Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2021-11-23

Plats och tid

Fullmäktigesalen, kl. 09:00 - 17:20

Beslutande

Se nästa sida

Övriga deltagande

Se nästa sida

Paragrafer

471 - 513

Utses att justera

Denise Cassel (KD), Mikael Sanfridson (S)

1 (104)

Sekreterare

Marie Nikonoff
Ordförande

Lars Vikinge (C)
Justerande

Denise Cassel (KD)

Mikael Sanfridson (S)

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07daÄndrad för W3D3 2016-05-04 MSC

Anslag/Bevis
Protokollet offentliggörs under tre (3) veckor genom att det anslås på kommunens
anslagstavla. Under tiden kan besluten i protokollet överklagas.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-11-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Underskrift/Namnförtydligande

Underskrift/Namnförtydligande

Omedelbar justering av (§ och rubrik)

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Underskrift/Namnförtydligande

Underskrift/Namnförtydligande

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2021-11-23

Beslutande
Kristina Edlund (S)
Niklas Borg (M)
Anna Larsson (S)
Muharrem Demirok (C)
Michael Cocozza (-)
Ali Hajar (S)
Johan Häggblom (KD) - §§ 476-498
Rebecka Hovenberg (MP)
Jessica Eek (V)
Linnéa Jägestedt (M)
Elias Aguirre (S)
Christer Johansson (SD)
Erik Östman (M)
Süreyya Kurdi (S)
Gunnar Broman (L)
Jan Österlind (S)
Denise Cassel (KD)
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)
Fredrik Lundén (M)
Andreas Williamsson (S)
Magnus Engström (KD)
Suada Tolic (M)
Mikael Sanfridson (S)
Lars Vikinge (C) Ordförande
Tanja Mitic (S)
Petter Mattsson (MP)
Anna Steiner Ekström (M)
Åsa Wennergren (L)
Joe Mayer (S)
Albin Adell Sjöberg (V)
Jörgen Ring (SD)
Stefan Erikson (M)
Ann-Charlott Bäckman (S)
Liselotte Fager (KD)

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

2 (104)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2021-11-23

Paul Lindvall (M)
Christoffer Rosendahl (C)
Birgitta Wallberg (S) - §§ 471-499
Camilla Bekkhus (SD)
Ranko Simic (S)
Viktoria Sköld (M)
Niklas Nåbo (S) 2:e vice ordförande
Björn Alling (V)
Jerry Broman ((-))
Trine Vikinge (C)
Karin Sandin Dahlgren (S)
Yvonne Svalin (KD) - §§ 471-499
Thomas Bystedt (L) - §§ 471 -499
Gunnar Franzén (SD)
Stefan Bogren (M)
Simon Tibell (S)
Daniel Noregran (M)
Christoffer Olsson (S)
Gunnar Gustafsson (MP)
Yvonne de Martin (C)
Elsa Ericsson (M)
Torsten Svärdström (SD)
Kjell O Lejon (KD)
Eva Lindblad (V)
Uba Aden (S)
Agneta Lantz (M)
Jonatan Hermansson (S)
Annika Krutzén (M)
Masood Khatibi (C)
Leif Bronsén (M) - ersätter Sauda Tolic (M)
Mikael Larsson (C) - ersätter Emelie Gustafsson (C)
Andreas Viborg (L) - ersätter Gustaf Appelberg (L)
Maria Brahim (-) - ersätter Jaleh Ramezani (-)
Carl-Fredrik Ideström (L) - ersätter Tomas Bystedt (L) §§ 500 -513
Magnus Landberg (KD) - ersätter Johan Häggblom §§ 499-513
Rihab Al Chahaf (KD) - ersätter Kjell O Lejon (KD)
Richard Svenselius (KD) - ersätter Johan Häggblom (KD) §§ 471-475
Conny Delerud (S) - ersätter Jan Österlind (S)
Peter Hult (S) - ersätter Frida Ählström (S) §§ 471-498
Elina Andersson (S) - ersätter Uba Aden Ige (S)
Per Wretman (S) - ersätter Kristina Edlund (S)
Kerstin Johnsson (S) - Tanja Mitic (S)

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

3 (104)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2021-11-23

Sonny Härold (S) - ersätter Christoffer Olsson (S)
Åsa Roth (S) - ersätter Frida Ählström (S) §§ 499 - 513
Roger Bandick (S) - ersätter Birgitta Wallberg (S) §§ 500-513
Johan Bergstedt (MP) - ersätter Gunnar Gustafsson (MP)
Jenny Ivner (MP) - ersätter Maria Moraes (MP)
Patrik Westlund (SD) - ersätter Jonas Andersson (SD)
Conny Daun (SD) - ersätter Jane Eriksson (SD)
Övriga deltagande
Ersättare (icke tjänstgörande)
Ylva Bjerke (M)
Sandra Sannemo Bårman (M)
Carin Ahlsén (C)
Susanne Wallberg (S)
Övriga
Nikonoff Marie, kommunsekreterare
Malmberg Cecilia, kommunsekreterare
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

4 (104)

5 (104)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2021-11-23

Innehållsförteckning
Ärende

Sida

§ 471

Allmänhetens frågestund .......................................................................7

§ 472

Ledamöternas allmänna frågestund .......................................................8

§ 473

Nämndernas internbudgetar för 2022 med plan för 2023-2027 ............9

§ 474

Vattenskyddsområde och föreskrifter för Slaka grundvattentäkt ........14

§ 475

Utveckling av Folkungavallen - Utformning av Tinnerbäcksområdet
mellan Emriks bro och Ådalaparken ...................................................17

§ 476

Rapport över ej verkställda beslut enligt 16 kap, 6h § SoL ................24

§ 477

Avsägelse (SD) - ersättare i kommunfullmäktige ...............................25

§ 478

Avsägelse (MP) - ledamot i kultur- och fritidsnämnden från och med
2021-12-17 ..........................................................................................26

§ 479

Avsägelse (SD) - ersättare i bildningsnämnden ..................................27

§ 480

Fyllnadsval (MP) – vice ordförande i utskott för medborgardialog 2
Väst......................................................................................................28

§ 481

Fyllnadsval (M) - ersättare i social- och omsorgsnämnden ................29

§ 482

Fyllnadsval (SD) - ersättare i bildningsnämnden ................................30

§ 483

Varför sviker kommunen våra ungdomar, svar på interpellation (SD)
.............................................................................................................31

§ 484

Inför parkering och underlätta framkomlighet för yteffektiva fordon,
anmälan av motion (SD) .....................................................................32

§ 485

En bättre tillämpning av randzon med övergångszon för byggande av
enskilt boende på landsbygden, anmälan av motion (SD) ..................33

§ 486

Simundervisning, anmälan av interpellation (-) ..................................34

§ 487

Inkomna ärenden till kommunfullmäktige ..........................................35

§ 488

Handlingar för kännedom....................................................................36

§ 489

Vem bygger framtidens Skäggetorp?, svar på motion (MP) ...............37

§ 490

Framtidens särskola, svar på motion (MP)..........................................39

§ 491

Modernisera halkbekämpning och snöröjning, svar på motion (MP) .41

§ 492

Genomför en jämlikhetsinventering av Linköpings vägnät, svar på
motion (V) ...........................................................................................44

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2021-11-23

§ 493

Kommunen som arbetsgivare ska bli bättre på att stötta anställda som
utsätts för våld i nära relationer, svar på motion (MP)........................47

§ 494

Teckentolka kommunens allmänna kommunikation, svar på motion
(V) .......................................................................................................51

§ 495

Åtgärder mot illegala bosättningar, svar på motion (SD) ...................54

§ 496

Inför nolltolerans mot svarta hyreskontrakt och olovliga bosättningar,
svar på motion (S) ...............................................................................58

§ 497

Signera Klimatkontrakt 2030, svar på motion (MP) ...........................60

§ 498

Ge syskon rätt till att gå i samma för- och grundskola, svar på motion
(SD) .....................................................................................................62

§ 499

Inrätta fler naturreservat, svar på motion (MP) ...................................65

§ 500

Visa prislappen! - Utred Linköping City Airports vara eller icke vara,
svar på motion (V)...............................................................................68

§ 501

Kommunens marktillgångar, svar på motion (-) .................................70

§ 502

Fler trygghetskameror som kommunen finansierar, svar på motion (S)
.............................................................................................................72

§ 503

Förbättra trafiksituationen vid Linköpings skolor, svar på motion
(MP) ....................................................................................................74

§ 504

Mer viltkött på matsedeln i Linköping, svar på motion (SD) .............78

§ 505

En bilfri innerstad, svar på motion (V) ...............................................82

§ 506

Rörelseinspirerande utemiljöer, svar på motion (MP) ........................84

§ 507

Upprätta en 7-9 skola vid Ånestadstallet, svar på motion (SD) ..........86

§ 508

Stärk rekryteringen till utbildningarna för barnskötare och
undersköterskor, svar på motion (S) ...................................................89

§ 509

Minska ljusföroreningarna, svar på motion (MP) ...............................91

§ 510

Vätgas till Linköpings kommun, svar på motion (SD) .......................93

§ 511

Sluta upphandla människors liv, svar på motion (V) ..........................96

§ 512

Avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd, svar på
motion (SD) .........................................................................................99

