars Vikinge (C)
Gustaf Appelberg (L)
Camilla Bekkhus (SD)
Niklas Borg (M)
Astrid Brissman (M)
Gunnar Broman (L)
Thomas Bystedt (L)
Michael Cocozza (-)
Chris Dahlqvist (SD)
Yvonne de Martin (C)
Muharrem Demirok (C)
Rolf Edelman (M)
Magnus Engström (KD)
Elsa Ericsson (M)
Stefan Erikson (M)
Liselotte Fager (KD)
Gösta Gustavsson (C)
Christer Johansson (SD)
Linnéa Jägestedt (M)
Susanna Kellgren Lundberg (L)
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)
Anna Steiner Ekström (M)
Yvonne Svalin (KD)
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Torsten Svärdström (SD)
Suada Tolic (M)
Åsa Wennergren (L)
Trine Vikinge (C)
Ylva Bjerke (M)
Gunnar Franzén (SD)
Anita Jonasson-Kroon (M)
William Jonsson (M)
Magnus Landberg (KD)
Mikael Larsson (C)
Richard Svenselius (KD)
Anders Sydbom (M)
Johan Thorén (L)
Patrik Westlund (SD)
Tommy Ählström (M)
Följande personer har röstat: Nej
Joakim Hörsing (MP)
Niklas Nåbo (S)
Elias Aguirre (S)
Kristina Edlund (S)
Jessica Eek (V)
Elisabeth Gustafsson (S)
Ali Hajar (S)
Jonatan Hermansson (S)
Rebecka Hovenberg (MP)
Mari Hultgren (S)
Süreyya Kurdi (S)
Anna Larsson (S)
Eva Lindblad (V)
Joe Mayer (S)
Tanja Mitic (S)
Christoffer Olsson (S)
Karin Sandin Dahlgren (S)
Ranko Simic (S)
Simon Tibell (S)
Andreas Williamsson (S)
Frida Ählström (S)
Albin Adell Sjöberg (V)
Elina Andersson (S)
Johan Bergstedt (MP)
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Conny Delerud (S)
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP)
Peter Hult (S)
Agneta Eriksson (V)
Petter Mattsson (MP)
Birgitta Wallberg (S)
Susanne Wallberg (S)
Klara von Eckardstein (V)
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§ 448 Vem bygger framtidens Skäggetorp?, svar på
motion (MP)
Dnr KS 2019-887
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-23.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-15, § 325 och 2021-08-31, § 368 att
bordlägga ärendet.
Miljöpartiet de gröna i Linköping föreslår i en motion inkommen till
kommunen 2019-12-02 att:



Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bjuda in alla bostadsbolag i
Skäggetorp till en dialog för att diskutera områdets framtid och
möjligheter till innovativ samverkan.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheter för
samverkan mellan de olika bolagen genom t.ex. ett gemensamt
bolag med mål att få igång byggandet i Skäggetorp och andra
liknande områden.

Motionen från Miljöpartiet de gröna inkom till kommunen under slutet av
2019. Sedan dess har fastighetsägarnas intresse att utveckla Skäggetorp ökat.
De tre stora fastighetsägarna, som äger och förvaltar hyresrätter i stadsdelen,
har alla inkommit med planansökningar och arbetet med att utveckla stadsdelen
i enlighet med planprogrammet har inletts.
Dialogen mellan fastighetsägarna och kommunen är etablerad i olika forum,
planprojekt och i det fortsatta arbetet med en strategi i syfte att genomföra
byggnationen av framtidens Skäggetorp.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen avslås.
Anledningen är att samarbete/samverkan och dialog pågår och nu utvecklas i
den riktning som motionen föreslår.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-05-26, § 118
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
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1. Motionen avslås med anledning av att det samarbete/samverkan och dialog
som efterfrågas nu har inletts och utvecklas i den riktning som motionen
föreslår.
2. Motionen avslås med anledning av att den efterfrågade samverkan för att få
igång byggandet i Skäggetorp är inledd och under utveckling i och med
pågående, framtida och antagna detaljplaner.
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 198
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-26
1. Motionen besvaras med anledning av att det samarbete/samverkan och
dialog som efterfrågas nu har inletts och utvecklas i den riktning som
motionen föreslår.
2. Motionen besvaras med anledning av att den efterfrågade samverkan för att
få igång byggandet i Skäggetorp är inledd och under utveckling i och med
pågående, framtida och antagna detaljplaner.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-11-23.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-08-31, § 368
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-06-15, § 325
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-08, § 198
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-26, § 118
Tjänsteskrivelse – Vem bygger framtidens Skäggetorp, svar på motion (MP)
2021-04-29
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

72 (129)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2021-10-26

§ 449 Framtidens särskola, svar på motion (MP)
Dnr KS 2021-143
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-23.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2021-08-31, § 372 att bordlägga ärendet.
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.

Motionären anger bland annat i motionen att Linköpings kommun har en
särskola med hög kvalitet idag, men menar att om inte behoven
uppmärksammas är risken stor att den försämras när lokaler och personal inte
räcker till.
Motionären tar i sin motion även upp att det är viktigt att se helheten kring
särskola, förskola och fritids för barn i Linköping och vill veta den förväntade
utvecklingen de kommande 30 åren vad gäller lokaler, personal,
utbildningsbehov, resurser och hjälpmedel samt hur förslag på riksnivå
påverkar skolformen.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har ett kontinuerligt arbete
gällande särskolans utformning i Linköpings kommun, där man både på lång
och kort sikt ser över behoven kopplade till särskolan. Exempelvis görs med ett
halvårs intervall ett prognosarbete där man jämför nuläget med historiken fem
år bakåt i tiden på halvårsbasis, för att kunna se trender och planera framåt.
Utifrån det befintliga arbetet som pågår föreslår Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen att motionen besvaras.
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2021-06-17, § 101
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till att Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen har ett kontinuerligt arbete gällande
särskolans utformning i Linköpings kommun.
Ordförandens signatur
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Kommunstyrelsens beslut 2021-08-24, § 235
1. Barn- och ungdomsnämndens förslag till beslut tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-26
1. Motionen besvaras med hänvisning till att Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen har ett kontinuerligt arbete gällande
särskolans utformning i Linköpings kommun.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-11-23.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-08-31, § 372
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-08-24, § 235
Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämnden 2021-06-17, § 101
Tjänsteskrivelse – Framtidens särskola, svar på motion (MP), 2021-05-06
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionären
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§ 450 Modernisera halkbekämpning och snöröjning, svar
på motion (MP)
Dnr KS 2019-374
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-23.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-15, § 326 och 2021-08-31, § 369 att
bordlägga ärendet.
Gunnar Gustafsson (MP) föreslår i en motion daterad 2019-04-18 att:




Linköpings kommun ska ta över ansvaret för snöröjningen av
trottoarer från fastighetsägarna
Sopsaltning, eller likvärdiga alternativ, ska användas på
samtliga cykelvägar och trottoarer
Halkbekämpning på cykelvägar och trottoarer ska göras när det
finns behov av det

Miljöpartiet anser att sopsaltmetoden skulle användas som
halkbekämpningsmetod istället för sandning på samtliga gång- och cykelbanor.
De anser att gruset i sig blir halt och vasst då vi har mer halkbekämpnings
tillfällen än snöröjning på våra breddgrader. Miljöpartiet vill också att
kommunen tar över vinterväghållningen på trottoarer/gångbanor vilket idag
ligger på fastighetsägaren. Detta anses ge ojämn kvalitet, då vissa
fastighetsägare sköter gångbanorna utanför sina fastigheter och vissa inte.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionens första att-sats
avslås med hänvisning till det ansvarsförhållande som nu råder, där
fastighetsägaren ansvarar för renhållning, och därmed snöröjning och
halkbekämpning, av trottoarer och gångbanor utanför sin fastighet inte bör
ändras med anledning av ökade kostnader för kommunen.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionens andra att-sats
avslås med hänvisning till att delar av förslagen redan utförs.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionens tredje att-sats
avslås med hänvisning till de kriterier som finns för halkbekämpning anses
hålla en hög ambitionsnivå och är satta utifrån att täcka det behov som finns.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-05-26, § 120
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1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första att-sats avslås med hänvisning till det ansvarsförhållande
som nu råder, där fastighetsägaren ansvarar för renhållning, och därmed
snöröjning och halkbekämpning, av trottoarer och gångbanor utanför sin
fastighet inte bör ändras med anledning av ökade kostnader för
kommunen.
2. Motionens andra att-sats avslås med hänvisning till att delar av förslagen
redan utförs.
3. Motionens tredje att-sats besvaras med hänvisning till att de kriterier som
finns för halkbekämpning anses hålla en hög ambitionsnivå och är satta
utifrån att täcka det behov som finns.
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 199
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-26
1. Motionens första att-sats avslås med hänvisning till det ansvarsförhållande
som nu råder, där fastighetsägaren ansvarar för renhållning, och därmed
snöröjning och halkbekämpning, av trottoarer och gångbanor utanför sin
fastighet inte bör ändras med anledning av ökade kostnader för
kommunen.
2. Motionens andra att-sats avslås med hänvisning till att delar av förslagen
redan utförs.
3. Motionens tredje att-sats avslås med hänvisning till de kriterier som finns
för halkbekämpning anses hålla en hög ambitionsnivå och är satta utifrån
att täcka det behov som finns.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-11-23.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-08-31, § 369
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-06-15, § 326
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-08, § 199
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-26, § 120
Tjänsteskrivelse – Modernisera halkbekämpning och snöröjning, svar på
motion (MP), 2021-03-19
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionären
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§ 451 Låt en framtidskommission visa vägen genom
krisen!, svar på motion (V)
Dnr KS 2021-348
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens avslås med hänvisning till att uppdraget för den
framtidskommission som föreslås, idag genomförs dels i kommunens
ordinarie krisberedskapsarbete samt finns reglerat i beslutade
styrdokument. Det beskrivna framtidsperspektivet bedöms
säkerställas i kommunens risk- och sårbarhetsanalys, (RSA) vars
handlingsplan beslutas av kommunfullmäktige.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2021-08-31, § 374 att bordlägga ärendet.
Jessica Eek (V) och Björn Alling (V) föreslår i motion daterad 2021-04-14 att:




