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1.

Val av justerare och ersättare
Beslutsunderlag


2.

Justering mm

Allmänhetens frågestund (19/KS 0001)
Beslutsunderlag




3.

Allmänhetens frågestund information
Fråga till allmänhetens frågestund belastningsregister
Frågor till allmänhetens frågestund våldsutsatta kvinnor

Information från revisionen
Beslutsunderlag


4.

Svar på revisionsrapport granskning av integrationsarbetet

Utbetalning av partistöd 2019 (18/KS 0262)
Beslutsunderlag




5.

§9 KS Utbetalning av partistöd 2019
Tjänsteskrivelse utbetalning av partistöd 2019
Bilagor till tjänsteskrivelse utbetalning av partistöd 2019

Ändring av bolagsordning samt ordning för inkallande
av styrelsesuppleanter i Sjöstaden Motala
Fastighetsutveckling AB (19/KS 0012)
Beslutsunderlag




6.

§20 KS Ändring av bolagsordningen samt ordning för inkallande av
styrelsesuppleanter i Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB
Tjänsteskrivelse ändring av bolagsordningen samt ordning för inkallande av
styrelsesuppleanter i Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB
Bolagsordning fastställd 2013

Avskrivning av motioner (19/KS 0004)
Beslutsunderlag









§12 KS Avskrivning av motioner
Tjänsteskrivelse avskrivning av motioner
15_KS 0286 Motion från Caroline Unéus (M) och Kaveh Moazzez (M) om
objektiv analys av kommunens ekonomiska situation och verksamhetens
kostnader
15_KS 0313 Motion från Joakim Pripp (SD) om praktikplatser inom Motala
kommun
16_KS 0041 Motion från Kaveh Moazzez (M) angående kommunal revision
av föreningar
16_KS 0074 Motion från Fredrik Lantz (SD) om tillgång till Hypergene för
politiska sekreterare och gruppledare
16_KS 0116 Motion från Joakim Pripp (SD) om marknadsföring av Motalas
konstnärer och kulturarbetare vid Vätternrundan och en konstnärsdag
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7.

16_KS 0117 Motion från Joakim Pripp (SD) om att införa
evenemangsgaranti i Motala
16_KS 0138 Motion från Caroline Unéus (M), Kjell Fransson (L), Jan
Arvidsson (C) och Jan Gyllenhammar (KD) om ny simhall
16_KS 0240 Motion från Jan Gyllenhammar (KD) om öppen data
17_KS 0018 Motion från Joakim Pripp (SD) m fl om civilkuragepris
17_KS 0142 Motion från Caroline Unéus (M) m fl om trygg och säker
föreningsverksamhet
17_KS 0176 Motion från Ingvar Ståhl (S) om nordens fana i
kommunfullmäktige
17_KS 0214 Motion från Joakim Pripp (SD) m fl om en Östgötaflagga i
kommunfullmäktige
17_KS 0215 Motion från Fredrik Lantz (SD) m fl om fasta krisplatser i
Motala kommun
17_KS 0235 Motion från Joakim Pripp (SD) m fl om utveckling av
Sjöstaden Fastighetsutveckling AB
17_KS 0236 Motion från Joakim Pripp (SD) m fl om tillfälligt boende för
bostadslösa
17_KS 0237 Motion från Joakim Pripp (SD) m fl om ställplatser och
camping vid Råssnäsudden
17_KS 0238 Motion från Fredrik Lantz (SD) m fl om tiggeriförbud för
utländska medborgare
17_KS 0239 Motion från Fredrik Lantz (SD) m fl om förbud mot maskering
i kommunala inrättningar
17_KS 0240 Motion från Fredrik Lantz (SD) m fl om mobilförbud i Motala
kommuns skolor under lektionstid
17_KS 0241 Motion från Fredrik Lantz (SD) m fl om kutym att polisanmäla
ensamkommande för urkundsförfalskning om de får sin ålder uppskriven
17_KS 0242 Motion från Krister Thorén (SD) m fl om införande av Motala
Wall of Fame
17_KS 0269 Motion från Krister Thorén m fl om bokmässan i Göteborg

Svar på motion från Sira Jokinen Lisse (-) om boende
för ensamkommande ungdomar (18/KS 0102)
Beslutsunderlag




8.

§13 KS Svar på motion från Sira Jokinen Lisse (-) om boende för
ensamkommande ungdomar
SN §257/2018 svar motion boende ensamkommande ungdomar
Motion från Sira Jokinen Lisse (-) om boende för ensamkommande
ungdomar

Svar på motion från Kjell Fransson (L) m fl om
spontanidrottsplats i Charlottenborg (17/KS 0163)
Beslutsunderlag




§14 KS Svar på motion från Kjell Fransson (L) m fl om spontanidrottsplats i
Charlottenborg
BN §87/2018 motion från Kjell Fransson (L) m fl om spontanidrottsplats i
Charlottenborg
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9.

Motion från Kjell Fransson (L) m fl om spontanidrottsplats i Charlottenborg

Svar på motion från Lena Berglert (C) om att öka den
politiska delaktigheten (16/KS 0285)
Beslutsunderlag




10.

§15 KS Svar på motion från Lena Berglert (C) om att öka den politiska
delaktigheten
Tjänsteskrivelse svar på motion om att öka den politiska delaktigheten
Motion från Lena Berglert (C) om att öka den politiska delaktigheten

Svar på motion från Jan Gyllenhammar (KD) m fl om
elevhälsogaranti (18/KS 0067)
Beslutsunderlag




11.

§16 KS Svar på motion från Jan Gyllenhammar (KD) om elevhälsogaranti
BN §141/2018 motion Jan Gyllenhammar (KD) elevhälsogaranti
Motion från Jan Gyllenhammar (KD) m fl om elevhälsogaranti

Svar på motion från Joakim Pripp (-) m fl om att införa
fotoleg för all personal som gör hembesök (18/KS 0125)
Beslutsunderlag




12.

§17 KS Svar på motion från Joakim Pripp (-) m fl om att införa fotoleg för
all personal som gör hembesök
SN §258/2018 svar på motion fotoleg personal hembesök
Motion från Joakim Pripp (-) m fl om att införa fotoleg för all personal som
gör hembesök

Svar på interpellation från Helen Isacsson (S) m fl om
fritidsbank (19/KS 0027)
Beslutsunderlag




13.

Svar på interpellation från Elias Georges (S) m fl om fritidsbank
§10 KF Interpellation från Helen Isacsson (S) m.fl. om fritidsbank
Interpellation från Helen Isacsson (S) m fl om fritidsbank

Avsägelse från Pernilla Willemsen (KD) från uppdrget
som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden (19/KS
0042)
Beslutsunderlag



Avsägelse från Pernilla Willemsen (KD) från uppdrget som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden

Page 4 of 4