§ 513

Kommunens samarbete med Guangzhou, svar på motion (C) (V) ...102

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

6 (104)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2021-11-23

§ 471 Allmänhetens frågestund
Ärende
Ingen fråga från allmänheten har lämnats in till dagens sammanträde.
__________
Beslutet skickas till:
-
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§ 472 Ledamöternas allmänna frågestund
Ärende
Ingen fråga från ledamöterna har lämnats in till dagens sammanträde.
__________
Beslutet skickas till:
-
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§ 473 Nämndernas internbudgetar för 2022 med plan för
2023-2027
Dnr KS 2021-55
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ansvar och budgetram för verksamheten Integration flyttas från
social- och omsorgsnämnden till arbetsmarknadsnämnden med 2 000
000 kronor från och med år 2022.
2. Budgetram för politisk satsning på heltidsmentorer flyttas från barn
och ungdomsnämnden till bildningsnämnden med 1 000 000 kronor
från och med år 2022.
3. Investeringsramen för verksamheten Arbetsmarknadsservice med 350
000 kronor flyttas från Leanlink inom kommunstyrelsen till
arbetsmarknadsnämnden från och med år 2022.
4. Investeringsramen för verksamheten Idrott med 150 000 kronor flyttas
från Leanlink inom kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden
från och med år 2022.
5. Nämndernas och styrelsens förslag till internbudgetar för 2022 med
plan för 2023-2027 enligt förslag godkänns.
Ärende
Kommunens budget med plan för kommande fem år är det centrala dokumentet
för att styra den kommunala verksamhetens inriktning och omfattning.
Budgeten omfattar all kommunal verksamhet och beskriver de målsättningar
och resultat som är prioriterade.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-28, § 411 om budget för 2022 med
plan för 2023-2027. Då fastslogs hur kommunens samlade resurser ska fördelas
mellan nämnder och verksamheter utifrån politisk viljeinriktning och
prioritering.
Utifrån kommunfullmäktiges beslut har nämnderna tagit fram förslag till
internbudget för 2022 med plan för 2023-2027. Planen för åren 2023-2027
ligger till grund för nästkommande års budgetarbete.
Nämndernas förslag till internbudget för 2022 med plan för 2023-2028 har
stämts av mot de budgetramar och den budget fullmäktige fastställde i
september. Samhällsbyggnadsnämndens och bygg- och miljönämndens förslag
avviker från de budgetramar och de strategiska utvecklingsuppdrag som
kommunfullmäktige fastställde 2021-09-28, § 411. Övriga nämnders förslag
överensstämmer med de budgetramar och den budget som fullmäktige
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fastställt. Samhällsbyggnadsnämnden och bygg- och miljönämnden föreslås
därför få i uppdrag att revidera förslag till internbudget vid sina sammanträden
2021-11-17 respektive 2021-11-18.
Efter att kommunfullmäktige behandlade nämndernas budgetramar har det
skett förändringar som föranleder omfördelningar av budgetramar mellan
berörda nämnder. Samtliga berörda nämnder har fattat särskilda beslut om
omfördelningarna som framgår av respektive nämnds protokoll som bifogas
tjänsteskrivelsens bilagor.
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-16, § 332
1. Kommunstyrelsens, social- och omsorgsnämndens,
arbetsmarknadsnämndens, barn- och ungdomsnämndens, bildningsnämndens
samt kultur- och fritidsnämndens förslag till omfördelningar av budgetram
mellan nämnder tillstyrks och överlämnas till kommunfullmäktige.
2. Samhällsbyggnadsnämnden och bygg- och miljönämnden får i uppdrag att
revidera sina förslag till internbudget så att de överensstämmer med de
budgetramar och de strategiska utvecklingsuppdrag som
kommunfullmäktige fastställde 2021-09-28, § 411.
3. Kommunstyrelsens och nämndernas förslag till internbudgetar för 2022
med plan för 2023-2027 (inklusive revidering från
samhällsbyggnadsnämnden samt bygg- och miljönämnden) tillstyrks och
överlämnas till kommunfullmäktige.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Ansvar och budgetram för verksamheten Integration flyttas från social- och
omsorgsnämnden till arbetsmarknadsnämnden med 2 000 000 kronor från
och med år 2022.
2. Budgetram för politisk satsning på heltidsmentorer flyttas från barn och
ungdomsnämnden till bildningsnämnden med 1 000 000 kronor från och
med år 2022.
3. Investeringsramen för verksamheten Arbetsmarknadsservice med 350 000
kronor flyttas från Leanlink inom kommunstyrelsen till
arbetsmarknadsnämnden från och med år 2022.
4. Investeringsramen för verksamheten Idrott med 150 000 kronor flyttas från
Leanlink inom kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden från och
med år 2022.
5. Nämndernas och styrelsens förslag till internbudgetar för 2022 med plan
för 2023-2027 enligt förslag godkänns.
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Yttranden
Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare i
Sverigedemokraterna (SD) deltar inte i beslutet.
Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare i
Socialdemokraterna (S) deltar inte i beslutet och lämnar en
protokollsanteckning.
Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare i Vänsterpartiet (V)
deltar inte i beslutet.
Michael Cocozza (-) och Maria Brahim (-) deltar inte i beslutet och lämnar en
protokollsanteckning.
Ali Hajar (S), Niklas Nåbo (S), Jonatan Hermansson (S), Lotta Bäckman
(S), Mikael Sanfridson (S), Mari Hultgren (S), Petter Mattsson (MP), Ranko
Simic (S), Johan Bergstedt (MP), Liselotte Fager (KD), Simon Tibell (S),
Andreas Williamsson (S), Trine Vikinge (C) och Sureyya Kurdi (S) yttrar sig.
Yrkanden
Niklas Borg (M), Muharrem Deminrok (C), Fredrik Lundén (M), Stefan
Eriksson (M), Erik Östman (M), Annika Krutzén (M), Åsa Wennergren
(L), Linnéa Jägestedt (M) och Denise Cassel (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Reservationer
Rebecka Hovenberg (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande
skriftliga reservation:
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet i att-sats 1-3.
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet om nämndernas internbudgetar,
eftersom budgetarna utgår från Alliansens budgetramar och inte speglar de
prioriteringar vi valde att göra i vår rambudget.
Om vår budget gått igenom skulle andra prioriteringar gjorts i nämnderna, till
exempel utökat klimat- och miljöarbete, mer dialog med invånarna och ett
paket för social hållbarhet och jämlikhet.
Tillsammans med linköpingsborna vill vi bygga ett sammanhållet Linköping
där alla får vara med och bidra utifrån sina förmågor och behov. För att komma
dit behövs en tydlig färdväg och stora satsningar. Vår politik ger ett jämlikare
och mer rättvist Linköping där vi bryter segregationen och skapar ett gott liv
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för de som bor och verkar här. Samtidigt bygger vi en hållbar kommun som
klarar klimatutmaningarna och ger invånarna tro på framtiden.
Linköping har länge haft målet att kommunen ska bli koldioxidneutral till
2025. Nu är det bara tre år kvar dit och för att målet ska nås behöver arbetet
intensifieras betydligt. Att ställa om ekonomin så att vi håller oss inom
planetens gränser är en vinst för både miljö och människor. Ett samhälle där vi
värnar om naturen, djuren och varandra är ett samhälle som är hållbart och
tryggt. Alliansens budget innehåller inte de satsningar som krävs för att
Linköpings ska nå målet om koldioxidneutralitet till 2025. Hade Miljöpartiets
budget gått igenom hade vi vågat ta de beslut som behövs för ett Linköping där
alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande
generationer.
Att ge barn förutsättningar för en trygg uppväxt är en av de bästa
investeringarna vi kan göra. För att klara det innehöll Miljöpartiets budget
också stora satsningar på skola och förskola.
Protokollsanteckningar
Elias Aguirre (S) lämnar för socialdemokraterna följande protokollsanteckning:
I samband med fullmäktiges beslut om budget för 2022 med plan för 20232027 samt skattesats (KF 28 september, ärende 34), föll Socialdemokraternas
förslag till budget för 2022. Med vår budget hade de ekonomiska ramarna för
nämnder och bolag varit annorlunda. Socialdemokraternas förslag till budget
innebar större satsningar på välfärdsarbetarnas villkor, fler i jobb och en tydlig
uppväxling i arbetet mot olika former av kriminalitet och otrygghet. Vi är
bekymrade över styrets passivitet inom dessa områden. Vi kan inte acceptera i
våra ögon allt för små ekonomiska ramar till flera nämnder. Skulle vi lägga
förslag på internbudgetar byggda på Socialdemokraternas budgetramar, och
dessa skulle vinna gehör, riskerar det bidra till att försvåra styrningen av
Linköpings kommun. Därför väljer vi att inte delta i beslutet.
Protokollsanteckning från Michael Cocozza (-) och Maria Brahim (-):
Michael Cocozza (-) och Maria Brahim (-) deltar inte i beslutet då de ramar vi
hade i vårt förslag till rambudget inte antogs av fullmäktige. Alliansens
budgetramar innebär en obalans mellan sparande och sociala investeringar.
Mer resurser, del av kommunens tillgångar måste i rådande läge satsas på
olika håll i kommunens verksamheter.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-11-16, § 332, ojusterat
Tjänsteskrivelse – Nämndernas internbudgetar för 2022 med plan för 20232027, 2021-11-04
Bilaga 1 – Kommunfullmäktige
Bilaga 2 – Kommunens revisorer
Bilaga 3 – Kommunstyrelsen
Bilaga 4 – Överförmyndarnämnden
Bilaga 5 – Valnämnden
Bilaga 6 – Äldrenämnden
Bilaga 7 – Social- och omsorgsnämnden
Bilaga 8 – Barn- och ungdomsnämnden
Bilaga 9 – Bildningsnämnden
Bilaga 10 – Kultur- och fritidsnämnden
Bilaga 11 – Arbetsmarknadsnämnden
Bilaga 12 – Samhällsbyggnadsnämnden (förslag till reviderad internbudget
beslutas 2021-11-17)
Bilaga 13 – Bygg- och miljönämnden (förslag till reviderad internbudget
beslutas 2021-11-18)
Bilaga 14 – Pensionsenheten
Bilaga 15 – Intern finansiering
__________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Ekonomidirektören
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§ 474 Vattenskyddsområde och föreskrifter för Slaka
grundvattentäkt
Dnr KS 2021-665
Kommunfullmäktiges beslut
1. Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutas om vattenskyddsområde
för Slaka grundvattentäkt inom Linköpings kommun, med den
omfattning som framgår av karta ”Vattenskyddsområde Slaka, primär
och sekundär skyddszon” i tjänsteskrivelsens bilaga 1.
2. Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken beslutas om skyddsföreskrifter
inom angivet vattenskyddsområde som formulerats i ”Föreskrifter för
Slaka grundvattentäkt i Linköpings kommun”, i tjänsteskrivelsens
bilaga 2.
Ärende
Tillgång till rent vatten är en förutsättning för väl fungerande samhällen,
människors hälsa och naturmiljön, men är en hotad resurs. Samhällsutvecklingen och klimatförändringar skapar utmaningar för dricksvattenförsörjningen. Samtidigt som vattenanvändningen ökar riskerar mänskliga
aktiviteter att försämra vattenkvaliteten och minska tillgången till sötvattenresurser. Det är därför viktigt att kommunen skyddar sina råvattentäkter, både
ytvatten och grundvatten.
Tekniska verken har i september 2014 lämnat in en ansökan till Linköpings
kommun om att besluta om vattenskyddsområde för Slaka grundvattentäkt.
Avsikten med ansökan är att skydda vattentäkten upp till en rimlig och
accepterad skyddsnivå. Grundvattentäkten i Slaka är nödvattentäkt för
Linköping i händelse av att kommunens båda ordinarie ytvattentäkter (Motala
Ström och Stångån) skulle slås ut.
Grundvattentäkten i Slaka saknar idag vattenskyddsområde. För att långsiktigt
trygga kommunens dricksvattenförsörjning är det därför angeläget att ett
