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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

1. Delårsrapport per den 31 augusti 2021 med helårsprognos godkänns.

Sammanfattning
Ekonomiavdelningen har upprättat en delårsrapport per den 31 augusti 2021 med 
helårsprognos för år 2021. Resultatet för perioden januari-augusti 2021 är 24,1 mnkr och 
prognostiserat resultat för helåret 2021 är 11,1 mnkr. Det är 11,1 mnkr mer än det 
budgeterade resultatet på 0,0 mnkr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen daterad den 28 september 2021
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Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen

Delårsrapport per 2021-08-31 med helårsprognos för 2021
Vår beteckning: KS/2021:171 - 041 Årsbudget

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

1. Delårsrapport per den 31 augusti 2021 med helårsprognos godkänns.

Sammanfattning
Ekonomiavdelningen har upprättat en delårsrapport per den 31 augusti 2021 med helårsprognos för år 
2021. Resultatet för perioden januari-augusti 2021 är 24,1 mnkr och prognostiserat resultat för helåret 
2021 är 11,1 mnkr. Det är 11,1 mnkr mer än det budgeterade resultatet på 0,0 mnkr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen daterad den 28 september 2021
Delårsrapport per den 31 augusti 2021 med helårsprognos för 2021

Beslutet med handlingar expedieras till
-
Beslutet expedieras till
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Finansiering
Ärendet är kostnadsneutralt.

Samråd
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INLEDNING
Enligt den kommunala redovisningslagen, kapitel 9, ska kommunen minst en gång under 
räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets 
början. Delårsrapporten ska även behandlas i fullmäktige. 
Följande delårsrapport lämnas för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31. Rapporten innehåller dessutom 
en prognos från nämnderna med deras bedömning av resultatet för helåret 2021.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE UNDER PERIODEN

Omvärlden
Under årets första månader pågick coronapandemin med full kraft och den återhämtning i ekonomin 
som påbörjades under hösten 2020 avmattades. I takt med att vaccinering av befolkningen kunde 
påbörjas minskade såväl antalet sjuka som dödsfall i Covid-19. Under våren kom återhämtningen åter 
igång och därefter har den positiva ekonomiska utvecklingen fortsatt i ett högre tempo än förväntat. 
Bruttonationalprodukten (BNP) väntas öka kraftigt under 2021 och arbetslösheten väntas minska, men 
i långsammare takt än BNP.
Staten har även under 2021 stöttat offentlig sektor och näringsliv med ersättningar för att hantera 
pandemin. Kommunen har fått ersättning i form av generella statsbidrag och kompensation för viss del 
av sjuklönekostnaderna. 

Skollokalsprojektet
Under året har planering för upprustning av ishall, skollokaler samt byggnation av centralkök och 
sporthall fortsatt. Beslut om projektets genomförande är planerat till november.

Rådhustorget
I juni stod det omdanade Rådhustorget färdigt att ta emot sommarens stora mängd besökare.

Samarbeten
Kommunen har utvecklat befintliga samarbeten och inlett nya. Både inom kommunkoncernen och med 
andra kommuner. Inom koncernen har samarbete skett inom kommunikations- och 
informationsområdet. Samarbetet med Motala kommun inom risk- och säkerhetsarbete har utökats 
under 2021. Under våren genomfördes ett samgående med Mjölby kommuns IT-funktion och sedan 
den 1 juni har dessa två kommuner en gemensam växel. Utredning om gemensamt lönekontor pågår för 
närvarande och beslut väntas i slutet av året. Det samarbete som inleddes under 2020 med en 
avsiktsförklaring som tecknades med Mjölby kommun och Mjölby Svartådalens Energi AB om 
samhällsviktig infrastruktur har fortsatt.

Nya bostäder
Det nya trygghetsboendet på Kalkhagsvägen, som byggts av Vadstena Fastighets AB, stod klart i 
somras och alla lägenheter är uthyrda. De sista tomterna på området Södra Drottningmarken är släppta 
till tomtkön och kommer säljas under 2021 och början av 2022. Även två tomter i Borghamn har sålts 
under året. Detaljplan för del av området Tycklinge har antagits och markanvisning har skett till en 
privat aktör som projekterar för 36 lägenheter. Processen med detaljplan för resterande del av området 
fortsätter och väntas vara klart för antagande i oktober 2021.

Korttidsboendet Stenborgen
I augusti öppnade korttidsboendet Stenborgen i renoverade lokaler i Borghamn. Boendet är ett 
korttidsboende och fritidshem för barn och unga inom LSS.

Öppet nät
Kommunens fibernät är nu öppet för fler tjänsteleverantörer än tidigare. Vökbys kunder erbjuds nu ett  
brett utbud av olika tjänster från ett flertal leverantörer via Utsikts tjänsteportal.
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Livslängdsantaganden 
Kommunens pensionsåtagande administreras av pensionsbolaget KPA. De gör uppskattningar av 
befolkningens livslängd som används för att beräkna framtida pensionskostnader. Under 2021 har en 
sådan beräkning gjorts och livslängden beräknas öka, främst för män. Omräkningen av 
pensionsåtagandena har ökat pensionsskulden med 1,6 mnkr och ansvarsförbindelsen för pensioner 
intjänade före 1998 med 4,0 mnkr.

Befolkningsutveckling
Befolkningens storlek och sammansättning är av väsentlig betydelse för kommunens skatteintäkter och 
storleken på det statliga utjämningsbidraget, eftersom utjämningen sker per invånare i kommunen. 
Den officiella statistiken från Statistiska centralbyrån visar att kommunens invånarantal var 18 
personer fler 30 juni 2021 jämfört med 30 juni 2020. Antalet invånare 30 juni 2021 uppgick till 7 453 
(7 435 invånare, 30 juni 2020). Antalet invånare den 31 december 2020 var 7 423, vilket innebär en 
ökning från årsskiftet med 30 personer.

Pågående tvister
Rättsprocesserna i kommunens två pågående tvister har fortskridit och inga nya omständigheter upp-
kommit som ändrar riskbedömningen.

EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS

Resultatsammanställning översikt

(tkr) Utfall Utfall Budget helår Prognos helår Bokslut helår
2021-08 2020-08 2021 2021 2020

Verksamhetens intäkter 99 561 99 643 146 233 172 299 159 346
Verksamhetens kostnader -383 281 -378 826 -597 640 -621 500 -579 126
Av- och nedskrivningar -16 947 -19 193 -25 406 -25 400 -33 545
Verksamhetens nettokostnader -300 667 -298 376 -476 813 -474 601 -453 326

Skatteintäkter 253 878 245 341 374 685 380 788 365 192
Generella statsbidrag                                         
och utjämning                  70 125 72 914 104 964 104 087 108 295

Resultat före finansiella poster 23 336 19 878 2 836 10 274 20 162
Finansiella intäkter 3 188 2 768 2 658 3 900 2 575
Finansiella kostnader -2 385 -1 908 -5 494 -3 031 -2 571
Resultat före extraordinära poster 24 139 20 739 0 11 143 20 166

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0

Periodens /  årets resultat 24 139 20 739 0 11 143 20 166

Periodens resultat uppgår till 24,1 mnkr, motsvarande resultat för samma period föregående år var 
20,7 mnkr. Prognosen för hela året visar på ett resultat på 11,1 mnkr. Resultatet efter åtta månader är 
oftast på en högre nivå i förhållande till helårsresultatet. Det beror främst på att personalkostnaderna är 
lägre under sommaren eftersom lönerna som betalas ut för semesterdagar har tjänats in och 
kostnadsförts löpande under året. Nämnderna har historiskt sett mer kostnader i slutet av året. Under 
årets första del har kommunen fått ersättningar för kostnader i samband med coronapandemin som inte 
förväntas i samma utsträckning under resten av året.
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Prognos för helårsresultatet
Årets prognosarbete präglas av viss osäkerhet kring effekterna av corona-pandemin, 
Av nämndernas förvaltningsberättelser framgår att de tillsammans förväntas göra en positiv avvikelse 
mot budget med 2,4 mnkr. Kommunstyrelsen redovisar en positiv prognos på 0,4 mnkr främst 
beroende på intäkter för bredbandsanslutningar. Kultur- och utbildningsnämndens prognos pekar mot 
en positiv avvikelse mot budget på 0,5 mnkr, främst hänförligt ökade intäkter för utbildningsplatser 
och minskade kostnader för köp av utbildning och skolskjutsar. Samhällsbyggnadsnämndens avvikelse 
mot budget för helåret beräknas bli positivt med 0,3 mnkr, till följd av vakanta tjänster och ökade 
intäkter för bygglov. Socialnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 1,0 mnkr främst 
avseende coronastöd.

Avvikelsen mot budget för finansförvaltningen beräknas uppgå till 8,7 mnkr bättre än budget. Den 
positiva avvikelsen beror främst på högre skatteintäkter, lägre avskrivningar och räntekostnader till 
följd av lägre investeringar än budgeterat.

Sammantaget blir det prognostiserade överskottet för kommunen 11,1 mnkr, vilket är 11,1 mnkr bättre 
än det budgeterade resultatet på 0 mnkr. 

God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har fastställt mål för hur kommunen ska hushålla med sina resurser. Ur ett 
finansiellt perspektiv innebär det att varje generation ska själv bära kostnaderna för den service man 
konsumerar. Ur ett verksamhetsperspektiv innebär det att bedriva verksamhet på ett kostnadseffektivt 
och ändamålsenligt sätt.

Finansiella mål:
 Årets resultat över tid ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 

år 2021 ska resultatet uppgå till 0 kronor.
 Det egna kapitalet ska öka med minst årets inflation. 
 Verksamhetens nettokostnader ska inte öka mer än ökningen i skatteintäkter och generella 

statsbidrag.

Utifrån helårsprognosen kommer dessa mål att uppnås.
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Balanskravsutredning

Balanskravet, som infördes fr.o.m. 2000, är ett minimikrav på resultatet och innebär att kommunen 
varje år ska upprätta sin budget så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om ett negativt resultat 
uppstår i bokslutet ska detta regleras i budgeten senast tre år efter det år då det negativa resultatet 
uppkom. 

Balanskravsresultatet för helåret 2021 prognostiseras till 10,4 mnkr. Prognostiserat resultat för 2021 
pekar på att kommunen kommer att klara balanskravet. 

(tkr) Prognos Utfall Utfall

2021 2020 2019
Årets resultat 11 143 20 166 214 859

- avgår realisationsvinster -759 -3 714 -207 400
Årets resultat efter 
balanskravsjustering

10 384 16 452 7 459

Medel till resultatutjämningsreserv 0 10 700 0

Balanskravsresultat 10 384 5 752 7 459

Kvar att återställa från tidigare år 0 0 0

Summa årets balanskravsresultat 10 384 5 752 7 459

Resultatutjämningsreserv

Vadstena kommun har beslutat om att ha en resultatutjämningsreserv och antagit regler för hur 
den ska hanteras. Avsättning av överskottet till resultatutjämningsreserven har skett vid två tillfällen.
Av 2012 års överskott avsattes 10,5 miljoner kronor och av 2020 års överskott avsattes 10,7 miljoner 
kronor. Det har inte tagits några medel från reserven.