Linköpings kommun tillsätter en framtidskommission med
ansvar att skärskåda pandemiarbetet i Linköping och i vår
omvärld för att ta fram förslag på hur vi bygger ett robustare
samhälle.
Återrapportering sker löpande till kommunstyrelsen.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning till
att kommunen idag har en fastställd organisation för arbetet med
krisberedskap. Krisberedskapsarbetet regleras av dels lagstiftning på området,
dels av den överenskommelse om kommunernas arbete med krisberedskap som
tecknats mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Framtidsperspektivet tillvaratas i
kommunens risk- och sårbarhetsanalys. En utvärdering av kommunens
krishanteringsarbete gällande Covid-19-pandemin är beställd av
kommundirektören och ska rapporteras till kommunstyrelsen under 2021.
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-24, § 237
1. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-26
1. Motionens avslås med hänvisning till att uppdraget för den
framtidskommission som föreslås, idag genomförs dels i kommunens
ordinarie krisberedskapsarbete samt finns reglerat i beslutade
styrdokument. Det beskrivna framtidsperspektivet bedöms säkerställas i
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kommunens risk- och sårbarhetsanalys, (RSA) vars handlingsplan beslutas
av kommunfullmäktige.
Yrkanden
Jessica Eek (V) yrkar bifall till motionen.
Niklas Borg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Niklas Borgs (M) yrkande om bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut mot Jessica Eeks (V) yrkande om bifall
till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Niklas Borgs
(M) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Reservationer
Samtliga tjänstgörande ledamöter och ersättare från Vänsterpartiet reserverar
sig mot beslutet till förmån för Jessica Eeks (V) yrkande om bifall till
motionen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-08-31, § 374
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-08-24, § 237
Tjänsteskrivelse – Låt en framtidskommission visa vägen genom krisen!, svar
på motion (V), 2021-06-23
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Säkerhetsenheten
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§ 452 Ge Linköpingsborna en ätbar park, svar på motion
(V)
Dnr KS 2019-882
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till att delar av motionen redan
utförs i våra parker.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-15, § 327 och 2021-08-31, § 370 att
bordlägga ärendet.
Jessica Eek (V), Björn Alling (V), Eva Lindblad (V) och de tidigare
ledamöterna för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige Jane Carlsson och Fredrik
Hasselgren föreslår i en motion daterad 2019-11-21 att:



Linköpings kommun på en lämplig plats eller platser ska
anlägga en ätbar park där kommuninvånarna kan plocka frukt,
örter, bär och grönsaker
Linköpings kommun i arbetet med att utveckla stadsdelar- och
serviceorter tar med ätbar park i planeringen av grönområden

Vänsterpartiet anser det värdefullt att alla får tillgång till äkta naturupplevelser.
De vill ge linköpingsborna information och inspiration som påminner om att
maten är en naturresurs, inte någonting som bara finns på butikshyllorna.
Därför vill de att Linköping ska få en ätbar park.
Parken skulle till en låg kostnad ge många barn och vuxna i Linköping
möjlighet att äta ett nyplockat äpple, eller plocka päron, plommon, grönsaker,
örter och bär. Parken kan också användas som utomhusklassrum där barn och
ungdomar i våra skolor kan få lära sig vilka bär och frukter som är ätbara.
I Linköpings kommun sker plantering av bärbuskar och fruktträd i samband
med en rad olika projekt. Exempelvis vid anläggandet av lekplatser, där det
ofta planteras bärbuskar och även ibland smultron och blåbär. Även i andra
parker, nyanlagda och befintliga strävar förvaltningen efter att plantera en god
variation av blommande och bärande buskar och träd, eftersom de också är
viktiga för pollinerade insekter och fåglar.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att motionen avslås
med hänvisning till att delar av motionen redan utförs i våra parker.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-05-26, § 119
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1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att delar av motionen redan utförs i
våra parker.
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 200
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-26
1. Motionen avslås med hänvisning till att delar av motionen redan utförs i
våra parker.
Yrkanden
Eva Lindblad (V), Petter Mattsson (MP), Mari Hultgren (S) och Jessica Eek
(V) yrkar bifall till motionen.
Muharrem Demirok (C) och Anna Steiner Ekström (M) yrkar att motionen ska
besvaras med hänvisning till att delar av motionen redan utförs i våra parker.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Muharrem Demiroks (C) med fleras yrkande
att motionen ska besvaras med hänvisning till att delar av motionen redan
utförs i våra parker mot Eva Lindblads (V) med fleras yrkande om bifall till
motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Muharrem
Demiroks (C) med fleras yrkande att motionen ska besvaras med hänvisning
till att delar av motionen redan utförs i våra parker.
Reservationer
Samtliga tjänstgörande ledamöter och ersättare från Vänsterpartiet och
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för Eva Lindblads (V) med
fleras yrkande om bifall till motionen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-08-31, § 370
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-06-15, § 327
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-08, § 200
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-26, § 119
Tjänsteskrivelse – Ge Linköpingsborna en ätbar park, svar på motion (V),
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2021-03-19
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 453 Satsa på lokala poliser i Linköping, svar på motion
(S)
Dnr KS 2020-911
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bedöms vara besvarad med hänvisning till vidtagna
åtgärder.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2021-08-31, § 377 att bordlägga ärendet.
I motionen från (S) per 2020-12-09 föreslår motionärerna att Linköpings
kommun ska ta initiativ till att tillsammans med Polismyndigheten upprätta fler
fasta polisstationer i stadsdelar och på mindre orter i kommunen samt att
Linköpings kommun tar initiativet att tillsammans med Polismyndigheten ge
kommunpoliserna och områdespoliserna förutsättning att utföra sitt uppdrag.
Ett sådant initiativ har skett genom att säkerhetschefen 2021-06-15 har
tillskrivit Polismyndigheten med en förfrågan om möjligheterna att upprätta
flera polisstationer i Linköpings kommun. Ett skriftligt besked 2021-06-23 från
lokalpolisområdeschefen ger vid handen att Polismyndigheten har som ett av
sina övergripande mål att stärka den lokala närvaron. Detta ska ske genom
ett ökat antal poliser i yttre tjänst med särskilt fokus på fler områdespoliser,
medborgarmöten och förbättrad service utifrån medborgarnas behov genom att
utveckla digitala tjänster och receptionsverksamhet. Polisen ska vidare
kraftsamla mot gängrelaterat våld och annan kriminalitet genom bland annat
hög närvaro i utsatta områden.
I nuvarande lokalförsörjningsplan har inte Polismyndigheten för avsikt att
upprätta fler polisstationer eller lokala poliskontor i Linköpings kommun. Dock
finns samlokaliseringslösningar runt om i landet där Polismyndigheten delar
lokaler med andra samhällsaktörer. På nationell nivå pågår också en utredning
gällande Polismyndighetens förutsättningar för samverkan med Statens
servicecenter. Lokalpolisområdesledningen öppnar för en diskussion om en
lokalt anpassad samlokalisering i syfte att fördjupa och effektivisera polisens
samverkan med Linköpings kommun.
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-24, § 240
1. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-26
1. Motionen bedöms vara besvarad med hänvisning till vidtagna åtgärder.
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Yrkanden
Kristina Edlund (S), Mari Hultgren (S) och Rebecka Hovenberg (MP) yrkar
bifall till motionen.
Niklas Borg (M), Anders Sydbom (M) och Jörgen Ring (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Niklas Borgs (M) med fleras yrkande om
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut mot Kristina Edlunds (S) 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.
Omröstning begärs och ska verkställas.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Den som vill
bifalla Niklas Borgs (M) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Kristina Edlunds (S) med fleras
yrkande om bifall till motionen röstar nej.
Utfall: 46 ja, 33 nej, 0 avstår, 79 totalt. Hur var och en röstat framgår av Bilaga
§ 453, Omröstning.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Niklas Borgs (M)
med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning
Omröstningar framgår av bilaga § 453, Omröstning.
Reservationer
Samtliga tjänstgörande ledamöter och ersättare från Socialdemokraterna,
Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för
Kristina Edlunds (S) med fleras yrkande om bifall till motionen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-08-31, § 377
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-08-24, § 240
Tjänsteskrivelse – Satsa på lokala poliser i Linköping, svar på motion (S),
2021-07-01
Motionen
__________
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Beslutet skickas till:
Motionärerna
Säkerhetsenheten
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Bilaga § 453, Omröstning
Starttid:
Sluttid:
Ja:
Nej:
Avstår:
Totalt:

2021-10-26 17:02:26
2021-10-26 17:04:04
46
33
0
79

Följande personer har röstat: Ja
Conny Daun (SD)
Lars Vikinge (C)
Gustaf Appelberg (L)
Camilla Bekkhus (SD)
Niklas Borg (M)
Astrid Brissman (M)
Gunnar Broman (L)
Thomas Bystedt (L)
Chris Dahlqvist (SD)
Yvonne de Martin (C)
Muharrem Demirok (C)
Rolf Edelman (M)
Magnus Engström (KD)
Elsa Ericsson (M)
Stefan Erikson (M)
Liselotte Fager (KD)
Gösta Gustavsson (C)
Christer Johansson (SD)
Linnéa Jägestedt (M)
Susanna Kellgren Lundberg (L)
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)
Anna Steiner Ekström (M)
Yvonne Svalin (KD)
Torsten Svärdström (SD)
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Suada Tolic (M)
Åsa Wennergren (L)
Trine Vikinge (C)
Ylva Bjerke (M)
Gunnar Franzén (SD)
Anita Jonasson-Kroon (M)
William Jonsson (M)
Magnus Landberg (KD)
Mikael Larsson (C)
Richard Svenselius (KD)
Anders Sydbom (M)
Johan Thorén (L)
Patrik Westlund (SD)
Tommy Ählström (M)
Följande personer har röstat: Nej
Joakim Hörsing (MP)
Niklas Nåbo (S)
Elias Aguirre (S)
Michael Cocozza (-)
Kristina Edlund (S)
Jessica Eek (V)
Elisabeth Gustafsson (S)
Ali Hajar (S)
Jonatan Hermansson (S)
Rebecka Hovenberg (MP)
Mari Hultgren (S)
Süreyya Kurdi (S)
Anna Larsson (S)
Eva Lindblad (V)
Joe Mayer (S)
Tanja Mitic (S)
Christoffer Olsson (S)
Karin Sandin Dahlgren (S)
Ranko Simic (S)
Simon Tibell (S)
Andreas Williamsson (S)
Frida Ählström (S)
Albin Adell Sjöberg (V)
Elina Andersson (S)
Johan Bergstedt (MP)

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

87 (129)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2021-10-26

Conny Delerud (S)
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP)
Peter Hult (S)
Agneta Eriksson (V)
Petter Mattsson (MP)
Birgitta Wallberg (S)
Susanne Wallberg (S)
Klara von Eckardstein (V)
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§ 454 Genomför en jämlikhetsinventering av Linköpings
vägnät, svar på motion (V)
Dnr KS 2019-567
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-23.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2021-08-31, § 373 att bordlägga ärendet.
Jessika Eek (V), Ronnie Eriksson (V) och den tidigare ledamoten i
kommunfullmäktige för Vänsterpartiet Jane Carlsson föreslår i en motion
daterad 2019-08-19 att:




Linköpings kommun genomför en jämlikhetsinventering av
vägnätet i kommunen
En strukturplan tas fram där det blir tydligt vad man som
Linköpingsbo kan vänta sig i fråga om hastighetsbegränsningar
Linköpings kommuns trafiksäkerhetsprogram aktualitetsprövas.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med frågan om jämlikhet
utifrån gällande riktlinje för jämställdhet samt utifrån kommande tillhörande
tillämpningsanvisningar, de kommunövergripande målen samt Linköpings
kommunkoncerns hållbarhetspolicy. Linköpings kommun arbetar med ett
reviderat förslag till trafiksäkerhetsprogram som föreslås antas under 2021, i
revideringen av trafiksäkerhetsprogrammet och efterföljande handlingsplan så
kommer jämlikhet och jämställdhet belysas. Kommunens hastighetsplan
stämmer väl överens med kommunens antagna mål om trygghet,
färdmedelsfördelning och trafiksäkerhet som besvarar dessa frågor.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden
tillstyrka förslaget inför kommunstyrelsens beredning till kommunfullmäktiges
beslut.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-06-23, § 155
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
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1. Motionens första att-sats besvaras med hänvisning att Linköpings kommun
arbetar med frågan utifrån gällande riktlinje för jämställdhet samt utifrån
kommande tillhörande tillämpningsanvisningar, de kommunövergripande
målen samt Linköpings kommunkoncerns hållbarhetspolicy. I revideringen
av trafiksäkerhetsprogrammet och efterföljande handlingsplan så kommer
jämlikhet och jämställdhet belysas.
2. Motionens andra att-sats besvaras med anledning av att Linköpings
kommun redan har en hastighetsplanen som stämmer väl överens med
kommunens antagna mål om trygghet, färdmedelsfördelning och
trafiksäkerhet som besvarar dessa frågor.
3. Motionens tredje att-sats besvaras med hänvisning att Linköpings kommun
arbetar med ett reviderat förslag till trafiksäkerhetsprogram som föreslås
antas under 2021.
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-24, § 236
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-26
1. Motionens första att-sats besvaras med hänvisning till att Linköpings
kommun arbetar med frågan utifrån gällande riktlinje för jämställdhet samt
utifrån kommande tillhörande tillämpningsanvisningar, de
kommunövergripande målen samt Linköpings kommunkoncerns
hållbarhetspolicy. I revideringen av trafiksäkerhetsprogrammet och
efterföljande handlingsplan så kommer jämlikhet och jämställdhet belysas.
2. Motionens andra att-sats besvaras med hänvisning till att Linköpings
kommun redan har en hastighetsplan som stämmer väl överens med
kommunens antagna mål om trygghet, färdmedelsfördelning och
trafiksäkerhet som besvarar dessa frågor.
3. Motionens tredje att-sats besvaras med hänvisning till att Linköpings
kommun arbetar med ett reviderat förslag till trafiksäkerhetsprogram som
föreslås antas under 2021.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-11-23.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-08-31, § 373
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-08-24, § 236
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-23, § 155
Tjänsteskrivelse – Genomför en jämlikhetsinventering av Linköpings vägnät,
svar på motion (V), 2021-05-19
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
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§ 455 Kommunen som arbetsgivare ska bli bättre på att
stötta anställda som utsätts för våld i nära
relationer, svar på motion (MP)
Dnr KS 2021-258
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-23.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2021-08-31, § 375 att bordlägga ärendet.
Maria Moraes (MP), Rebecca Hovenberg (MP) och Cecilia Gyllenberg
Bergfasth (MP) föreslår i en motion daterad 2020-03-20 att:





Kommunen inför obligatorisk utbildning om våld i nära
relationer för alla chefer och att den erbjuds flera gånger om året
för att fånga upp nyanställda.
Anställda, som är i behov av det, erbjuds möjlighet att på
arbetstid få samtalsstöd hos enheten för Våld i nära relationer.
Kommunen säkerställer rutiner som innebär att alla anställda får
frågor om våld i nära relation på sina medarbetarsamtal.
Samtliga anställda i Linköpings kommun erbjuds en utbildning
om våld i nära relationer. Kunskaperna kan användas både för
att stötta utsatta kollegor och för att öka medvetenheten
generellt om att våld förekommer.