skyddsområde med föreskrifter fastställs.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar, med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken, om att förklara
Slaka som vattenskyddsområde. Beslutet omfattar karta över vattenskyddsområdet samt föreskrifter som ska gälla för området.
Beslutet träder i kraft dagen för kommunfullmäktiges beslut och gäller
omedelbart även om det överklagas. Beslutet ska kungöras på det sätt som är
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föreskrivet för författningar i allmänhet och införas i ortstidning, samt delges
kända sakägare. Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen Östergötland.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-10-13, § 333
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar om vattenskyddsområde och föreskrifter för
Slaka i enlighet med förvaltningens förslag.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om
vattenskyddsområde och föreskrifter för Slaka i enlighet med
Samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Att med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken besluta om vattenskydds-område
för Slaka grundvattentäkt inom Linköpings kommun, med den omfattning
som framgår av karta ”Vattenskyddsområde Slaka, primär och sekundär
skyddszon” i bilaga 1.
2. Att med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta om skyddsföreskrifter
inom angivet vattenskyddsområde som formulerats i ”Föreskrifter för Slaka
grundvattentäkt i Linköpings kommun”, bilaga 2.
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-16, § 204
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutas om vattenskyddsområde för
Slaka grundvattentäkt inom Linköpings kommun, med den omfattning som
framgår av karta ”Vattenskyddsområde Slaka, primär och sekundär
skyddszon” i tjänsteskrivelsens bilaga 1.
2. Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken beslutas om skyddsföreskrifter inom
angivet vattenskyddsområde som formulerats i ”Föreskrifter för Slaka
grundvattentäkt i Linköpings kommun”, i tjänsteskrivelsens bilaga 2.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-11-16, § 333, ojusterat
Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-13, § 204
Tjänsteskrivelse – Beslut om vattenskyddsområde och föreskrifter för Slaka
grundvattentäkt, 2021-10-07
Bilaga 1 – Vattenskyddsområde, primär och sekundär skyddszon (karta)
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Bilaga 2 – Föreskrifter för Slaka grundvattentäkt i Linköpings kommun
Bilaga 3 – Vattenskyddsområde Slaka, observationszon (karta)
__________
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Tekniska verken i Linköping AB
Länsstyrelsen Östergötland
Svenska kyrkan, Prästlönetillgångarna i Linköpings stift
Oscar Carlsson och Anna Bergman
Myndigheter, markägare och sakägare enligt sändlista
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§ 475 Utveckling av Folkungavallen - Utformning av
Tinnerbäcksområdet mellan Emriks bro och
Ådalaparken
Dnr KS 2021-333
Kommunfullmäktiges beslut
1. Tinnerbäcksområdet utformas enligt Utredning av Tinnerbäcken
mellan Emriks bro och Ådalaparken, förslag 1 ”Park med större
badanläggning”.
2. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att arbeta vidare med
utformningen av Tinnerbäcksområdet enligt förslag 1 ”Park med
större badanläggning” och ha beredningens medskick ”Att det i
planeringen och utförandet särskilt ska läggas vikt vid trygghet och
tillgänglighet för att området ska bli så bra och attraktivt som möjligt
till gagn för Linköpings medborgare.” i åtanke.
3. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att för kostnader för
projektering med mera som rör år 2022 återkomma till
kommunstyrelsen med förslag på tilläggsanslag.
4. För 2023 och framåt ska kostnaderna för planering och genomförande
av uppdraget tas upp i den ordinarie planeringsprocessen för budget,
där respektive nämnd som berörs föreslår sina behov av resurser.
Ärende
Utvecklingen av Folkungavallsområdet med simhallen i centrum innebär att
området mellan nya simhallen och utomhusbadet måste förändras. Planerad
och pågående förändring av området ger vid handen att del av befintlig badsjö
tas i anspråk för slänter, rekreationsstråk och en öppen bäck. Kommunen
behöver också en ökad beredskap för större dagvatten- och regnmängder i
framtiden, en öppen bäck möjliggör det. Konsekvensen av detta blir att badsjön
inte kan vara kvar med samma storlek som tidigare utan måste byggas om.
Hur Tinnerbäcksbadet skulle kunna utvecklas utreddes av kultur- och
fritidsnämnden med flera 2019. Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-21, § 193
att uppdra till kommundirektören att utreda de miljömässiga och ekonomiska
förutsättningarna för en badsjö utifrån moderna miljökrav samt hur
Tinnerbäckens vattenflöde genom Folkungavallen och ner till Stångån kan
utformas utifrån nu gällande detaljplaner.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att tillsammans med
representanter från Kultur- och fritidsförvaltningen och Lejonfastigheter ta
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fram förslag på hur området kan utvecklas och förslagens konsekvenser.
Utredningen har tagit fram tre förslag:
Förslag 1: ”Park med större badanläggning”
Förslag 2: ”Större parkområde”
Förslag 3: ”Parkområde med badlandskap”
Kommunstyrelsen tillsatte enligt beslut 2021-04-20, § 137 en beredning för
utvecklingen av Folkungavallen med uppdrag att bereda kommande beslut
rörande Folkungavallens utformning om vilket av de tre förslagen som ska
realiseras. I beredningsgruppen fick en representant från varje parti som är
representerat i kommunfullmäktige delta, vilket initialt också skedde.
Sverigedemokraterna valde sedan att kliva av gruppen under sommaren 2021.
En enig beredningsgrupp förordade vid sitt slutsammanträde 2021-09-30 att
Tinnerbäcksområdet utformas enligt förslag 1. Beredningsgruppen har uttryckt
följande medskick: ”Att det i planeringen och utförandet särskilt ska läggas
vikt vid trygghet och tillgänglighet för att området ska bli så bra och attraktivt
som möjligt till gagn för Linköpings medborgare.”
Förslag till beslut är således att Tinnerbäcksområdet utformas enligt Utredning
av Tinnerbäcken mellan Emriks bro och Ådalaparken, förslag 1 ”Park med
större badanläggning”.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås få i uppdrag att arbeta vidare med
utformningen av Tinnerbäcksområdet enligt förslag 1 ”Park med större
badanläggning” och ha beredningens medskick ”Att det i planeringen och
utförandet särskilt ska läggas vikt vid trygghet och tillgänglighet för att
området ska bli så bra och attraktivt som möjligt till gagn för Linköpings
medborgare.” i åtanke. Projektet ska starta under 2022 och har som målsättning
att vara klart under 2026.
I och med detta föreslås Beredningen för utveckling av Folkungavallen
entledigas från sitt uppdrag.
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-16, § 334
1. Beredningen för utveckling av Folkungavallens förslag till utformning av
Tinnerbäcksområdet mellan Emriks bro och Ådalaparken tillstyrks.
2. Beredningen för utveckling av Folkungavallen entledigas från sitt uppdrag.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
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1. Tinnerbäcksområdet utformas enligt Utredning av Tinnerbäcken mellan
Emriks bro och Ådalaparken, förslag 1 ”Park med större badanläggning”.
2. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att arbeta vidare med
utformningen av Tinnerbäcksområdet enligt förslag 1 ”Park med större
badanläggning” och ha beredningens medskick ”Att det i planeringen och
utförandet särskilt ska läggas vikt vid trygghet och tillgänglighet för att
området ska bli så bra och attraktivt som möjligt till gagn för Linköpings
medborgare.” i åtanke.
3. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att för kostnader för projektering
med mera som rör år 2022 återkomma till kommunstyrelsen med förslag på
tilläggsanslag.
4. För 2023 och framåt ska kostnaderna för planering och genomförande av
uppdraget tas upp i den ordinarie planeringsprocessen för budget, där
respektive nämnd som berörs föreslår sina behov av resurser.
Yttranden
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) yttrar sig.
Yrkanden
Niklas Borg (M), Stefan Eriksson (M), Mari Hultgren (S), Gunnar Broman (L),
Muharrem Demirok (C), Rebecka Hovenberg (MP), Eva Lindblad (V), Denise
Cassel (KD), Elias Aguirre (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Chris Dahlqvist (SD) och Jörgen Ring (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens
förslag till beslut och lämnar följande yrkande: Att Samhällsbyggnadsnämnden
får i uppdrag att arbeta vidare med utformningen av Tinnebäcksområdet under
följande förutsättningar: badytan och vattenarealen ska vara så stor som möjligt
utan att nämvärt påverka byggnationen av simhallen. Cykelvägen som passerar
genom området ska strykas. Vattenområdet ska förbli en naturlig, oklorerad
badsjö. Badsjön ska utformas på så sätt att den kan nyttjas året om, exempelvis
för vinterlekar på vintern och bad ock sol på sommaren. Samt att särskild
hänsyn ska tas till att bevara platsens unika karaktär.
Michael Cocozza (-) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut, Chris
Dahlqvists (SD) med flera yrkande och Mickaels Cocozzas (-) avslagsyrkande
på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktigre beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Omröstning begärs och ska genomföras.
Omröstning
Ordföranden utser kommunstryrelsens förslag till huvudförslag.
Omröstning nummer 1
Följande omröstningsproposition läses upp och godkänns: Den som bifaller
Chris Dahlqvists (SD) mer flera yrkande röstar ja. Den som bifaller Michael
Cocozzas (-) avslagsyrkande på kommunstyrelsens förslag till beslut röstar nej.
Följande röstar ja: Conny Daun (SD), Camilla Bekkhus (SD), Chris Dahlqvist
(SD), Christer Johansson (SD), Jörgen Ring (SD), Torsten Svärdström (SD),
Gunnar Franzén (SD), Patrik Westlund (SD)
Följande röstar nej: Michael Cocozza (-), Maria Ibrahim (-)
Följande avstår från att rösta: Jenny Ivner (MP), Lars Vikinge (C), Niklas Nåbo
(S), Elias Aguirre (S), Stefan Bogren (M), Niklas Borg (M), Astrid Brissman
(M,) Gunnar Broman (L), Jerry Broman (-), Thomas Bystedt (L,) Lotta
Bäckman (S), Denise Cassel (KD), Yvonne de Martin (C), Muharrem Demirok
(C), Rolf Edelman (M), Jessica Eek (V), Magnus Engström (KD), Elsa
Ericsson (M), Stefan Erikson (M), Elisabeth Gustafsson (S), Gösta Gustavsson
(C), Ali Hajar (S), Jonatan Hermansson (S), Rebecka Hovenberg (MP), Mari
Hultgren (S), Linnéa Jägestedt (M), Susanna Kellgren Lundberg (L), Masood
Khatibi (C), Annika Krutzén (M,) Süreyya Kurdi (S), Agneta Lantz (M), Anna
Larsson (S), Eva Lindblad (V), Paul Lindvall (M), Fredrik Lundén (M), Joe
Mayer (S), Daniel Noregran (M), Christoffer Rosendahl (C,) Karin Sandin
Dahlgren (S), Mikael Sanfridson (S), Ranko Simic (S), Viktoria Sköld (M),
Anna Steiner Ekström (M), Simon Tibell (S), Åsa Wennergren (L), Trine
Vikinge (C), Andreas Williamsson (S), Erik Östman (M), Albin Adell Sjöberg
(V), Elina Andersson (S), Johan Bergstedt (MP), Leif Bronsén (M), Al Rihab
Chahaf (KD), Conny Delerud (S), Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), Peter
Hult (S), Sonny Härold (S), Kerstin Johnsson (S), Anita Jonasson-Kroon (M),
Mikael Larsson (C), Petter Mattsson (MP), Richard Svenselius (KD), Birgitta
Wallberg (S), Andreas Viborg (L), Per Wretman (S)
Omröstningens utfall: 8 ja, 2 nej, 65 avstår. Totalt 75 röstande.
Kommunfullmäktige beslutar enligt Chris Dahlqvists (SD) med flera yrkanden
som då blir motförslag till huvudförslaget.
Omröstning nummer 2