Kommunen får disponera resultatutjämningsreserven så att resultatet inte blir negativt på grund av 
stagnerade intäkter eller oförutsedd kostnadsutveckling orsakad av lagändringar, utvidgad verksamhet
eller liknande omständigheter. Maximalt 65 procent (6,8 mnkr) av reserven får utnyttjas för ett år
och resterande nästkommande år. 

(tkr) 2021 2020 2019

Ingående värde 21 200 10 500 10 500

Reservering till RUR 0 10 700 0
Disponering av RUR 0 0 0
Utgående värde 21 200 21 200 10 500
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VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN
 
Händelser under första delen av året 2021
Personalåret 2021-01-01 till 2021-08-31 är fortfarande starkt präglat av Corona pandemin. 
Förhållningsreglerna i samhället påverkar både sjukfrånvaron och bemanningsläget av våra 
verksamheter. Bemanningsläget inför sommar var ansträngt och det är fortsatt ansträngt även efter 
semesterperioderna..
Ljuspunkter under första halvåret är att stora delar av verksamheten samt personal har fått sin första 
och andra spruta. 

Personalstatistik
Antal anställda
I augusti 2021 hade kommunen 586 tillsvidareanställda medarbetare vilket är en ökning med 7 
medarbetare från samma period 2020. Den procentuella fördelningen mellan könen är 85,4 % kvinnor 
och 14.6% män. 210831 hade 58 % av de tillsvidareanställda en heltidsanställning vilket är en ökning 
från föregående delår då andelen låg på 56,6% . Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för 
tillsvidareanställda ligger på 94 %. 

Tillsvidareanställd personal 2021-08-31–2019-08-31

 2021-08-31 2020-08-31 2019-08-31
Kommunstyrelsen 44 50 51
Kultur- och 
utbildningsförvaltningen 182 187 197
Samhällsbyggnadsförvaltningen 16 12 16
Socialförvaltningen 344 330 337
Totalt 586 579 601

Minskningen i kommunstyrelsen beror på verksamhetsövergången för IT-avdelningen och delar av 
servicecenter avseende Telefon/växel till Mjölby kommun.  I kultur- och utbildningsförvaltningen 
återfinns minskningen främst inom grundskolans verksamheter.  

Antal årsarbete
Antal årsarbete i Vadstena kommun under 2021-08-31–2019-08-31
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Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har minskat marginellt mot föregående år i alla kategorier. Se man till yrkeskategorier 
så återfinns den korta sjukfrånvaron (dag 1–14) framförallt bland medarbetare vars arbetsuppgifter inte 
går att utföra på distans. Orsaken till den relativt höga sjukfrånvaron kan härledas till effekterna av 
Corona pandemin.

 210101-210831 200101-200831 190101-190831

Sjukfrånvaro totalt 6,0 6,0 4,6

Sjukfrånvaro för kvinnor 6,5 6,5 4,8

Sjukfrånvaro för män 3,6 3,7 3,7

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre 4,9 5,5 5,5

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30-49 år 5,6 5,7 4,2

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre 6,9 7,9 4,8

Sjukfrånvaro totalt, som varat i 60 dagar eller mer 
(andel av total frånvaro) 21,5 17,0 22,7

Frisknärvaro 

Med nyckeltalet frisknärvaro mäts den andel av kommunens tillsvidareanställda som inte varit 
sjukfrånvarande under året. Jämfört mot föregående delår så har frisknärvaron ökat med 2,3 
procentenheter till 37,1 % från 34,8 %.  En stor del av Vadstena kommuns medarbetare är friska. Det 
var 34,8 % av kvinnorna och 50 % av männen som inte hade någon sjukfrånvaro under året. Lägst 
frisknärvaro hade socialförvaltningen med 32,2 % och högst har samhällsbyggnadsförvaltningen med 
8o %. Den höga frisknärvaron återfinns i grupper som under pandemin har kunnat utföra sitt arbete på 
distans. 

Friskvård

Vi ser en viss försiktighet i uttaget av friskvårdsbidrag under första delen av 2021 jämnfört med 2020. 
Folkhälsomyndighetens rekommendation under första delen av 2021 har varit att endast barnidrotter 

2021-08-31 2020  2019  

 

Visstids
-
anställd
a

Tim-
anställd
a

Tillsvidare
-anställda Årsarbet

e 210831

Visstids
-
anställd
a

Tim-
anställd
a

Tillsvidare
-anställda Årsarbet

e 200831

Visstids
-
anställd
a

Tim-
anställd
a

Tillsvidare
-anställda Årsarbet

e 190831
Kommunstyrelsen 1,3 1 42,2 44,5 1,8 0,9 48,2 50,8 1 1,7 49,2 51,8

Kultur- och 
Utbildningsförvaltninge

n 34,1 10,6 174,8 219,5 24,2 11,1 178,3 213,6 25,3 12,4 187 224,7
Socialförvaltningen 70,1 53,3 293,9 417,3 70,2 52,9 292 415,1 41,8 57,8 296,8 396,4
Samhällsbyggnad 2  16 18 4 0,1 12 16,1 1 0,2 16 17,2

Totalt, åa 107,5 64,9 526,9 699,3 100,2 65 530,5 695,7 69,1 72,1 548,9 690,1
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kan genomföras och stora samlingar har varit förbjudna.. Detta har gjort att många idrottklubbar ej har 
kunnat bedriva sin verksamhet. 

Aktiveringsraden bland de som har tilldelats friskvårdsbidrag till och med augusti 2021 har minskat 
från 47 % till 40 %, en minskning med 7 %. Nyttjandegraden, förhållandet mellan tilldelad summa och 
nyttjad summa, ligger på 32 %.

Topptrion på valda aktiviteter för Vadstena kommuns medarbetare är:  
- 37,6% massage 
- 32,8% Styrke- och konditionsträning
- 10,6% hälsorådgivning

DE KOMMUNALA BOLAGEN

Kommunens företag består av de indirekt eller direkt ägda bolagen Vadstena Stadshus AB, Vadstena 
Fastighets AB (VFAB), Vadstena Förvaltnings AB, Vadstena Turism & näringsliv AB samt Vadstena 
kommunfastigheter AB (bedriver ingen verksamhet)

I delårsbokslutet per den sista augusti 2021 redovisar Vadstena Fastighets AB en vinst på 10,0 mnkr 
vilket är högre jämfört med 5,1 mnkr för motsvarande period 2020. Prognosen i överlämnat 
delårsbokslut är en vinst på 9,1 mnkr före skatt. Vadstena Förvaltning AB, som är dotterbolag till 
Vadstena Fastighets AB, redovisar per den sista augusti ett resultat på 1,6 mnkr och en prognos på 0 
mnkr före skatt.

Vadstena Turism och Näringsliv AB redovisar ett resultat per den sista augusti på 0,4 mnkr och en 
prognos på 0,1 mnkr före skatt.
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FINANSIELLA RAPPORTER
 
Resultaträkning

(tkr) N ot Utfall Utfall
2021-08 2020-08

Verksamhetens intäkter 1 99 561 99 643
Verksamhetens kostnader 2 -383 281 -378 826
Av- och nedskrivningar -16 947 -19 193
Verksamhetens nettokostnader -300 667 -298 376

Skatteintäkter 3 253 878 245 341
Generella statsbidrag                     
och utjämning 4 70 125 72 914

Resultat före finansiella poster 23 336 19 878
Finansiella intäkter 5 3 188 2 768
Finansiella kostnader 6 -2 385 -1 908
Resultat före extraordinära poster 24 139 20 739

Extraordinära intäkter 0 0

Periodens /  årets resultat 24 139 20 739
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Balansräkning



10(41)

2021-08 2020-12

Immateriella tillgångar 7 4 385 3 554
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 8 431 053 418 878
Maskiner och inventarier 9 15 133 15 637
Finansiella anläggningstillgångar 10 230 668 232 812
Summa anläggningstillgångar 681 239 670 880

Bidrag till statlig infrastruktur 6 748 7 040
Summa bidrag till statlig infrastruktur 6 748 7 040

Förråd 11 51 51
Övriga omsättningstillgångar 11 5 649 8 231
Kortfristiga fordringar 12 46 390 46 642
Kassa och bank 58 422 66 832
Summa omsättningstillgångar 110 512 121 755

SUMMA TILLGÅN GAR 798 499 799 675

Periodens/ årets resultat 24 139 20 166
Resultatutjämningsreserv 21 200 21 200
Övrigt eget kapital 444 523 424 357
Eget kapital 13 489 862 465 722

Avsättningar för pensioner 42 561 38 185
Andra avsättningar 14 327 586
Summa avsättningar 42 888 38 771

Långfristiga skulder 15 174 611 180 589
Kortfristiga skulder 16 91 138 114 593
Summa skulder 265 749 295 182

SUMMA EGET KAPITAL, 798 499 799 675
AVSÄTTN IN GAR OCH  SKULDER

Ansvarsförbindelse 161 195 161 669
Borgensåtaganden 17 363 500 333 500

Finansieringsanalys
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Den löpande verksamheten

Årets resultat 24 139 20 739
Justering för av- och nedskrivning 16 947 19 228
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -633 -3420
Ökning/ minskning (-) pensionsskuld 4 376 1 536
Ökning/ minskning (-) avsättningar -259 -1 683

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 44 570 36 400

Ökning (-) / minskning (+) varulager 0 0
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar 252 2 155
Ökning (-) / minskning (+) exploateringstillgångar 2 582 6 067
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder -23 455 -11 791

Medel från den löpande verksamheten 23 949 32 831

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 599 -581
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -27 850 -22 040
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 165 5 819
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 -4 061
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar / likvidation 2 895 1899

Medel från investeringsverksamheten -26 389 -18 964

Finansieringsverksamheten

Amortering långfristig fordran 8 8

Nyupptagna lån 0 30 000
Nya investeringsbidrag 473 0
Upplösning investeringsbidrag -155 -101
Amortering av skuld -6 296 -5 901

Medel från finansieringsverksamheten -5 970 24 006

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början 66 832 22 653
Likvida medel vid delårets slut 58 422 60 437

Förändring av likvida medel -8 410 37 784

Notförteckning
För resultaträkningen är jämförelsetalet periodbokslutet augusti 2020 och för balansräkningen är 
jämförelsetalet årsbokslutet 2020.