2018 beslutades det om en kommunövergripande handlingsplan mot hot och
våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck och utifrån den har
ett antal åtgärder utifrån ett arbetsgivarperspektiv vidtagits. Rutiner till chefer
är framtagna för att de ska veta hur de ska agera om en medarbetare är utsatt
för våld i nära relation. Det handlar om tidiga signaler, stödfrågor för samtalet
med medarbetaren och en förteckning över aktörer dit medarbetaren kan vända
sig för att få stöd och hjälp. Frågan om våld i nära relationer ställs på rutin i det
samtalsstöd som används vid upprepad korttidssjukfrånvaro. Material finns
framtaget för chefen att använda i samband med arbetsplatsträffar och det har
genomförts utbildningsinsatser för HR-medarbetare, huvudskyddsombud och
företagshälsovården. Det togs även ett beslut från kommundirektören om att en
medarbetare som är utsatt för våld i nära relation har möjlighet till ledighet
med bibehållen lön för stödsamtal i de fall besök inte går att lösa utanför
arbetstid.
I handlingsplanen mot hot och våld i nära relationer och hedersrelaterat våld
och förtryck beskrivs under utvecklingsområde 6 ”Kunskap och kompetens i
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arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck” ett
antal åtgärder och aktiviteter för att öka kompetensen hos chefer och
medarbetare. Kompetensutvecklingsinsatser kommer att genomföras i samband
med genomförandet av handlingsplanen.
För att kunna ställa frågan om våld i nära relationer på rutin i ett
medarbetarsamtal krävs tillräcklig kunskap och kompetens hos chefer och
medarbetare. I dagsläget ställs frågan på indikation vid tidiga signaler eller vid
upprepad korttidssjukfrånvaro, situationer då chefen kan ta stöd av HRfunktionen. Det behöver utredas vidare ifall medarbetarsamtalet är ett lämpligt
forum för denna typ av frågor. Kompetensutvecklingsinsatserna utifrån
handlingsplanen behöver genomföras innan ett ställningstagande kan tas om
ifall medarbetarsamtalet är det mest lämpliga sättet för att ställa frågor till
medarbetaren.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen besvaras med hänvisning
till redan genomförda insatser och det pågående arbetet med handlingsplanen.
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-24, § 239
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-26
1. Motionen avslås med hänvisning till att förslaget innebär ökade kostnader i
alltför stor omfattning.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-11-23.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-08-31, § 375
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-08-24, § 239
Tjänsteskrivelse – Kommunen som arbetsgivare ska bli bättre på att stötta
anställda som utsätts för våld i nära relationer, svar på motion (MP), 2021-0607
Motionen
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__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
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§ 456 Teckentolka kommunens allmänna
kommunikation, svar på motion (V)
Dnr KS 2020-893
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-23.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2021-08-31, § 376 att bordlägga ärendet.
Albin Adell Sjöberg (V) föreslår i en motion daterad den 3 december 2020 att:



Kommunfullmäktige tillsätter teckentolkning i realtid på all
information i rörligt format som går ut till Linköpingsborna.
Kommunfullmäktige teckentolkas i realtid.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen avstyrks med hänvisning
till följande:




Den första att-satsen har redan till viss del genomförts.
Pressträffar kopplade till händelser som har stor påverkan på
allmänheten och där målgruppen omfattar stora delar av
Linköpingsborna teckentolkas numera där så är möjligt. Att
teckentolka all rörlig information skulle däremot innebära
omfattande kostnadsökningar.
Den andra att-satsen skulle innebära betydande
kostnadsökningar för kommunfullmäktiges sammanträden,
eftersom de omfattar ett stort antal timmar och därmed kräva ett
antal teckentolkar som måste avlösa varandra. Däremot textas
numera kommunfullmäktiges sammanträden i efterhand inom
ett dygn, vilket gör att tillgängligheten har ökat.

Kommunstyrelsens beslut 2021-08-24, § 239
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-26
1. Motionen avslås med hänvisning till att förslaget innebär ökade kostnader i
alltför stor omfattning.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-11-23.
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Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-08-31, § 376
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-08-24, § 239
Tjänsteskrivelse – Teckentolka kommunens allmänna kommunikation, svar på
motion (V), 2021-07-01
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionären
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§ 457 Åtgärder mot illegala bosättningar, svar på motion
(SD)
Dnr KS 2021-154
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-23.
Ärende
Chris Dahlqvist och Jonas Andersson, Sverigedemokraterna har i motion till
kommunfullmäktige föreslagit:



att Linköpings kommun upprättar en handlingsplan som
systematiserar arbetet mot illegala bosättningar i enlighet med
motionens intentioner.
att omgående avlägsna den illegala bosättningen vid
småbåtshamnen i Tornby.

Olovliga bosättningar på kommunal mark hanteras av Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med polismyndigheten i
Linköping. Ärenden hanteras sedan flera år tillbaka rutinmässigt i enlighet med
gällande lagstiftning, förordningar och direktiv. I kommunen sker utrymning
av bosättningar flera gånger årligen. Arbete ska präglas av ett humant,
medmänskligt och rättssäkert bemötande mot personerna i lägren.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-09-15, § 180
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första att-sats besvaras med motiveringen att det redan finns
handlingsplaner och rutiner för hur illegala bosättningar på kommunens
mark ska hanteras vilket sker i samverkan med polismyndigheten i
Linköping.
2. Motionens andra att-sats besvaras med motiveringen att under våren 2021
har olika bosättningar, vid och i närheten av Linköpings Segelsällskaps
”gamla” varvsområde, utrymts vid ett flertal tillfällen.
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-05, § 296
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att upprätta en
handlingsplan som systematiserar arbetet mot illegala bosättningar.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-26
1. Motionens första att-sats avslås med motiveringen att det redan finns
rutiner för hur illegala bosättningar på kommunens mark ska hanteras i
samverkan med polismyndigheten i Linköping, samt att kommunstyrelsen
2021-10-05, § 296 beslutat att uppdra till kommundirektören att upprätta en
handlingsplan som systimatiserar arbetet med illegala bosättningar.
2. Motionens andra att-sats besvaras med motiveringen att under våren 2021
har olika bosättningar, vid och i närheten av Linköpings Segelsällskaps
”gamla” varvsområde, utrymts vid ett flertal tillfällen.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-11-23.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-10-05, § 296
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-15, § 180
Tjänsteskrivelse – Åtgärder mot illegala bosättningar, svar på motion (SD),
2020-08-25
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
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§ 458 Inför nolltolerans mot svarta hyreskontrakt och
olovliga bosättningar, svar på motion (S)
Dnr KS 2021-166
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-23.
Ärende
Socialdemokraterna har i motionen ”inför nolltolerans mot svarta hyreskontrakt
och olovliga bosättningar” lämnat yrkande om att kommunen ska inleda
samarbete mellan socialförvaltningen, skatteverket och polismyndigheten för
att upptäcka och motverka svarta hyreskontrakt. I motionen yrkas vidare att
kommunen inför nolltolerans mot svarta hyreskontrakt genom att införa nya
rutiner och skärpta kontroller. Slutligen innehåller motionen ett yrkande om att
kommunen inför en uppsökande verksamhet som regelbundet kontrollerar och
informerar när olovliga bosättningar uppstår för att sedan implementera de
lagar och regler som finns för att ta bort dem och se till att nya inte sätts upp.
Säkerhetsenheten gör, i samråd med juridikenheten, bedömningen att de
åtgärder som vidtas inom kommunens olika förvaltningar, uppfyller motionens
intention. Nedan följer en kortfattad redogörelse för vilka dessa åtgärder är.
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-07, § 259
1. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-26
1. Motionen besvaras med hänvisning till att de åtgärder som vidtas inom
kommunens olika förvaltningar bedöms uppfylla motionens intention att
motverka svarta hyreskontrakt samt olovliga bosättningar.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-11-23.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-09-07, § 259
Tjänsteskrivelse – Inför nolltolerans mot svarta hyreskontrakt och olovliga
bosättningar, svar på motion (S), 2021-08-19
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
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§ 459 Signera Klimatkontrakt 2030, svar på motion (MP)
Dnr KS 2021-89
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-23.
Ärende
Rebecka Hovenberg (MP) föreslår i en motion daterad 26 januari 2021 att:


Linköpings kommun ansöker om att få skriva på Klimatkontrakt
2030.