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

20 (104)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2021-11-23

Följande omröstningsproposition uppläses och godkännes: Den som bifaller
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Den som bifaller Chris
Dahlqvists med flera yrkande röstar nej.
Följande röstar ja: Jenny Ivner (MP), Lars Vikinge (C), Niklas Nåbo (S), Elias
Aguirre (S), Stefan Bogren (M), Niklas Borg (M), Astrid Brissman (M),
Gunnar Broman (L), Jerry Broman (-), Thomas Bystedt (L), Lotta Bäckman
(S), Denise Cassel (KD), Yvonne de Martin (C), Muharrem Demirok (C), Rolf
Edelman (M), Jessica Eek (V), Magnus Engström (KD), Elsa Ericsson (M),
Stefan Erikson (M), Liselotte Fager (KD), Elisabeth Gustafsson (S), Gösta
Gustavsson (C), Ali Hajar (S), Jonatan Hermansson (S), Rebecka Hovenberg
(MP), Mari Hultgren (S), Linnéa Jägestedt (M), Susanna Kellgren Lundberg
(L), Masood Khatibi (C), Annika Krutzén (M), Süreyya Kurdi (S), Agneta
Lantz (M), Anna Larsson (S), Eva Lindblad (V), Paul Lindvall (M), Fredrik
Lundén (M), Joe Mayer (S), Daniel Noregran (M), Christoffer Rosendahl (C),
Karin Sandin Dahlgren (S), Mikael Sanfridson (S), Ranko Simic (S), Viktoria
Sköld (M), Anna Steiner Ekström (M), Simon Tibell (S), Åsa Wennergren (L),
Trine Vikinge (C), Andreas Williamsson (S), Erik Östman (M), Albin Adell
Sjöberg (V), Elina Andersson (S), Johan Bergstedt (MP), Leif Bronsén (M), Al
Rihab Chahaf (KD), Conny Delerud (S), Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP),
Peter Hult (S), Sonny Härold (S), Kerstin Johnsson (S), Anita Jonasson-Kroon
(M), Mikael Larsson (C), Petter Mattsson (MP), Richard Svenselius (KD),
Birgitta Wallberg (S), Andreas Viborg (L), Per Wretman (S)
Följande röstar nej: Conny Daun (SD), Camilla Bekkhus (SD), Chris Dahlqvist
(SD), Christer Johansson (SD), Jörgen Ring (SD), Torsten Svärdström (SD),
Maria Brahim (-), Gunnar Franzén (SD), Patrik Westlund (SD)
Följande avstår från att rösta: Michael Cocozza (-)
Omröstningens utfall: 66 ja, 9 nej, 1 avstår. Totalt 76 röstande.
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Reservationer
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare för Sverigedemokraterna
(SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Chris Dahlqvist (SD) med flera
yrkande och lämnar följande skriftliga reservation:
Tinnerbäcksbadet är en omistlig del av Linköping, merparten av kommunens
invånare har kära minnen därifrån. Sverigedemokraterna anser att utredningen
gällande den framtida utformningen av Tinnerbäcksbadet har varit bristfällig.
Dels genom att allmänhetens önskemål inte har hörsammats, men dels genom
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att våra egna förslag gällande utformningen inte ens har utretts, än mindre
beaktats. De förslagen som kommunstyrelsen hade att ta ställning till var alla
dåliga förslag. Vår uppfattning är att de övriga partierna har valt det minst
dåliga av tre dåliga alternativ.
Det är beklagligt att de övriga partierna inte har visat ärendet samma
engagemang i frågan som Sverigedemokraterna. Om fler partier hade verkat
för att andra förslag, som bättre speglar medborgarnas önskemål, hade utfallet
blivit annorlunda. Tyvärr är så inte fallet. Sverigedemokraterna är det enda
partiet som motsätter sig att allt som gjorde Tinnerbäcksbadet folkkärt ska
försvinna. Hopptornet, den naturliga badsjön och den stora bad ytan.
Vi ställer oss inte bakom förslagen som de är presenterade. Vi vill ha en
oförminskad storlek på området. Sjön ska fortsatt vara en naturlig badsjö och
strandkanten ska inte vara betong. Tinnerbäcksbadet ska fortsatt en plats för
barnfamiljer och en turistattraktion för Linköping.
Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för vårt eget yrkande:
Att Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att arbeta vidare med
utformningen av Tinnerbäcksområdet under följande förutsättningar: badytan
och vattenarealen ska vara så stor som möjligt utan att nämnvärt påverka
byggnationen av simhallen. Cykelvägen som passerar genom området ska
strykas. Vattenområdet ska förbli en naturlig, oklorerad badsjö. Badsjön ska
utformas på så sätt att den kan nyttjas året om, exempelvis för vinterlekar på
vintern och bad och sol på sommaren. Samt att särskild hänsyn ska tas till att
bevara platsens unika karaktär.
Michael Cocozza(-) och Maria Brahim (-) reserverar sig mot beslutet till
förmån för vårt yrkande om avslag på förslaget att halvera Tinnerbäcksjöns
storlek. Argumenten för att lägga 380 miljoner för att förändra en miljö som en
stor opinion bland linköpingsborna vill bevara är inte hållbara.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-11-16, § 334, ojusterat
Tjänsteskrivelse – Utveckling av Folkungavallen - Utformning av
Tinnerbäcksområdet mellan Emriks bro och Ådalaparken, 2021-11-02
Bilaga 1 - Skrivelse - Beredningsgruppens förslag till beslut rörande
Folkungavallens utveckling och utformning, 2021-10-26
Bilaga 2 - Minnesanteckningar från sammanträde med beredningen för
utveckling av Folkungavallen, slutsammanträde 2021-09-30
Bilaga 3 - Utredning av Tinnerbäcken mellan Emriks bro och Ådalaparken,
2021-06-30
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__________
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Lejonfastigheter
Verksamhetsstrateg, Ulf Johansson-Lorin
Budgetchef, Birgitta Hammar
Ekonomichef, Gunilla Green
Ekonomichef, Damir Foric
Sammanträdet ajourneras kl. 11:50-11:55.
Sammanträdet ajourneras kl. 12:00-13:00.
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§ 476 Rapport över ej verkställda beslut enligt 16 kap, 6h
§ SoL
Dnr KS 2021-193
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige noterar rapporterna.
Ärende
Äldrenämnden samt social- och omsorgsnämnden ska överlämna en
statistikrapport till kommunfullmäktige över hur många av nämndens
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som inte har verkställts
inom tre månader från dagen för respektive beslut.
Nämnden ska ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid
som har förflutit från dagen för respektive beslut. Äldrenämnden samt socialoch omsorgsnämnden ska även till kommunens revisorer överlämna en rapport
med motsvarande innehåll.
Rapportering ska ske en gång per kvartal.
Äldrenämndens beslut 2021-10-21, § 119
1. Social- och omsorgsförvaltningens rapport 2021-10-04 överlämnas till
kommunfullmäktige i enlighet med 16 kap. 6 h § Socialtjänstlagen.
2. Social- och omsorgsförvaltningens rapport 2021-10-04 överlämnas till
kommunens revisorer i enlighet med 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige noterar rapporterna.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Äldrenämnden 2021-10-21, § 119
__________
Beslutet skickas till:
Äldrenämnden
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§ 477 Avsägelse (SD) - ersättare i kommunfullmäktige
Dnr KS 2021-921
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelsen godkänns och överlämnas till länsstyrelsen för
handläggning.
Ärende
Följande avsägelse har inkommit:
Frida Espenrud (SD) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
Avsägelsen
__________
Beslutet skickas till:
Valberedning
Berörda organ
HR-adm A-C Banck
Länsstyrelsen
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§ 478 Avsägelse (MP) - ledamot i kultur- och
fritidsnämnden från och med 2021-12-17
Dnr KS 2021-965
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelsen godkänns och överlämnas till valberedningen för
handläggning.
Ärende
Följande avsägelse har inkommit:
Anna Gustafsson (MP) avsäger sig uppdraget som ledamot i kultur- och
fritidsnämnden från och med 2021-12-17.
Beslutsunderlag
Avsägelsen
__________
Beslutet skickas till:
Valberedning
Berörda organ
HR-adm A-C Banck
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§ 479 Avsägelse (SD) - ersättare i bildningsnämnden
Dnr KS 2021-985
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelsen godkänns och överlämnas till valberedningen för
handläggning.
Ärende
Följande avsägelse har inkommit:
Torsten Svärdström (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i
bildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelsen
__________
Beslutet skickas till:
Valberedning
Berörda organ
HR-adm A-C Banck