12(41)

(tkr) 2021-08 2020-08

1 Verksamhetens intäkter
Försäljningsmedel 7 320 6 995
Taxor och avgifter 21 373 22 070
Hyror och arrenden 9 656 9 713
Bidrag 49 798 43 946
Försäljning av verksamhet 7 815 7 123
Övriga intäkter 3 599 9 796

Summa 99 561 99 643

varav jämförelsestörande poster
-realisationsvinster 165 3 714
-tomtförsäljning 3 021 6 707

2 Verksamhetens kostnader
Personalkostnader -229 846 -230 543
Köp av verksamhet -63 661 -58 945
Lämnade bidrag -12 153 -13 141
Hyres- och fastighetskostnader -38 844 -32 924
Övriga kostnader -38 777 -43 273

Summa -383 281 -378 826

3 Skatteintäkter
Kommunalskatt 249 135 248 243
Preliminär slutavräkning för 2020 979 -1 074
Preliminär slutavräkning för 2021 3 764 -1 828
Summa 253 878 245 341

4 Generella statsbidrag
Inkomstutjämningsbidrag 45 384 45 373
Strukturbidrag 0 0
Avgift kostnadsutjämningsbidrag -1 845 -60
Avgift/  bidrag LSS-utjämning -967 427
Generella statsbidrag 734 10 774
Kommunal fastighetsavgift 12 073 11 314
Regleringsbidrag 14 746 5 086
Summa 70 125 72 914

5 Finansiella intäkter
Räntor på likvida medel 4 4
Aktieutdelning 201 359
Övriga finansiella intäkter 2 983 2 406
Summa 3 188 2 768

6 Finansiella kostnader
Räntor pensionsskuld -500 -827
Övriga finansiella kostnader -1 885 -1 081
Summa -2 385 -1 908
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(tkr) 2021-08 2020-12

7 Immateriella tillgångar
Anskaffningsvärde 17 201 15 601
Ackumulerade avskrivningar -12 816 -12 047
Bokfört värde 4 385 3 554

Avskrivningstider 5 år 5 år

Redovisat värde vid årets början 3 554 3 626
Investeringar 1 599 1 094
Avskrivningar -768 -1 166
Redovisat värde vid årets slut 4 385 3 554

8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde 679 477 654 664
Ackumulerade avskrivningar -248 424 -235 786
Bokfört värde 431 053 418 878

Avskrivningstider 15-75 år 15-75 år

Redovisat värde vid årets början 418 878 409 041
Investeringar 24 813 39 006
Redovisat värde av avyttringar och 
utrangerade anläggningstillgångar 0 -2 106
Avskrivningar -12 638 -20 264
Nedskrivningar 0 -6 799
Redovisat värde vid årets slut 431 053 418 878

Bokfört restvärde per tillgång
Markreserv 100 100
Verksamhetsfastighet 147 058 150 584
Fastigheter för affärsverksamhet 153 815 155 804
Publika fastigheter 112 628 90 972
Fastigheter för annan verksamhet 8 805 8 850
Pågående fastighetsarbeten 8 277 12 197
Exploateringsmark 370 370
Summa 431 053 418 878

Pågående investeringar
Rådhustorget / Storgatan 0 8 554
Renovering fastigheter 1 345 545
Kök förskolan Gullvivan 178 178
Div. exploateringsprojekt 3 071 2 367
Gång-och cykelväg till Motala 3 428 0
Skolprojektet 255 0
Övrigt 0 553
Summa 8 277 12 197

Pågående investeringar avskrivs ej.
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(tkr) 2021-08 2020-12

Varav anläggningstillgångar för vatten-
och avloppsverksamhet

Ingående anskaffningsvärde 229 239 222 793
Årets nyanskaffning 2 551 6 446
Utgående anskaffningsvärde 231 790 229 239

Ingående ackumulerade avskrivningar -73 434 -66 698
Årets avskrivningar -4 541 -6 736
Utgående ackumulerade avskrivningar -77 975 -73 434

Utgående restvärde 153 815 155 805

Anläggningarna sköts av den gemensamma VA-nämnden i Motala kommun men 
ägs av Vadstena kommun. Nyanskaffningar sker i Motala kommuns regi.

9 Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde 96 941 93 935
Ackumulerade avskrivningar -81 808 -78 298
Bokfört värde 15 133 15 637

Avskrivningstider 3-10 år 3-10 år

Redovisat värde vid årets början 15 637 16 664
Investeringar 3 037 4 323
Redovisat värde av avyttringar och 
utrangerade anläggningstillgångar 0 0
Avskrivningar -3 541 -5 350
Redovisat värde vid årets slut 15 133 15 637

Bokfört restvärde per tillgång
Maskiner 622 122
Inventarier 12 698 13 363
Fordon 897 1 283
Konst 916 868
Summa 15 133 15 637

10 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar i koncernföretag 223 660 225 796
Övriga aktier och andelar 6 330 6 331
Långfristiga fordringar 678 685
Summa 230 668 232 812

11 Exploateringstillgångar
Förråd bensin 51 51
Industrimark 1 052 1 052
Tomtmark 4 597 7 179
Summa 5 700 8 282
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(tkr) 2021-08 2020-12

12 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 4 104 4 268
Statsbidragsfordringar 469 323
Upplupna intäkter/  förutbetalda kostnader 20 140 23 375
Fordran fastighetsavgift 13 169 11 895
Övriga kortfristiga fordringar 8 508 6 781
Summa 46 390 46 642

13 Eget kapital
Ingående eget kapital vid årets början 465 723 445 557
Periodens/ årets resultat 24 139 20 166
Eget kapital vid periodens slut 489 862 465 723

14 Andra avsättningar
Avsättning omställningsfond 0 0
Avgångsvederlag 327 586
Summa 327 586

15 Långfristiga skulder
Skuld investeringsbidrag 5 401 4 927
Ackumulerad upplösning investeringsbidrag -1 239 -1 084
Leasingskuld 927 1 074
Lån hos kreditinstitut 169 522 175 672
Summa 174 611 180 589

16 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 16 584 23 927
Upplupen pensionskostnad avgiftsbestämd del
inklusive löneskatt 11 677 13 958
Förutbetalda intäkter (Skuld till taxekollektivet VA ) 1 274 809
Semesterlöneskuld 11 784 18 685
Upplupna kostnader/  förutbetalda intäkter 18 298 18 744
Kommande års amortering 8 430 8 475
Förutbetald skatteintäkt 4 349 10 395
Övriga kortfristiga skulder 18 742 19 602
Summa 91 138 114 596

17 Borgensåtaganden
Vadstena Fastighets AB 363 500 333 500
Summa 363 500 333 500
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Borgensåtagande
Vadstena kommun har i januari 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner 
och regioner som per 2021-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått 
likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening 
har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförpliktelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret 
fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av 
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive 
insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid uppskattning av den finansiella effekten av 
Vadstenas ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-06-30 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 532 634 758 387 kr och totala tillgångar till 
547 144 627 093 kr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 610 922 987 kr (0,1 %) 
och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 626 303 528 (0,1 %).

REDOVISNINGSPRINCIPER
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer 
från Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket bland annat innebär att:
• Intäkterna redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 

kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
• Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
• Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
• Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
• Löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner har redovisats enligt kontantmetoden 

med undantag för intjänande av semester och i förekommande fall för retroaktiva löner 
enligt löneavtal.

• Värdering av kortfristiga placeringar har skett enligt principen om det lägsta av verkligt 
värde och anskaffningsvärdet. 

Det är samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som har använts i delårsrapporten som i 
den senaste årsredovisningen.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster är resultat av händelser eller transaktioner som inte är extraordinära men 
som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder. Jämförelsestörande poster 
särredovisas i not till resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan 
förekommande och av större belopp. Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster samt 
intäkter för tomtmark.

Intäkter
Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på prognosen från Sveriges Kommuner och 
Regioner som kom den 26 augusti 2021, cirkulär 21:31.

Övriga intäkter
Investeringsbidrag tas upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och 
periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod enligt RKRR 18 Redovisning av intäkter. Tidigare 
redovisades dessa så att de reducerade det bokförda värdet. Den förändrade redovisningsprincipen 
tillämpas på händelser och transaktioner som inträffat från och med 2013.

Kostnader
Avskrivningar
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Avskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjande-
perioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. På tillgångar i form av mark, konst och 
pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Avskrivningen påbörjas månaden efter 
inköp/färdigställande.

Avskrivningstider  
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33, 40, 50, 75 år. En 
samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. Tillgångstypen skrivs sedan 
av på den närmast lägre avskrivningstiden. Omprövning av nyttjandeperiod sker om det finns 
omständigheter som pekar på att det är nödvändigt, vilket inte har skett under 2021. Viss vägledning 
om avskrivningstider fås av RKR:s idéskrift om avskrivningar. 

Avskrivningsmetod
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, d.v.s. lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning 
påbörjas när tillgången tas i bruk. Kommunen tillämpar sedan 2015 komponentavskrivning fullt ut för 
såväl nya som äldre anläggningar. 

Lånekostnader
Vadstena kommun tillämpar huvudmetoden enligt rekommendation RKRR 7 redovisning av 
lånekostnader. Lånekostnader belastar i förekommande fall resultatet för den period de hänför sig till. 
Lånekostnader inräknas inte i tillgångens anskaffningsvärde.

Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångarna avsedda för stadigvarande bruk och innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år 
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för 
mindre värde har satts till ½ basbelopp (23 800 kronor år 2021) och gäller som gemensam gräns för 
materiella och immateriella tillgångar.

Exploateringstillgångar
Exploateringstillgångar redovisas som omsättningstillgång.

Avsättningar
Enligt rekommendation RKRR 9 Avsättningar och ansvarsförbindelser, ska en avsättning redovisas i 
balansräkningen när 
a) en kommun har en befintlig förpliktelse som en följd av en eller flera inträffade händelser,
b) det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt
c) en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras

Vadstena kommuns avsättningar avser följande ändamål:
• Omställningsförsäkring
Avser ersättning till anställda som blivit uppsagda från kommunen och får ersättning enligt 
omställningsförsäkringen. Förpliktelsen värderas vid respektive bokslutstillfälle. Ersättning enligt 
omställningsförsäkringen har funnits i Vadstena sedan 2013. I delårsbokslutet  2021 finns inga 
avsättningar.

• Avgångsvederlag
I delårsbokslutet 2021 finns avsättningar avseende avgångsvederlag. 

Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS19. 
Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen. Den pensionsskuld som intjänats fr.o.m. 1998 
redovisas som en avsättning i balansräkningen. Beräkningarna har utförts av KPA. Den årliga 
förändringen av pensionsskulden redovisas bland verksamhetens kostnader i resultaträkningen. Den 
finansiella delen av pensionsskuldsökningen redovisas som en finansiell kostnad. Den avgiftsbestämda 
ålderspensionen (tidigare benämnd individuella delen), inklusive löneskatt, är kostnadsförd och 
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redovisas som en kortfristig skuld då utbetalningen sker i mars året efter. Pensionsåtaganden inklusive 
löneskatt som uppkommit före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. Vadstena Fastighets AB har 
försäkrat hela sitt pensionsåtagande. 