Klimatkontrakt 2030 är ett avtal mellan städer, myndigheter och
innovationsprogrammet Viable Cities där alla parter tar på sig konkret att bidra
till att öka takten i klimatomställningen. Kontraktet är ett långsiktigt åtagande
som säkrar samarbetet mellan städerna och den statliga nivån. Klimatkontrakt
2030 kommer att revideras varje år, både på lokal och nationell nivå, för att på
så vis utvecklas över tid. Klimatkontrakt 2030 ingår som en del i
projektet Klimatneutrala städer 2030 – 2.0, som Viable Cities utlyste en andra
omgång av under våren 2021.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen bifalls med hänvisning till
att Kommunledningsförvaltningen under våren 2021 har utrett möjligheterna
att ansöka, och därefter ansökt, till utlysningen Klimatneutrala städer 2030 –
2.0. En beviljad ansökan innebär bland annat att Linköpings kommun signerar
Klimatkontrakt 2030 inom ramen för projektet. Ytterligare bakgrund och
information om projektansökan återfinns i ärende KS 2021-305. I detta ärende
återfinns även kommunstyrelsens beslut 2021-04-20, § 131 där
kommundirektören fick i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att
Linköpings kommun, tillsammans med projektpartners, ansöker om att få bli
del av Klimatneutrala städer 2030 – 2.0 samt att kommunstyrelsens ordförande
fick i uppdrag att underteckna en eventuell ansökan och ett stödbrev gällande
Klimatkontrakt 2030.
Mot denna bakgrund understryks att Kommunledningsförvaltningen föreslår att
motionen bifalls med förbehållet att kommunen måste bli beviljade det sökta
projektet Klimatneutrala städer 2030 – 2.0 för att få möjlighet att signera
Klimatkontrakt 2030.
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-21, § 277
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-26
Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

101 (129)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2021-10-26

1. Motionen bifalls. En förutsättning för att signera Klimatkontrakt 2030 är att
ansökan till Klimatneutrala städer 2030 – 2.0 beviljas.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-11-23.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-09-21, § 277
Tjänsteskrivelse – Signera klimatkontrakt, svar på motion (MP), 2021-08-27
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionären
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§ 460 Ge syskon rätt till att gå i samma för- och
grundskola, svar på motion (SD)
Dnr KS 2021-291
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-23.
Ärende
Chris Dahlqvist (SD) och Torsten Svärdström (SD) har i en motion daterad
2021-03-05 föreslagit kommunfullmäktige besluta:


Att införa en garanti i kommunala skolor vid önskemål från
föräldrar att syskon ska få gå i samma för- och grundskola i
Linköpings kommun, när så är möjligt.

Motionärerna anger bland annat i motionen att det är en trygghet för både
föräldrar och barn, när syskon kan gå i samma skola. Motionärerna tar även
upp de praktiska fördelar, vid bland annat skjutsning och upphämtning, som
finns när syskonen går på samma skola.
Motionärerna hänvisar till Skolverkets text om syskonförtur och menar att det
finns utrymme för syskonförtur i skollagen och att det därmed är möjlighet att
införa syskonförtur i Linköpings kommun.
Linköpings kommun har tidigare tillämpat syskonförtur vid placering på
skolenhet till förskoleklass. Den 8 mars 2019 beslutade barn- och
ungdomsnämnden vid sitt sammanträde att avskaffa denna syskonförtur.
Beslutet fattades utifrån rådande rättsläge där Kammarrätten i Stockholm vid
en laglighetsprövning i dom den 25 juni 2018, mål nr 6008-17, konstaterade att
det inte är lagligt med urvalskriteriet syskonförtur enligt skollagens
bestämmelser om placering vid en skolenhet (9 kap. 15 § första stycket).
Högsta förvaltningsdomstolen beslutade den 22 februari 2019 att inte meddela
prövningstillstånd varför Kammarrättens dom då vann laga kraft.
I samband med barn- och ungdomsnämndens beslut biföll nämnden även ett
tilläggsyrkande där följande beslutssats lades till: ”Utbildningsförvaltningen får
i uppdrag att bevaka rättsläget gällande syskonförtur och återrapportera till
nämnden vid förändringar i lagstiftning eller praxis”.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har sedan dess haft frågan under
bevakning. Då andra kommuner under hösten 2021 står inför nya prövningar
kring syskonförturen föreslår Utbildnings- och förvaltningen att de återkommer
med en fördjupad analys och redovisning av denna bevakning, samt en

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

103 (129)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2021-10-26

utredning kring under vilka förutsättningar syskonförturen eventuellt skulle
kunna återinföras och vilka konsekvenser det i så fall skulle före med sig,
under våren 2022.
Utifrån rådande rättsläge är dock Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningens bedömning att Linköpings kommun i dagsläget
inte bör återinföra syskonförturen varför motionen föreslås avslås.
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2021-09-23, § 133
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att under våren
2022 återkomma till barn- och ungdomsnämnden med en fördjupad
utredning och analys av möjligheterna till syskonförtur.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till rådande rättsläge.
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-05, § 291
1. Barn- och ungdomsnämndens förslag till beslut tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-26
1. Motionen avslås med hänvisning till rådande rättsläge.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-11-23.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-10-05, § 291
Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämnden 2021-09-23, § 133
Tjänsteskrivelse – Ge syskon rätt att gå i samma för- och grundskola, svar på
motion (SD), 2021-09-15
Motionen
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__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
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§ 461 Inrätta fler naturreservat, svar på motion (MP)
Dnr KS 2021-90
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-23.
Ärende
En motion har väckts av Rebecka Hovenberg (MP) om att inrätta fler
naturreservat i Linköpings kommun. I motionen skrivs bland annat att
Linköping har få naturreservat jämfört med andra städer, och att genom
bildandet av reservat höjs naturens status och området skyddas för framtiden,
samtidigt som det ökar attraktiviteten för människor att vistas i naturen.
Motionen föreslår nedanstående punkter:
1. Gör ett kommunalt naturreservat av Tvärskogsudde
2. Gör ett kommunalt naturreservat av skogarna kring Olstorp motionscentrum
3. Utvidga de nuvarande reservaten i Vidingsjö och Ullstämma så att
våtmarksområdena vid Ekängsdalen och Ullaberg införlivas i ett stort reservat.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens samlade bedömning för respektive
område är:
1. För marken i Tvärskogsudde pågår förhandlingar med Statens fastighetsverk
i syfte att förverkliga översiktsplanen. Eftersom frågan inte är klar föreslås att
denna punkt i motionen avslås.
2. Eftersom marken kring Olstorp motionscentrum ägs av en privat
fastighetsägare föreslås att denna punkt avslås med motivet att inte inskränka i
den privata äganderätten.
3. Kommunen har full rådighet över markområdet och arbetar aktivt för att
utveckla platsens natur- och rekreationsvärden redan idag. Motionen föreslås
avslås med motivet att områdets värden kan utvecklas utan att det görs till
naturreservat.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-08-18, § 177
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut tillstyrks.
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Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens förslag nr 1 avslås med hänvisning till att markägarfrågan inte
är löst.
2. Motionens förslag nr 2 avslås med hänvisning till att marken ägs av en
privat fastighetsägare.
3. Motionens förslag nr 3 avslås med hänvisning till att områdets värden kan
utvecklas utan att området görs till naturreservat.
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-05, § 292
1. Samhällsbyggnadsnämnden förslag till beslut tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-26
1. Motionens förslag nr 1 avslås med hänvisning till att markägarfrågan inte
är löst.
2. Motionens förslag nr 2 avslås med hänvisning till att marken ägs av en
privat fastighetsägare.
3. Motionens förslag nr 3 avslås med hänvisning till att områdets värden kan
utvecklas utan att området görs till naturreservat.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-11-23.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-10-05, § 292
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-15, § 177
Tjänsteskrivelse – Inrätta fler naturreservat, svar på motion (MP), 2021-08-18
Motionen

__________
Beslutet skickas till:
Motionären
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§ 462 Visa prislappen! - Utred Linköping City Airports
vara eller icke vara, svar på motion (V)
Dnr KS 2020-894
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-23.
Ärende
Vänsterpartiet har i en motion yrkat på att kommundirektören ges i uppdrag att
utreda ett antal frågeställningar kopplat till Linköping City Airport ABs
ekonomi, möjlighet att avyttra eller avveckla verksamheten.
Kommunledningsförvaltningen förslår att motionen avslås.
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-07, § 260
1. Kommunstyrelsen tillstyrker kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-26
1. Motionen avslås med hänvisning till att ytterligare utredningar inte bedöms
garantera användbara beslutsunderlag.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-11-23.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-09-07, § 260
Tjänsteskrivelse – Visa prislappen! - Utred Linköping City Airports vara eller
icke vara, svar på motion (V), 2021-08-23
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
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§ 463 Kommunens marktillgångar, svar på motion (-)
Dnr KS 2021-203
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-23.
Ärende
Michael Cocozza (-) och Jaleh Ramezani (-) föreslår i motion daterad 2021-0222 att frågan om hur det ekonomiska värdet i kommunens marktillgångar bättre
skall tillvaratas blir föremål för en utredning.
Motionen föreslås avslås med hänvisning till att det inom Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen finns en väl avvägd organisation som enligt
lagstiftningen, balanserar mellan samhällets krav, kommunens mål och ett
långsiktigt ekonomiskt tänkande.
Frågeställningarna som är föremål för yttrande klargörs under rubriken
Bakgrund i tjänsteskrivelsen.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-09-15, § 176
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att det inom Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen finns en väl avvägd organisation som
enligt lagstiftningen, balanserar mellan samhällets krav, kommunens mål
och ett långsiktigt ekonomiskt tänkande.
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-05, § 293
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-26
1. Motionen avslås med hänvisning till att det inom Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen finns en väl avvägd organisation som
enligt lagstiftningen, balanserar mellan samhällets krav, kommunens mål
och ett långsiktigt ekonomiskt tänkande.
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Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-11-23.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-10-05, § 293
Ojusterat protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-15, § 176
Tjänsteskrivelse – Kommunens marktillgångar, svar på motion (-), 2021-08-18
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
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§ 464 Fler trygghetskameror som kommunen finansierar,
svar på motion (S)
Dnr KS 2019-719
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-23.
Ärende
Kristina Edlund (S) föreslår i en motion daterad 2019-09-30 att:


Linköpings kommun ska finansiera fler trygghetskameror på
platser som bestäms i samråd med Polisen.