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 480 Fyllnadsval (MP) – vice ordförande i utskott för
medborgardialog 2 Väst
Dnr KS 2021-835
Kommunfullmäktiges beslut
1. Gunnar Gustafsson (MP) väljs som vice ordförande i utskott för
medborgardialog 2 Väst.
2. Valet gäller till och med 2022-10-14.
Ärende
Birgitta Rydhagen (MP) har avsagt sig uppdraget som vice ordförande i
utskott för medborgardialog 2 Väst.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 481 Fyllnadsval (M) - ersättare i social- och
omsorgsnämnden
Dnr KS 2021-851
Kommunfullmäktiges beslut
1. Patrik Björk (M) väljs som ersättare i social- och omsorgsnämnden.
2. Valet gäller till och med 2022-12-31.
Ärende
Anders Sydbom (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i social- och
omsorgsnämnden.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 482 Fyllnadsval (SD) - ersättare i bildningsnämnden
Dnr KS 2021-985
Kommunfullmäktiges beslut
1. Sami Scharin (SD) väljs som ersättare i bildningsnämnden.
2. Valet gäller till och med 2022-12-31.
Ärende
Torsten Svärdström (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
bildningsnämnden.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 483 Varför sviker kommunen våra ungdomar, svar på
interpellation (SD)
Dnr KS 2021-797
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen är besvarad.
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?
Niklas Borg (M) svarar på interpellationen.
Chris Dahlqvist (SD) tackar för svaret.
Yttranden
Magnus Engström (KD), Erik Östman (M), Elias Aguirre (S), Annika Krutzén
(M), Patrik Westlund (SD), Lotta Bäckman (S), Susanna Kellgren Lundberg
(L), Jörgen Ring (SD), Sureyya Kurdi (S), Trine Vikinge (C), Åsa Wennergren
(L) och Jessica Eek (V) yttrar sig.
Beslutsunderlag
Interpellationen
Svar på interpellationen
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 484 Inför parkering och underlätta framkomlighet för
yteffektiva fordon, anmälan av motion (SD)
Dnr KS 2021-857
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning
Ärende
Jörgen Ring och Gunnar Franzén (SD) föreslår i en motion daterad 2021-10-26
att:
- Linköpings kommun ska utforma tydliga parkeringsregler för motorcyklar
och mopeder klass 1 för parkering på körbana samt i parkeringsruta för bil
- Linköpings kommun ska tillåta motorcyklar och mopeder klass 1 får
framföras i kollektivkörfältet på vägsträckor med en hastighet om högst 50 km
i timmen
Beslutsunderlag
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
kommunkansliet

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 485 En bättre tillämpning av randzon med
övergångszon för byggande av enskilt boende på
landsbygden, anmälan av motion (SD)
Dnr KS 2021-945
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning
Ärende
Chris Dahlqvist och Jörgen Ring (SD) föreslår i en motion daterad 2021-11-02
att:
- Utreda hur mycket randzonen ska kunna minskas för att kommunens ska
möta upp önskemålet om att bygga fler stadsnära lantliga bostäder i Linköpings
närhet.
- Utreda utformningen på en övergångszon inom randzonen där en
sammanvägning av övriga skäl för ett positivt besked till bygglov eller
förhandsbeked ska väga tyngre än gränsen för randzon.
- Återrapportera utredningsuppdragen till kommunstyrelsen tillsammans med
ett förslag till beslut om randzonens framtida utformning.
Beslutsunderlag
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
kommunkansliet

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 486 Simundervisning, anmälan av interpellation (-)
Dnr KS 2021-1017
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas.
Ärende
Michael Cocozza (-) ställer i en interpellation daterad 2021-11-18 följande
frågor:
- Vilket ekonomiskt stöd får respektive rektorsområde för att säkerställa att de
barn/ungdomar som är helt beroende av extra insatser vid simundervisningen
får det stöd de behöver för att uppnå betyget godkänt i ämnet idrott och hälsa?
- På vilket sätt följer ansvariga upp att individanpassat stöd i
simundervisningen erbjuds till de som behöver?
- Hur många elever lämnar årskurs 9 med betyget F/icke godkänt i ämnet idrott
och hälsa?
Beslutsunderlag
Interpellationen
__________
Beslutet skickas till:
Kommunkansliet

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 487 Inkomna ärenden till kommunfullmäktige
Dnr KS 2021-968
Kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisningen noteras
Ärende
Följande ärenden har inkommit till kommunfullmäktige under perioden 202110-13 - 2021-11-10:
KS 2021-833 Fastigheten Tandborret 8, friköpsförfrågan Kommunfullmäktige
2021-12-07
KS 2021-834 tökning av verksamhetsområden för spillvatten och dricksvatten i
Vårdsberg och Vimarka Kommunfullmäktige 2021-12-07
KS 2021-846 Taxa för ianspråktagande av offentlig plats som förvaltas av
Linköpings kommun gällande friflytande mobilitetstjänster,
revidering Kommunfullmäktige 2021-12-07
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Inkomna ärenden till kommunfullmäktige
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 488 Handlingar för kännedom
Dnr KS 2021-2
Kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisningen noteras.
Ärende
Följande handlingar för kännedom har inkommit under perioden 2021-10-19 –
2021-11-10:
Länsstyrelsen
Ny ledamot i kommunfullmäktige från och med den 3 november är Petter
Mattsson (MP) och ny ersättare blir Jenny Ivner (MP)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Handlingar för kännedom 2021-10-12

__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 489 Vem bygger framtidens Skäggetorp?, svar på
motion (MP)
Dnr KS 2019-887
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-07.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-15 § 325, 2021-08-31 § 368 och 202110-26 § 448 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

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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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 2021-12-07.
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 2021-10-26, § 448
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
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§ 490 Framtidens särskola, svar på motion (MP)
Dnr KS 2021-143
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till att Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen har ett kontinuerligt arbete gällande
särskolans utformning i Linköpings kommun.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2021-08-31, § 372 och 2021-10-26, § 449 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

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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1. Motionen besvaras med hänvisning till att Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen har ett kontinuerligt arbete gällande
särskolans utformning i Linköpings kommun.
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
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) och Elias Aguirre (S) yrkar bifall till
motionen.
Erik Östman (S) och Trine Vikinge (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) med flera yrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Reservationer
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) och Elias Aguirre (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för sina egna yrkanden.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2021-10-26, § 449
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

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 491 Modernisera halkbekämpning och snöröjning, svar
på motion (MP)
Dnr KS 2019-374
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-07.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-15 § 326, 2021-08-31 § 369 och 202110-26 § 450 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

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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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 2021-12-07.
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.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2021-10-26, § 450
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