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel
Förvaltningsberättelsen ska enligt RKRs rekommendation innehålla upplysningar om 
pensionsförpliktelser och pensionsmedelsförvaltningen. Finansiella placeringar avseende 
pensionsmedel ska redovisas. Om pensionsmedel inte finns ska detta anges. Vadstena kommun har 
inga sådana placeringar. Kommunen tillämpar s.k. återlåning för hela pensionsförpliktelsen.

Pensioner förtroendevalda
Enligt rekommendation 2.1 Särskild avtalspension och visstidspension, ska utfästelser om särskild 
avtalspension redovisas på balansräkningens skuldsida, i allmänhet som avsättning enligt kriterierna i 6 
kap. 11 § KRL, annars som skuld. Pensionsförpliktelse till förtroendevalda enligt pensionsreglemente 
där utbetalning påbörjats ska redovisas som avsättning oavsett när intjänandet skett. Detsamma gäller 
förpliktelse där man har grund att anta att utbetalning kommer att ske. KPA har beräknat framtida 
pensionsåtaganden för förtroendevalda och detta har tillförts kommunens pensionsavsättning. 

Interna redovisningsprinciper

Kapitaltjänstkostnader
Kapitaltjänstkostnaden utgörs av avskrivningar och intern ränta. Avskrivningen beräknas på 
tillgångarnas ursprungliga nettoanskaffningsvärde och är linjär, d.v.s. lika stort belopp varje år under 
nyttjandetiden. Intern ränta beräknas på tillgångarnas bokförda värden. Räntesatsen 2021 är 1,25 
procent (1,50 procent 2020). 

Personalomkostnadspålägg
I samband med bokföring av lön kostnadsförs personalomkostnader (arbetsgivaravgifter, 
avtalsförsäkringar och intjänad pensionsrätt). Under 2021 har kalkylerat personalomkostnadspålägg 
varit 40,15 procent   (40,15 % år 2020) enligt rekommendation från Sveriges Kommuner och Regioner. 
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DRIFTS- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

Driftsredovisning

(tkr) Utfall Utfall Budget helår Prognos helår Bokslut helår Budget

2021-08 2020-08 2021 2021 2020 avvikelse

N ettokostnader (tkr)

Kommunfullmäktige -564 -586 -1 021 -821 -706 200

Kommunstyrelsen -39 118 -33 483 -56 973 -56 603 -54 130 370
Valnämnden -3 -3 -5 -5 -4 0

Överförmyndarnämnden -486 -576 -973 -893 -686 80

Kommunrevisionen -282 -389 -775 -775 -735 0

Samhällsbyggnadsnämnden -13 880 -10 709 -20 490 -20 206 -17 729 285

Kultur- och utbildningsnämnden -117 326 -121 227 -183 171 -182 671 -184 716 500

Socialnämnden -124 729 -129 461 -196 678 -195 678 -190 604 1 000

VA nämnden 0 0 0 0 0 0

Summa nämnder och styrelser -296 387 -296 434 -460 086 -457 656 -449 309 2 430

Finansförvaltningen 320 526 317 173 460 086 468 799 469 474 8 713

Summa driftsredovisning 24 139 20 739 0 11 143 20 166 11 143

Investeringar 

(tkr) Utfall Budget Prognos Budget-
21-08 2021 2021 avvikelse

Samhällsbyggnadsnämnden -17 749 -39 881 -24 613 15 268
Kultur- och utbildningsnämnden -247 -5 700 -700 5 000
Kommunstyrelsen -7 459 -222 663 -16 869 205 794
Socialnämnden -1 453 -9 887 -7 887 2 000
VA-nämnden -2 552 -11 175 -6 750 4 425

-29 459 -289 306 -56 819 232 487

Kommunen har en investeringsbudget på 289,3 mnkr för 2021. Till och med 31 augusti har 29,5 mnkr 
förbrukats av de totala medlen. Prognosen för 2021 visar att årets investeringar sammanlagt förväntas 
bli 56,8 mnkr, en avvikelse på 232,5 mnkr. 
Ett antal budgeterade investeringsprojekt bedöms i prognosen inte bli genomförda/färdigställda år 2021 
utan behöver flyttas till 2022. Det gäller bland annat skollokalsprojekt på cirka 176,7 mnkr, gång- och 
cykelväg till Motala, 6,0 mnkr, renovering av Mauritzonska fastigheten, simhallen och övrigt 
fastighetsbestånd, tillsammans cirka 27,5 mnkr samt diverse exploateringsprojekt, cirka 3,8 mnkr. 

Exempel på större investeringsprojekt som skett under perioden januari till augusti 2021 är:
• IT-infrastrukturnät (bredbandsutbyggnad) 3,7 mnkr.
• Omdaning av Rådhustorget 9,3 mnkr.
• Investeringar i gator/vägar, 2,6 mnkr.
• VA-investeringar 2,6 mnkr.
• Projektering gång- och cykelväg till Motala 3,4 mnkr.



20(41)

NÄMNDERNAS REDOVISNINGAR

Kommunfullmäktige

Ekonom
i
Kommunfullmäktiges prognos visar på positiv avvikelse på 200 tkr
Både arvodes- och övriga kostnader ligger under budgeterad nivå vilket beror mycket på begränsad 
verksamhet i och med rådande pandemi. 

Verksamhet
I och med coronapandemin har fullmäktiges verksamhet varit mycket begränsad. Under första halvåret 
förekom enbart distansmöten och under andra halvåret planeras endast två möten. 

Framtiden
Under hösten kommer kommunfullmäktige endast hålla två sammanträden och i dagsläget är de 
planerade till distans.

Driftredovisning Utfall Bokslut Prognos Budget
tkr 2021-08 2020 2021 2021

Intäkter 0 0 0
Kostnader -564 -706 -821 -1 021
varav personalkostnader -294 -397 -541 -500
varav kapitalkostnader 0 0
Nettokostnad -564 -706 -821 -1 021

Budgetavvikelse 303 200
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Kommunstyrelsen

Eko
nom

i
Kommunstyrelsens prognos visar på ett överskott mot budget på 370 tkr. Den positiva avvikelsen 
beror främst på ökade intäkter för bredbandsanslutningar. Däremot avviker både personalkostnader 
och övriga kostnader negativt. Kommunstyrelsens övriga kostnader avviker negativt, främst avseende 
köp av tjänster. Personalkostnaderna är högre än budgeterat mest beroende på kostnader i samband 
med organisations-förändring. Kostnaderna för räddningstjänst och försäkringar är högre än 
budgeterat medan fastighetsförvaltningens kostnader ligger i nivå med tilldelad budget.

Verksamhet
Kommunstyrelsen leder, samordnar och följer upp kommunens verksamhet och ekonomi och har 
också enligt lag uppsiktsplikt över verksamhet som bedrivs i kommunens bolag. 
Kommunstyrelsens verksamheter fördelas inom följande avdelningar: ekonomi, IT, HR, kost, 
servicecenter samt kansli.

För 2020 går det att urskilja två huvudsakliga inriktningar som präglat, och präglar, arbetet med att 
stärka och utveckla Vadstena kommun, nämligen samverkan samt styrning och ledning. För att möta 
de utmaningar som Vadstena kommun delar med övriga kommuner i landet behöver Vadstena 
kommun samverka såväl internt – inom kommunkoncernen – som externt – med andra kommuner. Att 
samverka internt, det vill säga mellan kommunen som organisation och de kommunala bolagen, kräver 
en annan form av styrning och ledning. Detta lades grunden för med en ny koncernstruktur, som 
beslutades under 2019. Därefter har det under 2020 pågått ett intensivt arbete för att identifiera 
samverkansområden som kan leda till effektiviseringar och bättre service internt och externt.

År 2020 har vidare präglats av en coronaeffekt, där kommunens krisledning och kriskommunikation 
letts och samordnats från kommunstyrelsens förvaltning. Detta arbete pågår fortfarande och har hittills 
under året krävt stora personella och ekonomiska resurser för att hantera.

Framtiden
Minskande intäkter och ökande utgifter är en framtidsprognos som är gemensam för såväl kommuner 
som regioner i Sverige. Detta gäller även Vadstena. Till detta tillkommer en minskad andel arbetsföra 
personer i befolkningen, vilket både ökar konkurrensen om arbetskraft och minskar skattebasen.

Driftredovisning Utfall Bokslut Prognos Budget
tkr 2021-08 2020 2021 2021

Intäkter 15 445 24 380 20 992 19 292
Kostnader -54 563 -78 510 -77 595 -76 265
varav personalkostnader -18 000 -30 254 -28 000 -28 000
varav kapitalkostnader 0 -6 513 -6 513
Nettokostnad -39 118 -54 130 -56 603 -56 973

Budgetavvikelse 269 370
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För att klara utmaningarna behöver Vadstena kommun arbeta både smart och systematiskt – både med 
att ständigt utvecklas och ständigt synas som arbetsgivare, och med att hela tiden söka nya sätt att 
arbeta mer effektivt. Till detta är tillitsbaserad styrning och ledning en viktig nyckel, då mer frihet för 
professionerna både ökar möjligheterna till att styra det egna arbetet och till vardagsinnovation – att 
hitta nya metoder, nya produkter eller tjänster – för att underlätta i arbetsvardagen

Med bibehållet kärnuppdrag för kommuner, det vill säga vård, skola, omsorg samt 
myndighetsutövning, men minskade resurser – såväl monetära som personella – krävs nytänkande och 
nyorganisering. I denna utmaning kan varje enskild kommun svårligen stå ensam, utan samverkan och 
samarbete kommer att vara en synnerligen viktig, kanske till och med avgörande, faktor för att lyckas 
med att upprätthålla välfärdstjänsterna på lokal nivå.

Mål och uppföljning
De nämndspecifika målen syftar till att bidra till att nå Vadstena kommuns tre strategiska mål för 
mandatperioden 2018-2022 – Växande Vadstena, Attraktiva Vadstena samt Hållbara Vadstena. Varje 
nämndspecifikt mål ska uppnås genom ett eller ett flertal åtaganden, vilka definierats i förvaltningarnas 
verksamhetsplaner. I dessa anges även de indikatorer som används för att mäta eller bedöma, 
måluppfyllelsen.
Nämndernas måluppfyllelse för delåret 2021 markeras med pilar som anger riktningen för att nå det 
uppsatta målet. En pil uppåt innebär att det går bättre än planerat, en pil nedåt innebär en sämre 
utveckling än planerat och en rak pil innebär att utvecklingen går enligt planerat. 

Nämndspecifika mål
Växande 
Vadstena
Mål 2021 Indikator Aktivitet Måluppfyllelse Kommentar
Vadstena 
kommun ska 
utvecklas med en 
långsiktigt 
hållbar ekonomi, 
för att klara 
kommande 
investeringsbehov
.

Genomfört 
Ja/Nej

Utarbeta effektiva 
och hållbara 
driftsavtal

Avtal tecknat med 
Vadstena förvaltnings 
AB.