I motionen ”Fler trygghetskameror som kommunen finansierar” föreslås att
Linköpings kommun ska agera för att i samverkan med Polismyndigheten
installera trygghetskameror på platser som bestäms i samråd med Polisen.
Skälen som framförs i motionen är att många Linköpingsbor upplever att
otryggheten ökar. Det framhålls i motionen att kameror utgör ett viktigt
verktyg för att göra miljöer mindre attraktiva för kriminella samt underlätta
Polisens arbete. Trots att Polismyndigheten har lagstöd för uppsättning och
användning av kameror utan att ansöka om tillstånd har inte kommunen fått
den tilldelning av trygghetskameror som utlovats.
Av kameraövervakningslagen framgår att om det finns andra sätt att åtgärda
problemen med mindre ingrepp på de enskildas integritet bör dessa alternativ
väljas före kamerabevakning.
Motionen föreslås bifallas. Motionens intentioner anses uppfyllda genom
ärendet Trygghetsskapande åtgärder, KS 2021-462, där det framgår att det
finns ett uppdrag att ta fram en tillämpningsanvisning för kamerabevakning för
intern säkerhet i kommunens egna fastigheter. Motionens intentioner anses
även uppfyllda genom kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 207 där
kommundirektören fått i uppdrag att ta fram förslag till en handlingsplan för
trygghetsskapande kamerabevakning på allmän plats.
En promemoria har också tagits fram för öka kunskapen inom området.
Kommunen har härutöver, i brev uppmanat Polismyndigheten att verkställa
utlovad kamerabevakning. Kommunen har också lämnat erbjudande till
Polismyndigheten om att bistå med relevant stöd för att på så vis undanröja
eventuella hinder för verkställighet enligt ovan.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till
kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
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Kommunstyrelsens beslut 2021-09-07, § 261
1. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-26
1. Motionen bifalls.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-11-23.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-09-07, § 261
Tjänsteskrivelse – Fler trygghetskameror som kommunen finansierar, svar på
motion (S), 2021-08-19
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionären
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§ 465 Förbättra trafiksituationen vid Linköpings skolor,
svar på motion (MP)
Dnr KS 2019-766
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-23.
Ärende
Rebecka Hovenberg (MP) och Petter Mattsson (MP) föreslår i en motion
daterad 2019-10-16 :
• Att kommunen systematiskt inventerar gång- och cykelvägarna och
trafikmiljön runt skolorna.
• Att infrastrukturen förbättras i en sådan omfattning att det är tryggt att låta
barnen gå eller cykla.
• Att vi inför bilfria zoner runt skolorna med angöringsplatser för bil på
lämpligt avstånd, så att barnen kan gå den sista biten.
• Att varje detaljplan och bygglov för skolor tydligt belyser trafiksituationen
för gående och cyklande barn.
• Att Linköpings cykelplan kompletteras med en skolcykelplan som blir
bindande för detaljplanerna.
• Att en cykelparkeringsnorm antas som garanterar att minst 70 procent av
eleverna kan parkera sin cykel på skolan på ett säkert och lättillgängligt sätt.
• Att trafik och resvanor integreras i skolarbetet, inklusive att öva cykling i
skolan så att barnen lär sig cykla på ett säkert sätt.
• Att samtliga skolor får i uppdrag att årligen arbeta med mobility management
samt genomföra kontinuerliga föräldradialoger där gång- och cykelfrämjande
åtgärder lyfts.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar kontinuerligt med dessa
frågor. Det handlar om ett gemensamt ansvar, vi som väghållare och ansvarig
för trafiksäkerhet, samt användarna av trafiksystemets ansvar att följa
trafikregler. Förvaltningen arbetar i skrivande stund med att revidera
kommunens trafiksäkerhetsprogram, där skolvägar kommer att behandlas.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-09-15, § 178
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
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Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första att-sats besvaras med hänvisning att Linköpings kommun,
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, redan idag har inventerat
samtliga gång- och cykelvägar samt att gång- och cykelpassager kommer
inventeras framöver.
2. Motionens andra att-sats besvaras med hänvisning att Linköpings kommun,
utifrån den inventering som kommer att göras, utför fysiska åtgärder där det
bedöms nödvändigt med hänsyn till trafiksäkerheten.
3. Motionens tredje att-sats besvaras med hänvisning till att både cykel- och
bilparkeringar ska ordnas på kvartersmark samt att kommunen och dess
bolag inte bör medverka till att utöka antalet angörings- och
parkeringsplatser vid skolorna. Det pågår ett arbete med parkeringsnormen
och i det arbetet finns trafiksäkerhetsarbetet och skolväg och zoner med
mindre trafik. Kommunen verkar för att hämtning och lämning kan
samordnas på befintliga parkeringsplatser i närområdet.
4. Motionens fjärde att-sats besvaras med hänvisning till att Linköpings
kommun redan behandlar dessa frågor i detaljplaner och bygglov. I
detaljplanernas trafikutredning så tas det hänsyn till att barn och ungdomar
ska kunna gå och cykla på ett säkert sätt till och från skolan.
5. Motionens femte att-sats avslås med hänvisning till att översiktliga planer,
inriktningar och policys i kommunen är rådgivande och inte bindande för
detaljplaner. Vi arbetar med Grön resplan med utvalda skolor för att främja
resande med gång och cykel.
6. Motionens sjätte att-sats avslås med hänvisning till att en ny riktlinje för
bilparkering, cykelparkering och delade mobilitetstjänster håller på att tas
fram. I dokumentet ingår parkeringstal för cykelparkering, varför det inte är
aktuellt att anta en cykelparkeringsnorm.
7. Motionens sjunde att-sats besvaras med hänvisning till att det redan ingår i
kursplanerna för åk 1-3 att lära sig om trafikregler och hur man beter sig i
trafiken på ett säkert sätt. Ett förstärkt arbete sker vid utvalda skolor som en
del av arbetet med Gröna resplaner.
8. Motionens åttonde att-sats besvaras med hänvisning till att Linköpings
kommun under 2021-2022 kommer att driva ett arbete med Grön resplan.
Skolorna i Linköping har i sina uppdrag styrdokument som beskriver hur
de skall arbete med eleverna. De har inget uppdrag att arbeta med
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vårdnadshavare. De har ingen rätt att säga hur de ska bete sig vad gäller
resande.
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-05, § 294
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut tillstyrks.
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-26
1. Motionens första att-sats besvaras med hänvisning att Linköpings kommun,
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, redan idag har inventerat
samtliga gång- och cykelvägar samt att gång- och cykelpassager kommer
inventeras framöver.
2. Motionens andra att-sats besvaras med hänvisning att Linköpings kommun,
utifrån den inventering som kommer att göras, utför fysiska åtgärder där det
bedöms nödvändigt med hänsyn till trafiksäkerheten.
3. Motionens tredje att-sats besvaras med hänvisning till att både cykel- och
bilparkeringar ska ordnas på kvartersmark samt att kommunen och dess
bolag inte bör medverka till att utöka antalet angörings- och
parkeringsplatser vid skolorna. Det pågår ett arbete med parkeringsnormen
och i det arbetet finns trafiksäkerhetsarbetet och skolväg och zoner med
mindre trafik. Kommunen verkar för att hämtning och lämning kan
samordnas på befintliga parkeringsplatser i närområdet.
4. Motionens fjärde att-sats besvaras med hänvisning till att Linköpings
kommun redan behandlar dessa frågor i detaljplaner och bygglov. I
detaljplanernas trafikutredning så tas det hänsyn till att barn och ungdomar
ska kunna gå och cykla på ett säkert sätt till och från skolan.
5. Motionens femte att-sats avslås med hänvisning till att översiktliga planer,
inriktningar och policys i kommunen är rådgivande och inte bindande för
detaljplaner. Vi arbetar med Grön resplan med utvalda skolor för att främja
resande med gång och cykel.
6. Motionens sjätte att-sats avslås med hänvisning till att en ny riktlinje för
bilparkering, cykelparkering och delade mobilitetstjänster håller på att tas
fram. I dokumentet ingår parkeringstal för cykelparkering, varför det inte är
aktuellt att anta en cykelparkeringsnorm.
7. Motionens sjunde att-sats besvaras med hänvisning till att det redan ingår i
kursplanerna för åk 1-3 att lära sig om trafikregler och hur man beter sig i
trafiken på ett säkert sätt. Ett förstärkt arbete sker vid utvalda skolor som en
del av arbetet med Gröna resplaner.
8. Motionens åttonde att-sats besvaras med hänvisning till att Linköpings
kommun under 2021-2022 kommer att driva ett arbete med Grön resplan.
Skolorna i Linköping har i sina uppdrag styrdokument som beskriver hur
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de skall arbete med eleverna. De har inget uppdrag att arbeta med
vårdnadshavare. De har ingen rätt att säga hur de ska bete sig vad gäller
resande.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-11-23.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-10-05, § 294
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-15, § 178
Tjänsteskrivelse – Förbättra trafiksituationen vid Linköpings skolor, svar på
motion (MP) 2021-09-07
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
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§ 466 Mer viltkött på matsedeln i Linköping, svar på
motion (SD)
Dnr KS 2020-712
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-23.
Ärende
Chris Dahlqvist (SD), Torsten Svärdström (SD), Jane Eriksson (SD) och Patrik
Westlund (SD) föreslår i en motion daterad 2020-09-29 att:




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

Barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden ansvarar för de måltider
som serveras i Linköpings kommunala förskolor och skolor. I skolan ska tre
alternativa rätter serveras varje dag och enligt avtalets kravspecifikation för
måltidsservice ska minst en av dessa tre rätter vara vegetariska.
I kravspecifikationen finns inget som hindrar serveringen av viltkött men heller
ingenting som ställer krav på en viss andel vilt av det kött som serveras.
Nuvarande avtalsperiod sträcker sig fram till 2023-12-31 med möjlighet till
förlängning 1 + 1 år. Först därefter kommer en ny eller reviderad version av
kravspecifikationen börja gälla.
Kost & Restaurang ansvarar för planeringen samt serveringen av rätterna på
menyn i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Då avtalet som de båda
utbildningsnämnderna har med Kost & Restaurang inte hindrar servering av
viltkött är detta något som Kost & Restaurang ser över möjligheterna för.
I nuläget pågår en upphandling av såväl färskt som fryst viltkött. Om
tillräckligt stora volymer kommer finnas tillgängliga (2-3 ton kött/servering
krävs i förskolan och skolan) kommer viltkött kunna finnas på menyn i
förskola och skola. Då Livsmedelverket rekommenderar att barn under sju år
inte äter viltkött som kommer från jakt med blyhagel har ett krav ställts i
upphandlingen att köttet bör komma från jakt utan blyhagel. Det finns dock en
begränsad tillgång av detta kött. Om detta krav inte uppfylls av den leverantör
som vinner upphandlingen kommer det medföra att dessa rätter exempelvis inte
serveras i förskolan.
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Kommunens mål om 80 % närproducerat möjliggör viltkött som en användbar
råvara i kommunens måltidsservering. Det finns också positiva aspekter av
användandet av viltkött såsom friheten från antibiotika. I revideringen av Kostoch måltidspolicyn bör därför viltköttet som resurs och komponent i en hållbar
livsmedelsförsörjning beaktas.
I äldreomsorgen krävs endast 180 kilo/servering varför man redan nu har
kunnat ha servering av viltkött någon gång per termin, vilket man med
upphandlingen hoppas kunna öka i frekvens. Dock kan kommunen inte gå in
och bestämma vilka måltider som ska serveras i äldreomsorgen då det utifrån
avtalen framgår att det är brukarna/kunderna som ska ha inflytande över
matsedeln.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att motionen avslås
med hänvisning till befintlig avtalsperiod och det redan pågående arbetet med
att kunna ha viltkött på menyn i så väl förskola och skola som äldreomsorgen.
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2021-09-23, § 132
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag tillstryks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens samt social- och
omsorgsförvaltningens förslag tillstryks.
2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att vid revideringen av Kostoch måltidspolicyn beakta viltkött som en resurs och komponent i en hållbar
livsmedelsförsörjning.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till befintlig avtalsperiod och det redan
pågående arbetet med upphandling av mer viltkött.
Bildningsnämndens beslut 2021-09-23, § 101
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag tillstryks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens samt social- och
omsorgsförvaltningens förslag tillstryks.
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2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att vid revideringen av Kostoch måltidspolicyn beakta viltkött som en resurs och komponent i en hållbar
livsmedelsförsörjning.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till befintlig avtalsperiod och det redan
pågående arbetet med upphandling av mer viltkött.
Äldrenämndens beslut 2021-09-23, § 104
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens samt social- och
omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att vid revideringen av Kostoch måltidspolicyn beakta viltkött som en resurs och komponent i en
hållbar livsmedelsförsörjning.
Förslag till kommunfullmäktige beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till befintlig avtalsperiod och det redan
pågående arbete med upphandling av mer viltkött.
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-05, § 290
1. Barn- och ungdomsnämndens, bildningsnämndens och äldrenämndens
förslag till beslut tillstryks.
2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att vid revideringen av Kostoch måltidspolicyn beakta viltkött som en resurs och komponent i en
hållbar livsmedelsförsörjning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-26
1. Motionen avslås med hänvisning till befintlig avtalsperiod och det redan
pågående arbetet med upphandling av mer viltkött.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-11-23.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-10-05, § 290
Protokollsutdrag äldrenämnden 2021-09-23, § 104
Protokollsutdrag bildningsnämnden 2021-09-23, § 101
Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämnden 2021-09-23, § 132
Tjänsteskrivelse – Mer viltkött på matsedeln i Linköping, svar på motion (SD),
2021-08-20
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
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§ 467 En bilfri innerstad, svar på motion (V)
Dnr KS 2018-746
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-23.
Ärende
Jessica Eek (V) och Jane Carlsson (V) föreslår i en motion daterad 2018-08-20:



Att kommunen tillsammans med relevanta samarbetspartner får
i uppdrag att utreda bilfri innerstad i Linköping.
Att kommunen som en del av utredningen för en diskussion med
Östgötatrafiken om att reducera priset för bussresor in och ut
från stadskärnan.