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 492 Genomför en jämlikhetsinventering av Linköpings
vägnät, svar på motion (V)
Dnr KS 2019-567
Kommunfullmäktiges beslut
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.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2021-08-31, § 373 och 2021-10-26, § 454 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
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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
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
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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
Jessica Eker (V) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Muharrem Demirok (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot
Jessica Eeks (V) yrkande att bifalla motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2021-10-26, § 454
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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§ 493 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. Motionen avslås med hänvisning till att förslaget innebär ökade
kostnader i alltför stor omfattning.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2021-08-31, § 375 och 2021-10-26, § 455 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.
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I handlingsplanen mot hot och våld i nära relationer och hedersrelaterat våld
och förtryck beskrivs under utvecklingsområde 6 ”Kunskap och kompetens i
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
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), Rebecka Hovenberg (M), Lotta Bäckman
(S) och Eva Lindblad (V) yrkar bifall till motionen.
Denise Cassel (KD) och Trine Vikinge (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot
Cecilia Gyllenberg Bergfasths (MP) med flera bifall till motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs och ska genomföras.
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Omröstning
Ordförande ställer följande omröstningsproposition: Den som bifaller
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Den som bifaller Cecilia
Gyllenberg Bergfasths (MP) med flera yrkande röstar nej.
Följande röstar ja: Conny Daun (SD), Lars Vikinge (C), Camilla Bekkhus
(SD), Stefan Bogren (M), Niklas Borg (M), Astrid Brissman (M), Gunnar
Broman (L), Jerry Broman (-), Thomas Bystedt (L), Denise Cassel (KD),
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), Johan
Häggblom (KD), Christer Johansson (SD), Linnéa Jägestedt (M), Susanna
Kellgren Lundberg (L), Masood Khatibi (C), Annika Krutzén (M), Agneta
Lantz (M), Paul Lindvall (M), Fredrik Lundén (M), Daniel Noregran (M),
Jörgen Ring (SD), Christoffer Rosendahl (C), Viktoria Sköld (M), Anna
Steiner Ekström (M), Yvonne Svalin (KD), Torsten Svärdström (SD), Åsa
Wennergren (L), Trine Vikinge (C), Erik Östman (M), Maria Brahim (-), Leif
Bronsén (M), Al Rihab Chahaf (KD), Gunnar Franzén (SD), Anita JonassonKroon (M), Mikael Larsson (C), Patrik Westlund (SD), Andreas Viborg (L)
Följande röstar nej: Jenny Ivner (MP), Niklas Nåbo (S), Elias Aguirre (S),
Lotta Bäckman (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), Karin
Sandin Dahlgren (S), Mikael Sanfridson (S), Ranko Simic (S), Simon Tibell
(S), Andreas Williamsson (S), Albin Adell Sjöberg (V), Elina Andersson (S),
Johan Bergstedt (MP), Conny Delerud (S), Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP),
Peter Hult (S), Sonny Härold (S), Kerstin Johnsson (S), Petter Mattsson (MP),
Birgitta Wallberg (S), Per Wretman (S)
Följande av står från att rösta: 0
Omröstningens utfall: 47 ja, 30 nej, 0 avstår. Totalt 77 röstande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Reservationer
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare från Miljöpartiet (MP),
Vänsterpartiet (V) och Socialdemokraterna (S) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Cecilia Gyllenberg Bergfasths (MP) med fleras yrkande om bifall
till motionen.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2021-10-26, § 455
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
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
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§ 494 Teckentolka kommunens allmänna
kommunikation, svar på motion (V)
Dnr KS 2020-893
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att förslaget innebär ökade
kostnader i alltför stor omfattning.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2021-08-31, § 376 och 2021-10-26, § 456 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
Albin Adell Sjöberg (V) och Jessica Eek (V) yrkar bifall till motionen.
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Denise Cassel (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot
Albin Adell Sjöbergs (V) med flera yrkande att bifalla motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Omröstning
Ordföranden ställer följande omröstningsproposition: Den som bifaller
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Den som bifaller Albin Adell
Sjöbergs (V) med flera yrkande att bifalla motionen röstar nej.
Följande röstar ja: Jenny Ivner (MP), Conny Daun (SD), Lars Vikinge (C),
Niklas Nåbo (S), Elias Aguirre (S), Camilla Bekkhus (SD), Stefan Bogren (M),
Niklas Borg (M), Astrid Brissman (M), Gunnar Broman (L), Jerry Broman (-),
Thomas Bystedt (L), Lotta Bäckman (S), Denise Cassel (KD), Chris Dahlqvist
(SD), Yvonne de Martin (C), Muharrem Demirok (C), Rolf Edelman (M),
Magnus Engström (KD), Elsa Ericsson (M), Stefan Erikson (M), Liselotte
Fager (KD), Gösta Gustavsson (C), Ali Hajar (S), Jonatan Hermansson (S),
Rebecka Hovenberg (MP), Mari Hultgren (S), Johan Häggblom (KD), Christer
Johansson (SD), Linnéa Jägestedt (M), Susanna Kellgren Lundberg (L),
Annika Krutzén (M), Süreyya Kurdi (S), Agneta Lantz (M), Anna Larsson (S),
Paul Lindvall (M), Fredrik Lundén (M), Joe Mayer (S), Daniel Noregran (M),
Jörgen Ring (SD), Christoffer Rosendahl (C), Karin Sandin Dahlgren (S),
Mikael Sanfridson (S), Ranko Simic (S), Viktoria Sköld (M), Anna Steiner
Ekström (M), Yvonne Svalin (KD), Torsten Svärdström (SD), Simon Tibell
(S), Åsa Wennergren (L), Trine Vikinge (C), Andreas Williamsson (S), Erik
Östman (M), Elina Andersson (S), Leif Bronsén (M), Al Rihab Chahaf (KD),
Conny Delerud (S), Gunnar Franzén (SD), Peter Hult (S), Sonny Härold (S),
Kerstin Johnsson (S), Anita Jonasson-Kroon (M), Mikael Larsson (C), Petter
Mattsson (MP), Birgitta Wallberg (S), Patrik Westlund (SD), Andreas Viborg
(L), Per Wretman (S)
Följande röster nej: Michael Cocozza (-), Jessica Eek (V), Elisabeth Gustafsson
(S), Eva Lindblad (V), Albin Adell Sjöberg (V), Maria Brahim (-)
Följande avstår från att rösta: Johan Bergstedt (MP), Cecilia Gyllenberg
Bergfasth (MP)
Omröstningens utfall: 68 ja, 6 nej, 2 avstår. Totalt 76 röstande.
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Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Reservationer
Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare för Västerpartiet
(V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Albin Adell Sjöbergs (V) med
flera yrkande att bifalla motionen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2021-10-26, § 456
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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§ 495 Åtgärder mot illegala bosättningar, svar på motion
(SD)
Dnr KS 2021-154
Kommunfullmäktiges beslut
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.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-26, § 457 att bordlägga ärendet.
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
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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.
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.
Yttranden
Anders Viborg (L) och Albin Adell Sjöberg (V) yttrar sig.
Yrkanden
Chris Dahlqvist (SD) och Jörgen Ring (SD) yrkar bifall till motionen i sin
helhet.
Muharrem Demirok (C) och Mari Hultgren (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Rebecka Hovenberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut
och lämnar en protokollsanteckning.
Jessica Eek (V) yrkar avslag på motionen.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut, Chris
Dahlqvists (SD) med flera yrkande att bifalla motionen och Jessica Eeks (V)
yrkande att avslå motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Reservationer
Jessica Eek (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare för Sverigedemokraterna (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Chris Dahlqvists (SD) med
flera yrkande och lämnar följande skriftliga reservation:
Det är alldeles uppenbart att de rutiner som funnits tidigare gällande illegala
bosättningar inte har fungerat. Dessa rutiner var det politiska styret fullkomligt
medvetna och tillfreds med. Mot bakgrunden av att alliansen varken rivit de
befintliga illegala bosättningarna eller verkat för att förhindra att nya ska
uppstå, har vi inget förtroende för alliansens handlingskraft. Därmed har vi inte
heller förtroende för att alliansen kommer utforma en handlingsplan med någon
faktisk handling. Snarare kommer det fortsätta vara en likgiltighet och
passivitet mot dessa illegala bosättningar.
Att alliansen beslutade att ändra ett ord i vår att-sats är inget annat än ett försök
av att ge dem politisk legitimitet i en fråga där de helt saknar förtroende. Det
förslag som nu går igenom är en blek kopia av Sverigedemokraternas förslag
som hade resulterat i riktig förändring.
Sverigedemokraterna Linköping reserverar sig därför mot beslutet att avslå
motionen i dess helhet och yrkar istället på att motionen ska bifallas.
Protokollsanteckningar
Rebecka Hovenberg (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
Miljöpartiet ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag till beslut men önskar
göra följande medskick till arbetet med handlingsplanen: För Miljöpartiet är
det väldigt viktigt att handlingsplanen innehåller konkreta insatser för stöttning
till de utsatta personer som ofta bor i dessa bosättningar. Samverkan med
civilsamhället är fortsatt väldigt viktig för att hitta relevanta insatser,
tillsammans med öppnandet av ett bemannat akutboende för hemlösa oavsett
livssituation. Det skulle vara en väldigt konkret och bra insats i en sådan
handlingsplan.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2021-10-26, § 457
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

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 496 Inför nolltolerans mot svarta hyreskontrakt och
olovliga bosättningar, svar på motion (S)
Dnr KS 2021-166
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-07.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-26, § 458 att bordlägga ärendet.
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 2021-12-07.
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.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2021-10-26, § 458
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

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

59 (104)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2021-11-23

§ 497 Signera Klimatkontrakt 2030, svar på motion (MP)
Dnr KS 2021-89
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalls. En förutsättning för att signera Klimatkontrakt 2030
är att ansökan till Klimatneutrala städer 2030 – 2.0 beviljas.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-26, § 459 att bordlägga ärendet.
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

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-26
1. Motionen bifalls. En förutsättning för att signera Klimatkontrakt 2030 är att
ansökan till Klimatneutrala städer 2030 – 2.0 beviljas.
Yttranden
Gösta Gustavsson (C) yttrar sig.
Yrkanden
Rebecka Hovenberg (MP), Muharrem Demirok (C), Mari Hultgren (S) och
Andreas Viborg (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Torsten Svärdström (SD) och Patrik Westlund (SD) yrkar avslag på
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot
Torsten Svärdströms (SD) med flera avslagsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Reservationer
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare för Sverigedemokraterna (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Torsten Svärdströms (SD) med flera
avslagsyrkande.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2021-10-26, § 459
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-09-21, § 277
Tjänsteskrivelse – Signera klimatkontrakt, svar på motion (MP), 2021-08-27
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionären
Näringslivsdirektör, Louise Felldin
Hållbarhetschef, Linda Malmén

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

61 (104)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2021-11-23

§ 498 Ge syskon rätt till att gå i samma för- och
grundskola, svar på motion (SD)
Dnr KS 2021-291
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till rådande rättsläge.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-26, § 460 att bordlägga ärendet.
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
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Justerarens signatur

Justerarens signatur
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kring syskonförturen föreslår Utbildnings- och förvaltningen att de återkommer
med en fördjupad analys och redovisning av denna bevakning, samt en
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
Torsten Svärdström (SD) och Chris Dahlqvist (SD) yrkar bifall till motionen
och avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.
Erik Östman (M) och Susanne Kellgren Lundberg (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot
Torsten Svärdströms (SD) med flera yrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Reservationer
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare för Sverigedemokraterna (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Torsten Svärdströms (SD) med flera
yrkande och lämnar följande skriftliga reservation:
Ett icke-beslut och en ny utredning är bara att fly problemet. Fler kommuner
har bevisligen samma problem gällande denna fråga. Det finns ett växande
problem med bristande trygghet inom skolvärlden.
Detta problem kan reduceras med syskonförtur i skolplaceringen. Det innebär
naturligtvis rockader vad gäller förstahandsval, närhetsprincipen med mera,
men dessa frågor bedömer vi ha en lägre prioritet än trygghetsfrågorna
kopplade till syskonförtur.
Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för vårt eget yrkande om bifall till vår
motion.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2021-10-26, § 460
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
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 499 Inrätta fler naturreservat, svar på motion (MP)
Dnr KS 2021-90
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.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-26, § 461 att bordlägga motionen.
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
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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.
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
Rebecka Hovenberg (MP), Petter Mattsson (MP), yrkar bifall till motionen i
sin helhet.
Muharrem Demirok (C), Daniel Noregran (M), Fredrik Lundén (M), Jörgen
Ring (SD), Gösta Gustavsson (C), Anna Steiner Ekström (M), Trine Vikinge
(C) och Elsa Ericsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot
Rebecka Hovenbergs (MP) med flera yrkande att bifalla motionen och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Reservationer
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare för Miljöpartiet (MP) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Rebecka Hovenbergs (MP) med flera
yrkande att bifalla motionen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2021-10-26, § 461
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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Justerarens signatur