Genomfört 
Ja/Nej

Utarbeta en 
lokalförsörjnings-
plan

Arbete pågår, 
förväntas färdigt under 
andra halvåret 2021.

Genomfört 
Ja/Nej

Utarbeta en 
lokalprocess för 
hela koncernen

En klar och tydlig 
lokalprocess är en 
viktig pusselbit för att 
säkerställa goda 
planeringsförutsättnin
gar, för såväl 
kommunala 
verksamheter med 
lokalbehov som för 
kommunstyrelsen som 
fastighetsägare. 
Detta är således en 
prioriterad fråga där 
arbete pågår, med 
förväntat resultat 
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under andra halvåret 
2021.

Genomfört 
Ja/Nej

Utarbeta en 
underhållsplan

Arbete pågår 
tillsammans med 
Vadstena fastighets 
AB och Vadstena 
förvaltnings AB.

Genomfört 
Ja/Nej

Utarbeta en 
hyresmodell Arbete pågår.

Hållbara 
Vadstena
Mål 2021 Indikator Aktivitet Måluppfyllelse Kommentar
Vadstenas 
kommuns 
hållbarhets-
arbete ska 
anpassas till 
FN:s globala 
hållbarhetsmål 
samt de 
nationella 
miljömålen.

Koldioxid-
ekvivalenter i 
drivmedel ska 
minska

Fossilfritt 2030 samt 
Rena resan

Coronapandemin 
har medfört att 
majoriteten av 
kommunens fordon 
i den centrala 
bilpoolen stått 
stilla under en lång 
period, vilket 
bidragit till att 
sänka 
förbrukningen av 
fossila drivmedel.

Mätvärden i 
Kolada 
förbättras

Arbeta utifrån 
Koladas nyckeltal för 
Agenda 2030

Tillgängliga data 
visar på 
förbättringar eller 
samma mätvärden 
(ej försämring) för 
majoriteten av 
indikatorerna i 
Kolada.

Minska matens 
klimatpåverka
n

Food for Life, 
Agenda 2030

Food for Life 
arbetet används 
som metod för att 
skapa mervärden 
till de offentliga 
måltiderna och att 
nå de globala 
hållbarhetsmålen 
inom Agenda 
2030. Maten som 
kommunen 
serverar blir ett sätt 
att lära barn 
hållbara och 
hälsosamma 
matvanor. Genom 
att kommunen 
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köper livsmedel av 
producenter i 
närområdet kan 
elever göra 
studiebesök och 
lära mer om odling 
och livsmedels-
produktion. Detta 
är ett kontinuerligt 
och flerårigt arbete 
som, trots 
pandemi, även 
genomförs under 
2021. 

Kostpolitisk 
policy antagen 
ja/nej

Kostpolitisk policy Arbetet har inte 
kunnat färdigställas 
under 2021 då 
kostchefstjänsten 
varit vakant under 
del av året.

Vadstena 
kommun ska 
söka samverkan 
där så är 
möjligt.

Påbörjat ja/nej Utreda 
samverkansmöjlig-
heter inom 
lönebearbetning

Ett samarbete är 
etablerat och 
utredning kring 
villkoren för en 
möjlig samverkan 
pågår.

Påbörjat ja/nej Utreda 
samverkansmöjlig-
heter inom 
Räddningstjänst

Fortsatt samverkan 
med Motala 
kommun inom 
Räddningstjänsten, 
men kommunen 
avvaktar med 
medlemskap i 
Räddningstjänsten 
östra Götaland 
(RTÖG).

Attraktiva 
Vadstena
Mål 2021 Indikator Aktivitet Måluppfyllelse Kommentar
Vadstena kommun 
ska vara en 
attraktiv 
arbetsgivare där 
människor trivs 
och utvecklas.

Antal heltids-
anställda ska 
öka

Heltidsresan Andelen 
heltidsanställda 
har, trots 
pandemin, ökat 
från 56,6% till 
58%.

Arbetet med 
heltidsresan har 
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varit under 
utredning under 
första delen av 
2021 men en ny 
handlingsplan har 
tagits fram med 
start 1 november 
2021.

Employer branding Arbetet har 
fokuserat på 
följande tre delar 
för att utveckla 
vårt varumärke:
Helt ny extern 
webb som har 
mer fokus på nya 
medarbetare. 

Använda sociala 
medier för att 
attrahera nya 
medarbetare 
genom olika 
rekryteringskam-
panjer.

Förenklad 
rekryteringsproce
ss genom 
användarvänlig 
mobilanpassning 
av våra annonser.

Chefsutveckling
Chefsutbildning 
inom 
lönebildning och 
arbetsmiljö har 
genomförts.

Vadstena kommun 
ska styras, ledas 
och organiseras på 
ett resurseffektivt 
sätt.

Förändring av 
koncernstruktur 
genomförd 
ja/nej

Utarbeta en 
sammanhållen 
koncernstruktur

Ny 
koncernstruktur 
är implementerad 
och ett internt 
uppskattat arbete 
för ökad 
koncernsam-
verkan pågår.

Organisations-
förändringar 
genomförda
ja/nej

Effektivisera 
kommunens 
organisation och 
arbetsprocesser

Samverkan med 
grannkommuner 
är inledd inom 
flera 
verksamhets-
områden. 
Ett beslutstöds-
system är 
upphandlat som 
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ska effektivisera 
ekonomi- och 
personalprocesser
.

Utarbeta en 
digitaliserings-
strateg för 
Vadstena kommun

Genomfört 
Ja/nej

Digitaliseringsstrateg
i

Detta har inte 
kunnat 
prioriteras, på 
grund av 
coronapandemin.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning Utfall Bokslut Prognos Budget Budget-
tkr avvikelse

2021-08 2020 2021 2021 2021

Nettokostnad -7 459 -15 115 -16 869 -222 663 205 794

Prognosen antar att huvuddelen av budgeterad summa inte ianspråktas 2021.  Budgeterad summa för 
skollokalsprojekt, 171,1 mnkr, är viktigaste anledningen till detta. Renovering av Mauritzonska 
fastigheten, simhallen och övriga fastigheter beräknas inte bli inte färdigställt i år vilket gör att ca 27,5 
mnkr blir kvar av budgeten. Bredbandsutbyggnaden beräknas bli den största enskilda 
investeringsposten med 7,0 mnkr.  
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Valnämnden

Ekono
mi

Valnämndens prognos ingen avvikelse mot budget.  
I och med att det inte sker några val under 2021 är verksamheten i ringa omfattning. I budget finns 
endast ram till arvode till nämndens ordförande samt enstaka sammanträde.

Verksamhet
Under 2021 kommer inga val att ske.

Framtiden
Nästa val sker hösten 2022, då det är val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. 
I och med detta så kommer valnämnden i princip inte att ha någon verksamhet mer än ett årligt 
sammanträde fram till och med december 2021. Val till Europaparlamentet kommer sedan ske år 
2024.

Överförmyndarnämnden

Ekonomi

Driftredovisning Utfall Bokslut Prognos Budget
tkr 2021-08 2020 2021 2021

Intäkter 0 0 0
Kostnader -3 -4 -5 -5
varav personalkostnader -3 -4 -5 -5
varav kapitalkostnader 0 0
Nettokostnad -3 -4 -5 -5

Budgetavvikelse 0 1 0

Driftredovisning Utfall Bokslut Prognos Budget
tkr 2021-08 2020 2021 2021

Intäkter 0 0 0
Kostnader -486 -686 -893 -973
varav personalkostnader -4 -6 -10 -10
varav kapitalkostnader 0 0
Nettokostnad -486 -686 -893 -973

Budgetavvikelse 269 80
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Prognosen för överförmyndarnämnden visar på ett överskott på 80 tkr, den positiva avvikelsen beror 
på lägre kostnader för kansli och nämnd.

Verksamhet
Från och med 2015 ingår Vadstena kommun i en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med 
Mjölby, Motala och Ödeshög. Nämnden administreras av Motala kommun. 

Framtiden
Organisationen arbetar vidare för att vara rustad med både kompetens och förmåga för att hantera den 
ökade komplexiteten många ärenden kräver. 
Samhällsbyggnadsnämnden

Utfall 
augusti 

2021 påverkas av tomtförsäljning 3 021tkr vilket är bokfört som en kostnad och intäkt 
Motsvarande belopp för helårsbokslut 2020 är 7 317 tkr. Nettoutfallet påverkas inte av detta. 

Ekonomi
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar i denna prognos ett överskott mot budget på 300 tkr. Den 
positiva avvikelsen förklaras av lägre personalkostnader via vakanser inom verksamheterna Miljö- och 
hälsoskydd samt Mark och exploatering men även högre intäkter gällande bygglov. Prognosen dämpas 
dock av högre kostnader inom förvaltningsavtal.  

Verksamhet
Samhällsbyggnadsnämndens övergripande uppdrag är att möjliggöra en växande befolkning, bidra till 
en hållbar stadsutveckling och skapa trygga och attraktiva miljöer för våra medborgare, företagare och 
besökare. Nämnden ansvarar bland annat för detaljplanering, mark- och exploateringsfrågor, bygglov, 
byggnadsinspektion, tillsyn inom miljö, hälsoskydd och livsmedel samt förvaltning av offentlig mark. 
Samhällsbyggnadsnämnden är tillika trafiknämnd.
 
De nämndspecifika målen för 2021 fokuserar på att i snabb takt möjliggöra för nya bostäder och genom 
investeringar i den offentliga miljön skapa attraktiva, trygga och tillgängliga platser. Inom 
myndighetsutövningen ska kompetensen vidmakthållas och utvecklas för en snabb, rättsäker och 
korrekt handläggning. 

Under våren 2021 har pågående pandemi krävt omprioriteringar inom miljö- och hälsoskyddstillsynen, 
då inspektioner inte har varit möjliga att utföra. Förhoppningen är att dessa ska kunna utföras under 
hösten 2021. Under våren har enheten haft utökat uppdrag genom tillsyn enligt lag om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Framtid
Samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområden, framför allt inom plan- och bygglovavdelningen 
och miljöavdelningen, utgörs till stor av del myndighetsutövning. Myndighetsutövningen sker till 
övervägande del genom delegation från samhällsbyggnadsnämnden. 

Driftredovisning Utfall Bokslut Prognos Budget
tkr 2021-08 2020 2021 2021

Intäkter 7 331 14 633 5 911 5 611
Kostnader -21 212 -32 362 -26 117 -26 102
varav personalkostnader -7 451 -10 406 -11 081 -11 816
varav kapitalkostnader -3 243 -4 814 -5 066 -5 066
Nettokostnad -13 881 -17 729 -20 206 -20 491

Budgetavvikelse 2 540 285 0
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I linje med det strategiska målet om växande Vadstena kommer arbetet med nya och redan igångsatta 
planarbeten för bostäder vara prioriterat under åren framöver. Utöver detta kommer även planläggning 
för ny vårdcentral med tandvård, liksom detaljplaner för verksamhetsområde. I takt med att 
detaljplanearbeten blir klara kommer arbetet med ny översiktplan för Vadstena kommun att 
intensifieras under 2022. 