Miljö-och samhällsförvaltningen arbetar kontinuerligt med dessa frågor. Det
handlar om ett gemensamt ansvar, förvaltningen som väghållare och ansvarig
för trafiksäkerhet, samt användarna av trafiksystemets ansvar att följa
trafikregler.
Förvaltningen arbetar i skrivande stund med att förnya kommunens trafikplan,
där trafiken i innerstaden behandlas. Den kommande trafikplanen omfattar
även inriktningar för gågator, gångfartsgator och cykelfartsgator i innerstaden.
Motionen föreslås avslås.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-09-15, § 179
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första att-sats avslås med hänvisning till miljö- och
sammanhällsbyggnadsförvaltningens pågående arbetet med att ta fram en
trafikplan där hänsyn kommer att tas till cyklisters och gåendes villkor.
2. Motionens andra att-sats avslås med hänvisning till att det är Region
Östergötland som är kollektivtrafikhuvudman och därmed ansvariga för
biljettsortiment och prissättning för kollektivtrafiken.
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-05, § 295
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut tillstyrks.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-26
1. Motionens första att-sats avslås med hänvisning till Miljö- och
sammanhällsbyggnadsförvaltningens pågående arbetet med att ta fram en
trafikplan där hänsyn kommer att tas till cyklisters och gåendes villkor.
2. Motionens andra att-sats avslås med hänvisning till att det är Region
Östergötland som är kollektivtrafikhuvudman och därmed ansvariga för
biljettsortiment och prissättning för kollektivtrafiken.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-11-23.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-10-05, § 295
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-15, § 179
Tjänsteskrivelse – En bilfri innerstad, svar på motion (V), 2021-09-07
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionären
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§ 468 Rörelseinspirerande utemiljöer - svar på motion
(MP)
Dnr KS 2020-481
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-23.
Ärende
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) och Rebecka Hovenberg (MP) skriver i en
motion daterad 2020-06-16 att det är nödvändigt med mer rörelse i förskola,
skola och fritids och att utemiljöerna vid skolorna i Linköpings kommun
behöver utvecklas till variationsrika och inspirerande platser som bjuder in till
social samvaro genom rörelse.
De yrkar att alla kommunens skolor som inte uppfyller ”Funktionsprogram
Utemiljö” renoveras de närmaste tio åren utifrån programmet.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen delar motionärernas bild av att
rörelse är bra för människor och att en utveckling mot mer rörelse i förskola,
skola och fritids är viktigt. Förvaltningen arbetar tillsammans med
Lejonfastigheter för att förskolornas och skolornas utemiljöer ska vara trygga,
säkra och inspirerande för både fysisk aktivitet och annan aktivitet.
Renoveringar och uppfräschningar av utemiljöer görs redan idag i samband
med renoveringar av enheternas inomhusmiljöer. Det har inte framkommit i
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete
eller i Lejonfastigheters uppföljningar av synpunkter från verksamheterna att
förskolornas och skolornas utemiljöer upplevs som ett särskilt stort problem.
Ett ”Funktionsprogram Utemiljö” som beskriver vad som behöver uppfyllas
gällande samtliga kommunens utemiljöer för förskolor och skolor finns inte.
Däremot finns ett ”Utemiljöprogram” som anger kvalitetskriterier för
utomhusmiljöer vid nybyggnation. Lejonfastigheter menar att en kartläggning
av alla kommunala förskolors och skolors utemiljöer utefter de
kvalitetskriterier som ställs i ”Utemiljöprogrammet” skulle innebära
omfattande kostnader. Renovering av utemiljöer vid enheter som inte är
stängda för totalrenovering utan som samtidigt är öppna för verksamhet skulle
även det innebära omfattande kostnader. Lejonfastigheter bedömer att det inte
är realistiskt att under en 10-årsperiod ha renoverat alla skolgårdar.
Med anledning av detta föreslår Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
att kommunfullmäktige avslår motionen.
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2021-05-20, § 76
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1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att ett genomförande av förslaget inte
är realistiskt och bedöms innebära omfattande kostnader.
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-19, § 316
1. Barn- och ungdomsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-26
1. Motionen avslås med hänvisning till att ett genomförande av förslaget inte är
realistiskt och bedöms innebära omfattande kostnader.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-11-23.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-10-19, § 316
Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämnden 2021-05-20, § 76
Tjänsteskrivelse – Svar på motion (MP) - Rörelseinspirerande utemiljöer,
2021-04-27
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
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§ 469 Upprätta en 7-9 skola vid Ånestadstallet, svar på
motion (SD)
Dnr KS 2021-81
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-23.
Ärende
Christ Dahlqvist (SD), Torsten Svärdström (SD) och Jörgen Ring (SD) föreslår
i en motion daterad 2021-01-15 att:




Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att påbörja
detaljplanearbetet för en 7-9 skola vid Ladugården 1,
Ånestadstallet innefattande 400 elevplatser. Nämnden skall
säkerställa att den nya skolan bevarar Ånestastallets och
områdets arkitektoniska värden så långt det är möjligt.
Uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att beställa en 7-9 skola
vid Ladugården 1, Ånestadstallet innefattande 400 elevplatser.
Nämnden skall säkerställa att den nya skolan bevarar
Ånestastallets och områdets arkitektoniska värden så långt det är
möjligt.

Sedan motionen skrevs har beslut kopplade till 7-9 verksamheten tagits av
barn- och ungdomsnämnden, som kommer att påverka svaret. Som
motionärerna skriver så är förslaget helt i linje med utredningen skola 2035 och
Ånestadstallet bedöms vara lämplig lokalisering av en 7-9 skola.
Under 2021 har beslut om att starta en ny 7-9 skolenhet med upp till 360
elevplatser på Anders Ljungstedts gymnasium tagits, utöver den nya
skolenheten har tillfälliga elevplatser beretts på Ekholmsskolans 7-9
verksamhet samt 7-9 särskoleverksamhet. Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen gör således bedömningen att behovet av
högstadieplatser på kort sikt är uppfyllt.
Motionärerna skriver att detaljplanen för Nya Kungsbergsskolan, planerad för
800 elevplatser för årskurs 7-9 i grundskolan samt 75 elevplatser för
grundsärskolans 7-9 verksamhet, inte är fastställd ännu.
Detaljplanen för Kungsbergsskolan 2 med flera vann laga kraft 2021-07-23.
Kungsbergsskolan har således goda förutsättningar för att bli klar enligt plan
och behovet av en ny skolenhet för elever i årskursen 7-9 bedöms därmed vara
uppfyllt.
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Barn och ungdomsnämnden har även fattat beslut om att starta upp
Kungsbergsskolans verksamhet i tillfälliga lokaler på Anders Ljungstedts
gymnasium från och med läsåret 2022/23 vilket skapar förutsättningar för
kommunen att ta emot alla elever i årskurserna 7-9 fram tills dess att Nya
Kungsbergsskolan tas i drift.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen genomförde en fristående
översiktlig lämplighetsbedömning av samtliga alternativ i samarbetsprojektet
Linköpings skolor 2035 som underlag för Utbildning- och
arbetsmarknadsförvaltningens scenariogenerering.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde bedömningen att en
högstadieskola på Ladugården 1 (Ånestadstallet) kan vara en lämplig
lokalisering för en ny skola bland annat utifrån platsens läge i förhållande till
viktiga stråk och noder, men att prövning genom detaljplaneprocess krävs. Ett
sådant planarbete initieras när ett behov bedöms finnas, samt investeringsmedel
är avsatta.
Samhällsbyggnadsnämnden startar inte planläggning utan efterfrågan från
Barn- och ungdomsnämnden samt Lejonfastigheter.
Med anledning av detta föreslår Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att motionen avslås.
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2021-09-23, § 131
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens samt Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att behovet av högstadieplatser på kort
sikt är uppfyllt och att behovet av en ny skolenhet för elever i årskursen 79, i och med att detaljplanen för Kungsbergsskolan 2 med flera nu vunnit
laga kraft, bedöms vara uppfyllt.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-10-13, § 209
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens samt miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

126 (129)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2021-10-26

Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att behovet av högstadieplatser på kort
sikt är uppfyllt och att behovet av en ny skolenhet för elever i årskursen 79, i och med att detaljplanen för Kungsbergsskolan 2 med flera nu vunnit
laga kraft, bedöms vara uppfyllt.
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-19, § 317
1. Barn- och ungdomsnämndens samt samhällsbyggnadsnämndens förslag
tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-26
1. Motionen avslås med hänvisning till att behovet av högstadieplatser på kort
sikt är uppfyllt och att behovet av en ny skolenhet för elever i årskursen 79, i och med att detaljplanen för Kungsbergsskolan 2 med flera nu vunnit
laga kraft, bedöms vara uppfyllt.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-11-23.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-10-19, § 317
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-13, § 209
Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämnden 2021-09-23, § 131
Tjänsteskrivelse – Upprätta en 7-9 skola vid Ånestadstallet, svar på motion
(SD), 2021-09-07
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
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§ 470 Stärk rekryteringen till utbildningarna för
barnskötare och undersköterskor, svar på motion
(S)
Dnr KS 2021-377
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-23.
Ärende
Mikael Sanfridson (S) och Jonatan Hermansson (S) föreslår i en motion
daterad 2021-04-13 att:



Linköpings kommun garanterar tillsvidareanställning på heltid
till alla som slutför och tar examen i vård- och
omsorgsprogrammet som undersköterskor
Linköpings kommun garanterar tillsvidareanställning på heltid
till alla som slutför och tar examen i barn- och
fritidsprogrammet som barnskötare.

Bedömningen är att anställningsgaranti för alla som slutför och tar examen som
undersköterska eller barnskötare inte är genomförbart med hänvisning till
Lagen 1982:80 om anställningsskydd, Linköpingskommuns interna
styrdokument Tillämpningsanvisning för
rekryteringsordning samt Kompetensbaserad rekrytering som metodik. Likaså
harmoniserar inte Linköpings kommuns rekryteringsbehov med antalet
utbildningsplatser och nyexaminerade. Gällande sysselsättningsgraden heltid
för tillsvidaretjänster tillämpas och införs successivt redan heltid eller rätt till
högre sysselsättning på tillsvidaretjänster.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning inför
kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-19, § 318
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-26
1. Motionen avslås med hänvisning till att anställningsgaranti inte är förenlig
med kompetensbaserad rekryteringsprocess, interna styrdokument för
rekryteringsordning som följs i Linköpings kommun samt lagen (1982:80)
om anställningsskydd.
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Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-11-23.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-10-19, § 318
Tjänsteskrivelse – Stärk rekryteringen till utbildningarna för barnskötare och
undersköterskor, svar på motion (S), 2021-09-20
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
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