67 (104)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2021-11-23

§ 500 Visa prislappen! - Utred Linköping City Airports
vara eller icke vara, svar på motion (V)
Dnr KS 2020-894
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att ytterligare utredningar inte
bedöms garantera användbara beslutsunderlag.
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
Jessica Eek (V), Albin Adell Sjöberg (V) och Rebecka Hovenberg (MP) yrkar
bifall till motionen.
Niklas Borg (M), Andreas Viborg (L), Daniel Noregran (M), Magnus
Landberg (KD), Elias Aguirre (S), Erik Östman (M), Paul Lindvall (M),
Gunnar Franzén (SD) och Masood Khatibi (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot
Jessica Eeks (V) med flera yrkande att bifalla motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Reservationer
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare för Vänsterpartiet (V)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Jessica Eeks (V) med flera yrkande
att bifalla motionen.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2021-10-26 , § 462
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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§ 501 Kommunens marktillgångar, svar på motion (-)
Dnr KS 2021-203
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-07.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-26, § 463 att bordlägga ärendet.
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 2021-12-07.
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 2021-10-26, § 463
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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§ 502 Fler trygghetskameror som kommunen finansierar,
svar på motion (S)
Dnr KS 2019-719
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-07.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-26, § 464 att bordlägga ärendet.
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.
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Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till
kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
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 2021-12-07.
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 2021-10-26, § 464
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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§ 503 Förbättra trafiksituationen vid Linköpings skolor,
svar på motion (MP)
Dnr KS 2019-766
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-07.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-26, § 465 att bordlägga ärendet.
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
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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 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 2021-12-07.
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 2021-10-26, § 465
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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§ 504 Mer viltkött på matsedeln i Linköping, svar på
motion (SD)
Dnr KS 2020-712
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-07.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-26, § 466 att bordlägga ärendet.
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
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som vinner upphandlingen kommer det medföra att dessa rätter exempelvis inte
serveras i förskolan.
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 2021-12-07.
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 2021-10-26, § 466
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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§ 505 En bilfri innerstad, svar på motion (V)
Dnr KS 2018-746
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-07.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-26, § 467 att bordlägga ärendet.
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
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1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut tillstyrks.
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 2021-12-07.
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 2021-10-26, § 467
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

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

83 (104)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2021-11-23

§ 506 Rörelseinspirerande utemiljöer, svar på motion
(MP)
Dnr KS 2020-481
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-07.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-26, § 468 att bordlägga ärendet.
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.
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Barn- och ungdomsnämndens beslut 2021-05-20, § 76
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 2021-12-07.
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 2021-10-26, § 468
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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§ 507 Upprätta en 7-9 skola vid Ånestadstallet, svar på
motion (SD)
Dnr KS 2021-81
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-07.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-26, § 469 att bordlägga ärendet.
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.
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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 2021-12-07.
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 2021-10-26, § 469
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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§ 508 Stärk rekryteringen till utbildningarna för
barnskötare och undersköterskor, svar på motion
(S)
Dnr KS 2021-377
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-07.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-26, § 470 att bordlägga ärendet.
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 2021-12-07.
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 2021-10-26, § 470
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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§ 509 Minska ljusföroreningarna, svar på motion (MP)
Dnr KS 2021-91
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-07.
Ärende
Rebecka Hovenberg (MP) föreslår i motionen daterad 2021-01-26 att:


kommunen tar fram ett nytt belysningsprogram eller riktlinjer
med åtgärder för att minska ljusföroreningarna i kommunen.

dessa åtgärder tillämpas i alla relevanta projekt.
Sedan 2020 pågår ett arbete med att ta fram en vägledning för belysning i
Linköpings kommun och den förväntas färdigställas under hösten 2021.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen besvaras med
motiveringen att det arbete som pågår med vägledning för belysning, omfattar
de frågor som motionsställaren anser behöver utredas, samt att föreslagna
åtgärder i vägledningen successivt kommer att genomföras i relevanta projekt,
både vad gäller nya belysningsprojekt och där befintliga
belysningsanläggningar ersätts eller uppdateras.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-10-13, § 207
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 arbete som
pågår med vägledning för belysning, omfattar de frågor som
motionsställaren anser behöver utredas.
2. Motionens andra att-sats besvaras med motiveringen att föreslagna åtgärder
i vägledningen successivt kommer att genomföras i relevanta projekt, både
vad gäller nya belysningsprojekt och där befintliga belysningsanläggningar
ersätts eller uppdateras.
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-16, § 335
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
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Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första att-sats besvaras med motiveringen att det arbete som
pågår med vägledning för belysning, omfattar de frågor som
motionsställaren anser behöver utredas.
2. Motionens andra att-sats besvaras med motiveringen att föreslagna åtgärder
i vägledningen successivt kommer att genomföras i relevanta projekt, både
vad gäller nya belysningsprojekt och där befintliga belysningsanläggningar
ersätts eller uppdateras.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-12-07.
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 2021-11-16, § 335, ojusterat
Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-13, § 207
Tjänsteskrivelse – Minska ljusföroreningarna, svar på motion (MP), 2021-1008
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
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§ 510 Vätgas till Linköpings kommun, svar på motion
(SD)
Dnr KS 2021-197
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-07.
Ärende
Chris Dahlqvist (SD) och Jörgen Ring (SD) har i motion 2021-02-19 föreslagit
kommunfullmäktige besluta



Att införa en vätgasstrategi i Linköpings kommun.
Att upprätta en vätgastankstation för fordon i Linköpings
kommun.

I motionen framhålls att elektrifiering av samhället kräver en säker och
kontinuerlig energiförsörjning. Energilagring med vätgas är ett bra
komplement för Linköpings energisystem som kan användas för att lagra
överskott av energiproduktion från förnybara källor som vindkraft och solel.
Vätgas kan användas både som drivmedel och för elproduktion.
Motionens första punkt-sats om att ta fram en särskild vätgasstrategi föreslås
besvaras med bedömningen att det är till större nytta att ta fram ett samlat
styrdokument för drivmedel istället för en strategi för ett enskilt energislag.
Ett samlat styrdokument för drivmedel i kommunen där t ex biogas,
laddinfrastruktur och vätgas kan ingå kan vara till ett bra stöd. Region
Östergötland har tagit fram underlag till en drivmedelsstrategi som kommunen
skulle kunna bygga vidare på. Just nu pågår arbete med att ta fram ett klimatoch energiprogram i kommunen. I handlingsplanen kan ett styrdokument för
drivmedel tas med som en möjlig åtgärd. Viktigt är också att åtgärder som t ex
trafik- och stadsplanering för minskat transportbehov fortsätter.
Motionens andra punkt-sats om att bygga en tankstation för vätgas föreslås
besvaras med att det är ett pågående arbete hos Tekniska verken i
Linköping AB som undersöker möjligheterna.
Tekniska verken har tidigare undersökt hur vätgas passar i det framtida
energisystemet, och har tagit fram en plan för arbetet. Möjligheterna att
uppföra en tankstation för vätgas har undersökts och ett alternativ för
vätgastankstation kommer att tas fram under 2021. Ett av alternativen är
samverkan inom ramen för NHC (Nordic hydrogen corridor). Eventuella
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investeringar i produktion, tankstation eller andra anläggningar kommer att
beslutas baserat på de utredningar som Tekniska verken har gjort.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-10-13, § 206
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första att-sats om att ta fram en särskild vätgasstrategi besvaras
med hänvisning till att frågor kring långsiktig inriktning, bland annat
gällande vätgas, hanteras inom ramen för förslaget till Klimat- och
energiprogram med kommande handlingsplan(er).
2. Motionens andra att-sats om att bygga en tankstation för vätgas besvaras
med att det är ett pågående arbete hos Tekniska verken i Linköping AB
som undersöker möjligheterna. Beslut om att bygga en tankstation för
vätgas är ett separat investeringsbeslut hos Tekniska verken i Linköping
AB.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första att-sats om att ta fram en särskild vätgasstrategi besvaras
med hänvisning till att frågor kring långsiktig inriktning, bland annat
gällande vätgas, hanteras inom ramen för förslaget till Klimat- och
energiprogram med kommande handlingsplan(er).
2. Motionens andra att-sats om att bygga en tankstation för vätgas besvaras
med att det är ett pågående arbete hos Tekniska verken i Linköping AB
som undersöker möjligheterna. Beslut om att bygga en tankstation för
vätgas är ett separat investeringsbeslut hos Tekniska verken i Linköping
AB.
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-16, § 336
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första att-sats om att ta fram en särskild vätgasstrategi besvaras
med bedömningen att det är till större nytta att ta fram ett samlat styrmedel
för drivmedel än en strategi för ett enskilt energislag. Ett samlat styrmedel
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för drivmedel tas med som en möjlig åtgärd i kommunens pågående arbete
med klimat- och energiprogram med tillhörande handlingsplan.
2. Motionens andra att-sats om att bygga en tankstation för vätgas besvaras
med att det är ett pågående arbete hos Tekniska verken i Linköping AB
som undersöker möjligheterna. Beslut om att bygga en tankstation för
vätgas är ett separat investeringsbeslut hos Tekniska verken i Linköping
AB.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-12-07.
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 2021-11-16, § 336, ojusterat
Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-13, § 206
Tjänsteskrivelse – Vätgas till Linköping, svar på motion (SD), 2021-09-17
Motionen

__________
Beslutet skickas till:
-
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§ 511 Sluta upphandla människors liv, svar på motion
(V)
Dnr KS 2019-568
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-07.
Ärende
Jessica Eek (V) och Jane Karlsson (V) föreslår i en motion daterad 2019-08-20
att:



Linköpings kommun slutar upphandla människors boenden
Linköpings kommun återtar upphandlade boenden efterhand
som avtal löper ut

Motionärerna anser att upphandlingar innebär en otrygghet för den enskilde.
Motionärerna menar också att alla förutsättningar såsom personal, möbler i
boendet och matvanor ändras för den enskilde vid ett utförbyte.
Social- och omsorgsnämnden samt äldrenämnden har antagit var sin plan för
konkurrensutsättning som ska gälla under innevarande mandatperiod.
Utgångspunkten i konkurrensutsättningsplanen är att verksamheter i bostäder
med särskild service och särskilt boende för äldre generellt ska upphandlas.
Undantag kan göras vid varje enskilt upphandlingstillfälle med hänsyn till:



målgruppens känslighet inför förändringar
verksamhetens mål, förutsättningar, behov eller andra särskilda
skäl.