Under mandatperioden förväntas tillgänglig tomtmark bidra till en ökning av antalet lovärenden, under 
förutsättning att marknaden inte mattas av. Ett fortsatt fokus på den löpande ärendehanteringen för att 
bibehålla korta handläggningstider och god service är även fortsättningsvis nödvändig. 

Under kommande år krävs att arbetet med den digitala samhällsbyggnadsprocessen, som på nationell 
nivå drivs av Boverket och Lantmäteriet, fortskrider. Målet är att informationshanteringen inom och 
mellan alla kommuner och myndigheter ska ske helt digitalt genom hela processen där översiktsplaner, 
detaljplaner och bygglov ingår. Detta innebär ett omfattande förändringsarbete för förvaltningen när 
det gäller e-tjänster, arkivering och andra digitala stödsystem.

I takt med att detaljplaner färdigställs och mark anvisas till byggherrar krävs stora insatser för att 
utbyggnaden av infrastruktur i aktuella områden färdigställs inför byggstart. Därtill ska kvarstående 
ombyggnadsarbeten av gamla genomfarten genomföras under 2022. 

I gästhamnen och småbåtshamnen finns frågor att beakta som bland annat berör renovering av bryggor 
och ny servicebyggnad i hamnen. Vidare är kommunens behov av skötsel och trädåterplantering stort 
de kommande åren. 

Inom miljöområdet kommer förändringar att ske inom livsmedelskontrollen, vilket innebär en ny 
riskklassning av verksamheter och krav på efterdebitering. Vad detta betyder i antal kontrolltimmar för 
Vadstenas del är ännu oklart. Omställningen ska ske under 2022 för att efterdebitering ska införas 1 
januari 2023.

Inom förvaltningen krävs vidare kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling med anledning av 
de förändringar i lagstiftning, regler och allmänna råd inom myndighetsutövningen. 

Nämndernas åtagande och indikatorer
Nämndens åtaganden utgår från kommunens övergripande strategiska mål och verksamhetsplanen 
anger förvaltningens förslag för att uppfylla de nämndspecifika målen. 

Växande Vadstena
Nämndspecifikt mål Åtagande Indikator Måluppfyllelse Kommentar

Vadstena kommun har 
god planberedskap för 
attraktiva boenden i 
olika upplåtelseformer.

Nya bostäder 
möjliggörs genom 
detaljplanering 

Ny kommun-
övergripande
översiktplan 
(KS)

Antal nya möjliga 
bostäder i antagna 
detaljplaner

Antagen plan

Uppfylls för 2021, i 
november, efter 
antagande av 
detaljplan för del av 
Vadstena 4:44, öster 
om Tycklinge-vägen.

Planerat antagande 
2023. 
Utredningsarbete 
påbörjat.
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Vadstena kommun 
attraherar nya 
byggherrar att etablera 
sig i Vadstena 
kommun.

Arbeta aktivt 
med 
markanvisningar 
i antagna 
detaljplaner

Skapa goda 
förutsättningar 
för tillkomsten 
av bostäder

Genomförda mark-
anvisningar 

Revidering av 
bostads-försörjnings-
programmet

Mål 2021 uppfyllt. 
Markanvisningsavtal 
tecknat för Dp 82, 
öster om 
Tycklingevägen. 
Avstyckning för 
villatomter i kvarteret 
Smycket, 
Drottningmarken, 
pågår.
Arbete pågår. Planerat 
antagande till KF i 
december.

 

Attraktiva 
Vadstena
Nämndspecifikt mål Åtagande Indikator Måluppfyllelse Kommentar

Vadstena kommun har 
trygga och attraktiva 
offentliga miljöer som 
bidrar till ökad 
tillgänglighet för 
medborgare och 
besökare.

Omdaning av 
offentliga platser 
i behov av 
upprustning

Ombyggnad av 
Rådhustorget och 
Apotekstomten 

Upprustning park 
Birgittastranden

Rådhustorget slutfört. 
Åtgärder på 
Apotekstomten ska 
efter politisk 
behandling, som mål 
vara slutförda 2023

Förslag planeras 
godkännas i SBN 
under hösten 2021

Åtgärder för 
ökad trygghet

Utföra arbete enligt 
beläggningsplan

Utföra byte av 
belysning enligt 
belysningsplan

Trafikplan för 
Vadstena stad

Renovering av 
bryggor

Målet förväntas 
uppfyllas

Målet förväntas 
uppfyllas

Kan ej uppfyllas  p g 
a vakanser inom 
förvaltningen.

Målet plan för 
renovering förväntas 
uppfyllas.

Återplantering av 
nedtagna träd

Antal återplanterade 
träd 

Målet är uppfyllt
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Hållbara Vadstena
Nämndspecifikt mål Åtagande Indikator Måluppfyllelse Kommentar

Samhällsbyggnadsnäm
ndens verksamhet 
bidrar till en långsiktigt 
hållbar miljö.

Delta i 
kommunens 
övergripande 
arbete med 
Agenda 2030

Avloppsinvent-
ering

Arbeta för säkra 
livsmedel

Samverka i arbetet 
tillsammans med 
andra förvaltningar 

Inventering utförd

Tillsyn enligt projekt 
& operativa mål

 
Målet är uppfyllt.

 
Målet förväntas 
uppfyllt.

Tillsyn på 
rivnings- och 
byggprojekt

Värna en god 
utomhusmiljö för 
barn & 
ungdomar

Arbeta för att 
minska 
markföroreninga
r

Tillsyn på rivnings- 
och byggprojekt 

Inspektera förskolor 
& skolor

Inspektera utpekade 
förorenade områden

Målet förväntas 
uppfyllas.

Målet förväntas 
uppfyllas.

Målet förväntas 
uppfyllas.

Myndighetsut-
övningen präglas av 
korrekt, rättsäker och 
effektiv handläggning.

Vidmakthålla 
och utveckla 
kompetensen 
inom 
myndighets-
utövningen

Handläggnings-
tider för 

Erfarenhetsutbyte 
med andra kommuner 
och nätverk

Delta i utbildning/ 
informationstillfällen 
inom respektive 
ansvarsområden

85% av alla 
lovärenden beslutas 
inom 6 veckor från 

Minst 5 tillfällen/
medarbetare. Har ej 
kunnat utföras pga 
covid-19.

Covidanpassat 
deltagande.

Målet förväntas 
uppnås.
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bygglovärenden det att kompletta 
handlingar har 
kommit in

Digitalisering av 
samhälls-
byggnads-
processen

Nulägesanalys
Strategi
Genomförande

Målet 2021 är att 
nulägesanalys ska 
vara genomförd vilket  
förväntas uppnås.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning Utfall Bokslut Prognos Budget Budget-
tkr avvikelse

2021-08 2020 2021 2021 2021

Nettokostnad -17 749 -18 569 -24 613 -39 881 15 268

De största investeringarna under årets första åtta månader är omdaningen av Rådhustorget, 9,3 mnkr 
och projektering av gång- och cykelväg till Motala, 3,4 mnkr. I samma period har 2,6 mnkr investerats 
i  gator, vägar och gatubelysning. I prognosen för helåret beräknas en del investeringar inte bli 
färdigställda under året. De största investeringarna som utförs kommande år är bryggor, gång- och 
cykelväg till Motala samt exploateringsprojekt. 
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Kultur- och utbildningsnämnden

Ekono
mi

Kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområden prognostiserar ett helårsresultat som är 0,5 
mnkr bättre än budget. Detta förklaras delvis av att försäljningen av utbildningsplatser ökar och 
kostnaderna för köp av utbildning minskar vilket tillsammans ger 1,5 mnkr i minskade nettokostnader. 
Bidrar positivt gör även grundsärskoleskjutsar med lägre kostnader om 0,7 mnkr. 
Arbetsmarknadsenheten minskar sina kostnader med 0,4 mnkr på grund av vakanser som inte tillsatts 
då verksamheten varit begränsad under pandemin. Överskottet dämpas dock av förskolan då 
personalkostnader prognostiseras bli 1,3 mnkr högre än budget samt minskade intäkter om 0,8 mnkr 
inom fritidsverksamheten då verksamheten inte kunnat bedrivas som planerat på grund av 
folkhälsomyndighetens restriktioner kopplade till pandemin. Övriga verksamheter bedrivs enligt plan. 
 
Verksamhet
Kultur och utbildningsnämndens uppdrag är att erbjuda goda och likvärdiga lärmiljöer för maximal 
utveckling och livslångt lärande med hög kvalitet, samt ett rikt, inkluderande kultur- och fritidsliv. 
Förvaltningens arbete ska genomsyras av ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i de frågor som 
rör verksamheten. Nämndens verksamheter ska även bidra till ett attraktivt, växande Vadstena. Målen 
som nämnden tagit fokuserar på att verksamheten ska hålla hög kvalitet och bidra till en hög 
livskvalitet och goda lärmiljöer hos barn, unga och vuxna jämfört med riket. 

Framtiden
I linje med det strategiska målet om ett växande Vadstena pågår arbetet med att anpassa och renovera 
befintliga grundskolor i kommunen samt renovera köket på förskolan Gullvivan.  Projektet innefattar 
även renovering av ishall samt nyproduktion av en sporthall.

Driftredovisning Utfall Bokslut Prognos Budget
tkr 2021-08 2020 2021 2021

Intäkter 15 501 28 233 22 289 23 089
Kostnader -132 827 -212 948 -204 960 -206 260
varav personalkostnader -68 069 -113 960 -106 914 -106 014
varav kapitalkostnader -5 160 -8 465 -7 651 -7 651
Nettokostnad -117 326 -184 715 -182 671 -183 171

Budgetavvikelse -100 -500
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Kompetensförsörjning inom förskola och grundskola kommer fortsatt vara en utmaning med tonvikt 
på förskollärare, fritidspedagoger, lärare i naturvetenskap och matematik samt i de praktiskt estetiska 
ämnena. Det kommer krävas ett systematiskt och långsiktigt arbete för att säkra personalförsörjningen 
i förskola och grundskola framöver. 

Effektivisering av administrativa arbetsprocesser är nödvändigt för att klara framtidens krav, både 
ekonomiska och servicefunktionella gentemot våra medborgare. Detta kan ske genom utveckling av 
olika IT-verktyg men även genom samordning inom och mellan förvaltningar och andra kommuner. 
Kommande analyser av vilka arbetsuppgifter som faller utanför grunduppdraget kan också resultera i 
rationaliseringar. För att leva upp till de säkerhetsföreskrifter som finns kommer de fastigheter som 
nämnden har verksamhet i, kräva stora ekonomiska resurser tills nya eller renoverade lokaler är på 
plats. 

Inom vuxenutbildningen har antalet sökande ökat jämfört med 2020.  Ett större söktryck på 
yrkesutbildning leder till att selekteringen kommer att bli hårdare för vilka som tillhör prioriterad 
målgrupp. Detta gäller även enstaka kurser mot universitet och högskola.

Läget på den svenska arbetsmarknaden är fortsatt ansträngt. Det är i nuläget svårt att göra en säker 
prognos för hur arbetsmarknaden kommer att utvecklas framöver. Viss återhämtning har skett under 
2021. Det råder även osäkerhet om hur kommunerna kommer påverkas av Arbetsförmedlingens nya 
organisation, med privata aktörer som utförare. Ett troligt scenario är att kommunerna kommer att få ta 
ett större ansvar än idag, för främst de medborgare som står längst ifrån arbetsmarknaden. Med stor 
sannolikhet kommer mer resurser få läggas på kommunens arbetsmarknadsåtgärder av olika slag 
framöver.

Under första halvåret 2021 har det på grund av gällande restriktioner varit svårt att arrangera kultur- 
och fritidsverksamheter och sammankomster men lättnader har successivt gjorts. Det är svårt att se hur 
det kommer att utveckla sig framöver och vilka restriktioner som kommer att gälla. 

På grund av den rådande pandemin har det under längre tid varit ett uppehåll i mottagandet av 
kvotflyktingar. Under sommaren 2021 kom verksamheten igång och kommunen tog emot två familjer. 
Totalt har kommunen tagit emot 13 personer. Det är högst ovisst hur mottagandet kommer utvecklas 
framöver utifrån rådande läge ute i världen. Regler och rekommendationer är under ständig 
förändring.

Åtagande och indikatorer
Elev- och föräldraenkäter genomförs inom förskola och skola. Inom kultur och fritid mäter vi utifrån 
de indikatorer som återfinns i verksamhetsplanen.  Måluppfyllelsen baseras på en sammanvägd 
bedömning utifrån de indikatorer som återfinns i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete.

Nämndspecifika mål 

Åtagande Indikator Måluppfyllelse Kommentar

Alla förskolor och 
grundskolor erbjuder 
goda miljöer och 
likvärdiga 
möjligheter för 
maximal utveckling 
och livslångt lärande.

Barn och elever 
stimuleras till 
nyfikenhet och 
lusten att lära 
ska öka.

Barn och elevers 
fysiska och 
psykiska hälsa 

Elev och 
vårdnadshavar
Enkäter

Små differenser tidigare 
års höga värden. 
Ökning hos 
vårdnadshavare i 7-9

Skolan isar på höga 
värden i vårdnadshavar-
enkät vad gäller 
trygghet nöjdhet vad 
gäller lust nyfikenhet 
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ska förbättras.

Diskriminering 
och kränkande 
behandling ska 
minska.

att lära.

Alla stadier har fortsatt 
höga värden vad gäller 
trygghet och 
välmående. 

Alla skolor visar på 
fortsatt låg grad 
upplevd kränkande 
behandling. 

89 % av 
vårdnadshavarna 
upplever att det finns 
fungerande samverkans-
former mellan hem och 
skola

Vadstenas förskolor 
och grundskolor 
håller hög kvalitet 
och är i topp jämfört 
med andra kommuner 
i landet.

En hög grad av 
behöriga lärare, 
förskollärare 
och 
fritidspedagoger
.

Betygsresultat

Elevenkäter
Verksamheten har en 
förhållandevis hög 
behörighet mellan 80-
90%, något läger i de 
högre årskurserna.

Barn och elever 
ges lika 
förutsättningar 
för utveckling 
och lärande.

Majoriteten av 
vårdnadshavarna anser 
att eleven får den hjälp 
och stöd den behöver.

 

Utveckla 
arbetssätt som 
på sikt leder till 
att flickors och 
pojkars resultat 
ökar och att 
pojkars resultat 
närmar sig 
flickornas.

Pojkar och flickors 
resultat skiljer sig 
fortsatt åt. Skolorna 
arbetar aktivt för att 
utjämna dessa 
skillnader.  

Eleverna lämnar 
grundskolan 
med 
gymnasiebehöri
ghet.

Barn och elevers 
lärmiljö är 
tillgänglig, 
begriplig och 
hanterbar.

88,5% av eleverna var 
behöriga till gymnasiet 
våren 2021.
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Bidra till ett varierat 
och tillgängligt 
fritids- och friluftsliv.

Bidra till ett varierat, 
rikt och inkluderande 
kulturliv.

Medarbetare, barn 
och elever i Vadstena 
blir medvetna om och 
tar en aktiv roll för en 
hållbar 
samhällsutveckling.

Verka för 
fritids- och 
friluftslivets 
bredd, 
utveckling och 
tillgäng-lighet.

Samordna och 
stödja fritids- 
och 
friluftsaktörer.

Fritidscentrum 
bidrar till 
ungdomars 
meningsfulla 
och trygga fritid. 

Arrangera och 
samarbeta kring 
kulturarrange-
mang.

Kulturskolan 
erbjuder 
undervisning till 
barn och unga.

Stödja, 
samordna och 
samarbeta med 
kommunens 
kulturaktörer.

Biblioteket är en 
välkomnande 
mötesplats som 
samverkar med 
interna och 
externa aktörer 
inom ramen för 
demokrati, 
folkbildning, 
mediakunskap, 
språk och 
litteratur.

På grund av Covid-19 
har antalet aktiviteter 
begränsats under 
perioden.

KUN har bidragit till att 
aktörerna fått behålla 
sina bidragsnivåer samt 
omfördelat medel till 
lovverksamhet för 
ungdomar.

Förvaltningen har 
arbetat med att utöka 
Östgötaledens 
sträckning.

Kulturarrangemang har 
under 2021 utgått p.g.a. 
Covid-19.

Kulturskolan utökar 
utbudet genom stöd från 
kulturrådet

Genom bidrag och 
nätverk stödjer 
kommunen 
föreningslivets aktörer. 

Barnavdelningens 
ombyggnation har 
påbörjats som ska 
stimulera till ökad 
läslust i tidiga år

Kommunens skolor 
arbetar aktivt med 
hållbarhetsfrågor men 
begränsas i att 
sorteringen inte ännu 
fungerar i våra skolor 
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Förvaltningens arbete 
genomsyras av 
ekonomisk, social 
och ekologisk 
hållbarhet.

och förskolor.

KUN arbetar aktivt med 
förebyggande ANDT 
arbete och 
Brottsförebyggande 
samarbete med polis, 
socialtjänst och VFAB.

Nämndens verksamheter 
arbetar aktivt med 
hållbarhetsfrågor men 
begränsas i att 
sorteringen inte ännu 
fungerar i våra skolor 
och förskolor.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning Utfall Bokslut Prognos Budget Budget-
tkr 2021-08 2020 2021 2021 avvikelse

2021
Nettokostnad -247 -661 -700 -5 700 5 000

Hittills har investeringar för 0,2 mnkr genomförts som till största delen avser iordningställande av 
lokaler i samband med flytt av fritidshemsverksamhet samt omsorg på annan tid men även 
implementering av IT-system. Resterande investeringar har avsett ersättning av trasig och 
verksamhetskritisk utrustning, 0,1 mnkr. Prognos för 2021 är 5 mnkr lägre än budget framförallt på 
grund av att inköp till skolprojektet inte blir aktuellt under 2021.
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Socialnämnden

Ek
onomi
Socialnämndens prognos visar ett överskott på cirka 1 mnkr. Överskottet beror till största delen på 
obudgeterade statsbidrag. Socialförvaltningen har under 2021 fått cirka 3 miljoner extra som ersättning 
för covid -19, dels som ersättning för coronarelaterade höga sjuklönekostnader jan-juni och dels för 
kompensation för de kostnader som uppstod i december 2020.  

Prognosen för personalkostnader visar ett underskott på 2,6 mnkr jämfört mot budget. Underskottet 
finns inom äldreomsorgen, där hemtjänsten ligger cirka 2,5 mnkr över budget. Särskilt boende räknar 
med ett underskott på cirka 0,2 mnkr vid årets slut. Kostnaden för bostadsanpassningsbidrag ser också 
ut att överstiga budgeten.

Omsorgen om funktionsnedsatta visar ett överskott mot budget på cirka 1,1 miljon, främst inom 
personlig assistans och externa placeringar. Externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen 
beräknas däremot visa ett underskott på 1,1 miljon. Verksamheten för ensamkommande barn beräknas 
visa ett underskott på cirka 0,4 mnkr. 

Verksamhet
Socialnämnden ansvarar för kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, stöd och 
service för personer med funktionsvariation samt äldreomsorg. Nämndens uppdrag och mål är att 
möjliggöra för ett självständigt och aktivt liv för alla medborgare oavsett ålder och livssituation. 
Socialnämndens verksamheter skall även bidra till ett attraktivt, växande och hållbart Vadstena. 

Driftredovisning Utfall Bokslut Prognos Budget
tkr 2021-08 2020 2021 2021

Intäkter 53 536 85 972 75 151 71 702
Kostnader -178 264 -276 576 -270 828 -268 379
varav personalkostnader -124 407 -194 140 -191 605 -188 999
varav kapitalkostnader -1 877 -2 271 -2 271 -2 696
Nettokostnad -124 729 -190 604 -195 677 -196 678

Budgetavvikelse -1 944 1 000
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Framtiden
Vadstena kommun har en hög andel äldre av befolkningen. och en demografisk befolkningsprognos 
som fordrar att socialnämndens verksamheter använder de digitala plattformer som finns att tillgå på 
marknaden, men också arbetar för att på ett innovativt sätt skapa nya möjliga effektiva arbetsmetoder. 
Ett långsiktigt och strategiskt arbeta som har påbörjat under 2021.

I takt med att allt fler blir äldre ökar också kraven på alternativa boendeformer och behov av 
ändamålsenliga verksamhetslokaler. Nämnden ska kartlägga behovet av bostäder för nämndens 
samtliga målgrupper. En plan för behov av boendeplatser är under uppbyggnad och ska antas av 
socialnämnden under 2021. Fokus under 2022 blir också att påbörja projekteringen av ett 
ändamålsenligt myndighetskontor.

Nämnden arbetar idag med införande av välfärdsteknik och dess möjligheter i form av teknik som 
påminner eller ger stöd till både medborgare och personal. Målet är att möjliggöra en meningsfull och 
självständig vardag. De tekniska lösningarna ska inte ersätta det mänskliga mötet, den skapar istället 
förutsättningar för verksamheterna att disponera sina resurser på ett mer effektivt sätt. Välfärdsteknik 
skapar förutsättningar för nämnden att möta den demografiska utvecklingen, samt motverka att 
kostnadsnivån inte ökar i samma takt som demografin. 

För att bidra till ett engagerat och hållbart miljöarbete ska vi samverka inom och mellan 
verksamheterna genom att samordna beställningar, transporter och samåkning.  Förvaltningen ska 
hushålla med resurser och göra miljömedvetna inköp. Genom att samordna hållbart miljöarbete blir vi 
mer kostnadseffektiva och minskar klimatpåverkan.