Konkurrensutsättningsplanen präglas av det övergripande målet goda
välfärdstjänster med hög tillgänglighet. Vägledande är också att leverera
högsta möjliga kvalitet för skattemedlen oavsett utförare.
Upphandling av en verksamhet innebär ett stort fokus på kvalitet. I
förfrågningsunderlagen ställs omfattande krav på både utförarens kompetens,
samt på kvalitet och innehåll i insatsen. Den enskildes delaktighet över hur
insatserna utformas är också central. Vid ett utförarbyte erbjuds alltid
nuvarande personal anställning hos den nya utföraren.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning
till social- och omsorgsnämndens respektive äldrenämndens plan för
konkurrensutsättning samt de särskilda verksamhetskraven i
förfrågningsunderlag som ställs vid upphandling samt i verksamhetsuppdrag.
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Äldrenämndens beslut 2021-05-20, § 73
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till social- och omsorgsnämndens
respektive äldrenämndens plan för konkurrensutsättning samt de särskilda
verksamhetskraven i förfrågningsunderlag som ställs vid upphandling samt
i verksamhetsuppdrag.
Social- och omsorgsnämndens beslut 2021-05-26, § 85
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till social- och omsorgsnämndens
respektive äldrenämndens plan för konkurrensutsättning samt de särskilda
verksamhetskraven i förfrågningsunderlag som ställs vid upphandling samt
i verksamhetsuppdrag.
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-16, § 337
1. Social- och omsorgsnämndens och äldrenämndens förslag till beslut
tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till social- och omsorgsnämndens
respektive äldrenämndens plan för konkurrensutsättning samt de särskilda
verksamhetskraven i förfrågningsunderlag som ställs vid upphandling samt
i verksamhetsuppdrag.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-12-07.
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 2021-11-16, § 337, ojusterat
Protokollsutdrag Social- och omsorgsnämnden 2021-05-26, § 85
Protokollsutdrag Äldrenämnden 2021-05-20, § 73
Tjänsteskrivelse - Sluta upphandla människors liv, svar på motion (V), 202010-09
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
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§ 512 Avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn
Rushd, svar på motion (SD)
Dnr KS 2019-960
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-07.
Ärende
Chris Dahlqvist (SD) och Jonas Andersson (SD) föreslår i en motion daterad
2019-12-03 att:



Avveckla allt kommunalt stöd till studieförbundet Ibn Rushd
Genomföra en konsekvensanalys gällande det kommunala stöd
som studieförbundet Ibn Rushd har mottagit av kommunen

I motionen framförs det att en granskning (avser rapporten När tilliten prövas)
genomförts av Ibn Rushds verksamhet på uppdrag av Folkbildningsrådet.
Kultur- och fritidsförvaltningen förslag till svar på motionen baseras på
följande underlag och granskningar:
Folkbildningsrådets beslut upp bidragsberättigade studieförbund (avser
statsbidrag), vilka som också godkänts som studieförbund






Redovisning (2019) från Bildningsförbundet Östergötland
avseende studieförbundens verksamhet under föregående år och
som utgör grund för nästkommande års anslagsfördelning.
Dialog med Bildningsförbundet Östergötland efter ovan
inkommen redovisning.
Rapporten När tilliten prövas
Åtgärdsplan framtagen av Ibn Rushd.
Granskning som påbörjades 2020 av Folkbildningsrådet

Folkbildningsrådet fastställer årligen vilka studieförbund i Sverige som är
godkända för statsbidrag samt beviljat även dessa bidrag. Folkbildningsrådet
bedömer att Ibn Rushd uppfyller kriterierna för statsbidrag och därmed
uppfylls även kriterierna för det kommunala stödet.
Vidare har bildningsförbundet inkommit med en redovisning till Kultur- och
fritidsförvaltningen avseende studieförbundens verksamhet under föregående
år (2019) och som utgör grund för nästkommande års anslagsfördelning
(2020). Förvaltningen har därefter haft en dialog med bildningsförbundet
gällande redovisningen. Både förvaltningen och bildningsförbundet har också
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haft en dialog med Ibn Rushd. Förvaltningens bedömning efter dialog och
kontakt med Ibn Rushd är att det finns en hög grad av transparens i
verksamheten och att studieförbundet på ett tydligt sätt kunnat påvisa
genomförda aktiviteter utifrån framtagen åtgärdsplan av Ibn Rushd.
Bildningsförbundet i Östergötland har framfört att de inte har funnit att Ibn
Rushd bedriver verksamhet som strider mot bildningsförbundets stadgar eller
verksamhetsidé. Kultur- och fritidsförvaltningen delar den bedömningen.
Rapporten När tilliten prövas fastställer att det inte finns några organisatoriska
kopplingar mellan Ibn Rushd och Muslimska brödraskapet eller några belägg
för att Muslimska brödraskapet skulle styra Ibn Rushd. Rapporten ger
sammanfattningsvis ingen anledning för Folkbildningsrådet att ompröva det
statliga stödet till Ibn Rushd, då Folkbildningsrådet bedömer att
studieförbundet fyller kriterierna för att erhålla statsbidrag.
Därutöver påbörjade Folkbildningsrådet under 2020 en omfattande
genomlysning av de 10 studieförbundens verksamhet från åren 2017-2019.
Folkbildningsrådets genomlysning kommer att återfinnas i bildningsförbundets
redovisningsunderlag till kommunen under 2021. Verksamhet som inte bedöms
leva upp till Folkbildningsrådets krav under granskningsperioden stryks och
studieförbunden får betala tillbaka statsbidrag.
Mot bakgrund av ovanstående samt att det inte förekommer några rapporterade
avvikelser avseende Ibn Rushd i Linköping, så bedömer Kultur- och
fritidsförvaltningen inte att det finns anledning till att avveckla det kommunala
stödet till Ibn Rushd. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer inte heller att
det finns behov av att genomföra en konsekvensanalys av utbetalat stöd till Ibn
Rushd då granskning genomförs på nationell nivå av Folkbildningsrådet.
Med anledning av detta föreslås motionen avslås.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-10-28, § 54
1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till Kultur- och fritidsförvaltningens
översyn av ärendet. Översynen visar att Ibn Rushd bedriver verksamhet i
enlighet med bildningsförbundets stadgar och verksamhetsidé. Vidare att
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fördjupade granskningar av studieförbundens verksamhet har skett och sker
nationellt.
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-16, § 338
1. Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till Kultur- och fritidsförvaltningens
översyn av ärendet. Översynen visar att Ibn Rushd bedriver verksamhet i
enlighet med bildningsförbundets stadgar och verksamhetsidé. Vidare att
fördjupade granskningar av studieförbundens verksamhet har skett och sker
nationellt.
2. Att Linköpings kommuns bidrag till Ibn Rushd pausas under tiden som en
oberoende granskning genomförs för att säkerställa att kommunens pengar går
till de syften som folkbildningen ska ha.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-12-07.
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 2021-11-16, § 338, ojusterat
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2021-10-28, § 54
Tjänsteskrivelse - Avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd,
svar på motion (SD), 2020-01-22
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
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§ 513 Kommunens samarbete med Guangzhou, svar på
motion (C) (V)
Dnr KS 2018-284
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-07.
Ärende
Muharrem Demirok (C) och Jessica Eek (V) föreslår i en motion daterad 201803-13 att:



Kommunen tillfälligt stoppar sitt engagemang med Kina och
Guangzhou, med hänvisning till den senaste tidens händelser.
Kommunen offentligt stöttar utrikesministern i dennes kritik
mot fängslandet av Gui Minhai.

Samarbetet mellan Guangzhou och Linköpings kommun inleddes med att
Guangzhou tog kontakt med Linköpings kommun 1994.
1997 undertecknades ett systerortsavtal mellan städerna. 2017, i samband med
uppmärksammandet av den 20-åriga relationen mellan städerna undertecknades
ett nytt systerortsavtal.
Under åren 1997-2013 skedde ett flertal besök i båda riktningar då
förtroendevalda deltog.
Synpunkter från den politiska majoriteten
En kommun är grundpelare i det svenska demokratiska bygget. Således bör
även kommunens internationella samarbeten demokratisäkras. Samarbeten bör
endast finnas med demokratiska institutioner som står upp för medborgerliga
och politiska rättigheter. I skrivelsen ”Arbetet i frågor som rör Kina, Skr.
2019/20:18” skriver regeringen ”Regeringens rapport om mänskliga
rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Kina, som publicerades i
juni 2019, bekräftar bilden av att situationen för de medborgerliga och
politiska rättigheterna är allvarlig.”
Ansvaret för vilka vi samarbetar med och vilka åsikter vi legitimerar faller
tungt på oss som kommun.
Kommunen hade under den förra mandatperioden genomfört närmare 20
officiella besök till Kina eller mottagit kinesiska delegationer i Linköping. Fler
än till samtliga övriga vänorter tillsammans. Under samma period har
kommunledningen inte ens besökt Bryssel och dess demokratiska institutioner.
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I det av fullmäktige antagna samverkansprogrammet från Allians för
Linköping står det: ”Kommunens internationella arbete har varit spretigt och
ofokuserat och det har varit svårt att se nyttan för kommunen. Därför vill vi se
ett skifte i kommunens internationella arbete. Vi vill stärka det internationella
arbetet och fokusera det till inom EU och till vårt närområde.”
Att tillsvidare stoppa allt utbyte mellan kommunen och Kina samt Guangzhou
vore ett steg mot att ytterligare fokusera vårt internationella arbete till inom EU
och vårt närområde.
Uttalanden har även gjorts från ledande förtroendevalda i den politiska
majoriteten till stöd för utrikesministern i dennes kritik mot fängslandet av Gui
Minhai. Stöd till Sveriges regering har även uttryckts efter hot från Kina mot
densamma.
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-16, § 339
1. Förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första beslutsats bifalls och kommunstyrelsen får i uppdrag att
tillsvidare stoppa allt politiskt utbyte mellan Linköpings kommun och Kina
samt Guangzhou.
2. Motionens andra beslutsats besvaras med hänvisning till tidigare uttalanden
från ledande förtroendevalda i Linköpings kommun.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa efterlevnaden till beslutad Internationell strategi samt att följa och tillämpa nationella beslut om
begränsningar i vänskapligt utbyte eller andra restriktioner som kommunen
ska förhålla sig till.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-12-07.
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 2021-11-16, § 339, ojusterat
Skrivelse - Kommunens samarbete med Guangzhou, svar på motion (C) (V),
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2021-10-04
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionär
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