För att bidra till en upplevd god folkhälsa inom nämndens olika verksamheter krävs många olika 
prioriteringar. Nämnden behöver anpassa och möjliggöra fler arenor för social samvaro, bland annat 
en mötesplats för äldre. Allt fler äldre upplever ensamhet vilket leder till ökad ohälsa och behov av 
andra former av kommunala insatser. Nämnden behöver arbeta på bred front för att förebygga 
uppkomsten av upplevd ensamhet i såväl särskilt boende som i ordinärt boende.

Barn- och ungdomsvården ökar nationellt och socialnämnden bedömer att även Vadstena kommun 
kommer drabbas av ökningen. En ökning som ska motverkas genom att utveckla en hållbar 
sammanhållen vårdkedja för att minska behovet av bland annat externt köpt vård.

Socialnämndens insatser ska bygga på att medborgare i Vadstena kommun känner att de har inflytande 
och en känsla av att förvaltningen finns till för dem. Medborgaren är medproducent och 
socialnämnden är möjliggörare till att skapa en självständig och meningsfull livssituation. Delaktighet, 
tillgänglighet och dialog är tre honnörsord som nämnden kommer att arbeta med under många år 
framöver för att öka kvaliteten och effektiviteten i våra tjänster.

Framtidens kompetensförsörjning är en tuff utmaning för nämndens verksamheter. Allt färre väljer att 
utbilda sig inom vård och omsorg medan behovet av utbildad arbetskraft ökar i takt med vår 
demografiska befolkningsutveckling.  Konkurrensen om tillgänglig arbetskraft med önskad kompetens 
ökar och alla funktioner behöver tillsammans arbeta för att behålla, utveckla och attrahera både våra 
nuvarande och framtida medarbetare. 

Under 2021 har socialnämnden arbetat med heltid som norm. Ett arbete som successivt kommer att 
implementeras i nämndens samtliga verksamheter under 2022 som ett led i att skapa en attraktiv 
arbetsgivare.  
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Mål och uppföljning
De nämndspecifika målen fokuserar på att verksamheterna skall hålla hög kvalité och bidra till upplevelsen av en 
växande, attraktiv och hållbar kommun att leva och verka i. 
Nämndens måluppfyllelse för delår 2021 har delvis begränsats på grund av covid-19. Socialnämndens 
verksamheter har inte kunna anordna ett flertal av de planerade aktiviteterna som var planerade för att nå 
samtliga inriktningsmål. 

Nämndspecifika 
mål 

Åtagande Indikator Måluppfyllelse Kommentar

Skapa boendeformer 
utifrån individens 
behov.

Bidra till engagerat 
och hållbart 
miljöarbete

Kartlägga 
framtida behov 
av bostäder

Hushålla med 
resurser

Antagen plan

Antal 
verksamheter 
som nått målet 
kring 
källsortering

Minska 
förvaltningens 
bränslekostnader 
med 10%

Minska 
transportkostnade
rna med 5%

Arbetet pågår och 
förväntas generera en 
antagen 
bostadsförsörjningsplan 
för socialnämndens 
behov innan årsskiftet

Förvaltningen inväntar 
den 
kommunövergripande 
planeringen med avrop.

Bränslekostnaden har 
minskat med 10,7% 
under första halvåret i 
jämförelse med samma 
period 2020.

Analysen av 
förvaltningens totala 
transportkostnader i 
relation till tidigare 
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Bidra till god 
folkhälsa

Öka kvalitets-
uppföljningar

Förebyggande 
insatser för att 
motverka 
ensamhet

Personcentrerat 
förhållningssätt

Vidareutveckla 
en samlad och 
tydlig vårdkedja

Antalet 
genomförda 
brukarenkäter

Tillskapa en 
mötesplats för att 
förebygga 
ensamhet 

20 stickprov/2 
gånger per år

Minska vårdtiden 
med 5%

resultat var inte 
jämförbara med 
anledning av de ökade 
volymerna av inköp av 
skyddsutrustning.

Förvaltningen har 
införskaffat ett flertal 
brukarenkäter.

Pandemin har inte 
möjliggjort för uppstart 
under första halvåret. 
Verksamhetsplan och 
organisering är 
påbörjad.

Resultatet av stickprovet 
av 20 utredningar visar 
på att det i 17 av dessa 
utredningar så framgår 
det tydligt hur individen 
har medverkat. Vi två 
fall har man bedömt att 
medverkan inte gynnar 
beslutet.

Vårdtiden i form av 
antal vårddygn har 
minskat första halvåret 
med 8,4% 

Bidra till god kvalité 
och effektivitet

Öka 
förvaltningens 
tillgänglighet

Kartlägga och 
erbjuda 
medborgaren 
digitala lösningar 
som ökar 
självständigheten

Kvalitetssäkra 
verksamheter

Skapa 2 E-
tjänster

Skapa en 
digitaliseringspla
n

Implementera 
kvalitetslednings
-systemet i 
samtliga 
verksamheter

En e-tjänst är under 
uppbyggnad inom 
ekonomiskt bistånd.

Digitaliseringsplanen är 
framtagen och antagen 
av socialnämnden.

Utbildningsinsatser har 
uteblivit med anledning 
av pandemin.
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Bidra till god 
personalförsörjning

Attraktiv 
arbetsgivare 

Skapa en 
kompetens-
försörjningsplan

Heltid som norm 
i minst fem 
verksamheter

Tillskapa två 
storgrupps-
dialoger kring 
kommunikation 
och arbetsmiljö

En 
kommunövergripande 
plan behöver samordnas 
med 
socialförvaltningens.

Wasagården, 
Vätterngården och 
hemtjänstens 
verksamheter starta upp 
heltid som norm i 
november månad.

Pandemin har inte 
möjliggjort att samordna 
storgruppsdialoger med 
personal under första 
halvåret.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning Utfall Bokslut Prognos Budget Budget-
tkr avvikelse

2021-08 2020 2021 2021 2021

Nettokostnad -1 453 -2 302 -7 887 -9 887 2 000

Investeringsbudgeten innehåller budgetmedel för inventarier, bilar, tekniska hjälpmedel och 
välfärdsteknik. Prognosen visar ett utfall på 7,8 mnkr och en avvikelse på 2 mnkr. Överskottet 
förväntas uppstå med 0,5 mkr för tekniska hjälpmedel och 1,5 mkr inom välfärdsteknik/e-hälsa.

Finansförvaltningen

Ekonomi

Sammantaget förväntas finansförvaltningen redovisa ett överskott på 8,7 mnkr för helåret 2021. 

Den positiva avvikelsen beror främst på ökade skatteintäkter, då intäktsbortfallet som prognosticerades 
i pandemin inte blev så stort som befarat. Under året har budgeterade investeringar inte utförts vilket 
ger positiva avvikelser på räntekostnader och budgeterade kostnader för kommande års avskrivningar. 

Driftredovisning Utfall Bokslut Prognos Budget
tkr 2021-08 2020 2021 2021

Intäkter 340 562 488 949 490 373 493 213
Kostnader -20 014 -19 475 -21 574 -33 127
Nettokostnad 320 548 469 474 468 799 460 086

Budgetavvikelse 11 625 8 713
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Även personalkostnaderna beräknas bli lägre än budget, dels avseende lönerevision och 
pensionskostnader. I prognosen finns även realisationsvinst på sålda aktier. Prognosen dämpas av 
befarade kostnader för upp-skjutet fastighetsunderhåll till följd av pandemin.
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Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott

Principöverenskommelse om samverkansavtal mellan Mjölby, Motala
och Vadstena kommuner
Vår beteckning: KS/2021:90 - 106 Samverkan med andra myndigheter, organisationer, förening, företag, 
enskild

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att besluta:

1 Samverkansavtal mellan Mjölby, Motala och Vadstena kommuner om resurser för vatten-, 
avlopps- och avfallsverksamhet godkänns. 

Sammanfattning
Med anledning av svårigheter för mindre kommuner att rekrytera och bibehålla
erforderlig kompetens samt att säkerställa tekniska lösningar och material för verksamheterna, kan
verksamheterna konstatera ett ökat behov av en utökad samverkan. Motala, Vadstena och Mjölby är, sett
ur teknisk försörjning, små kommuner där fördjupad samverkan kommer att få en stor
betydelse för hur väl kommunerna kan utvecklas för att möta framtidens krav.

Samverkansavtal mellan Mjölby, Motala och Vadstena kommuner om resurser för vatten-,
avlopps- och avfallsverksamhet medför ökad samverkan där kommunerna kan hjälpa varandra
med resurser till självkostnadspris och införskaffa resurser gemensamt inom områdena vatten,
avlopp och avfall. 

Beslutsunderlag
VAN §20/21 avtalssamverkan med Mjölby Motala och Vadstena kommuner angående vatten och 
avfall med tillhörande tjänsteskrivelse och avtal.
Tjänsteskrivelse daterad 2021-07-14 Vadstena kommun.

Beslutet med handlingar expedieras till

Beslutet expedieras till
Vatten- och avfallsnämnden för verkställighet
Mjölby kommun
Motala kommun

Finansiering
Inom ramen för VA-nämndens budget. 



Vadstena kommun
592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 010-234 70 00

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

2 (2)

Samråd
Samråd har skett med Motala och Mjölby kommuner

Kommunstyrelsens förvaltning

Madeleine Andersson
Kommundirektör
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§20
Principöverenskommelse om samverkansavtal mellan Mjölby, Motala 
och Vadstena kommuner (20/VAN 0076)

Sammanfattning
Med anledning av svårigheter för mindre kommuner att rekrytera och bibehålla erforderlig 
kompetens liksom tekniska lösningar och material för verksamheterna, kan verksamheterna 
konstatera ett ökat behov av samverkan. Motala, Vadstena och Mjölby är, sett ur teknisk 
försörjning, små kommuner där fördjupad samverkan kommer att få en stor betydelse för hur 
väl kommunerna kan utvecklas för att möta framtidens krav.

Principöverenskommelse om samverkansavtal mellan Mjölby, Motala och Vadstena 
kommuner om resurser för vatten-, avlopps- och avfallsverksamhet medför ökad samverkan 
där kommunerna kan hjälpa varandra med resurser till självkostnadspris och införskaffa 
resurser gemensamt in om områdena vatten, avlopp och avfall.

Behandling av ärendet
Verksamhetschef Anders Edholm föredrar ärendet.
Utöver ordförande yttrar sig Ryno Berg, Gary Sparrborn, Lars-Johan Sunnerberg och Mikael 
Falk.

Beslutsunderlag
 20/VAN 0076-006  Tjänsteskrivelse: Principöverenskommelse om samverkansavtal 

mellan Mjölby, Motala och Vadstena kommuner
 20/VAN 0076-007  Principöverenskommelse  om samverkansavtal mellan Mjölby 

Motala Vadstena kommuner om resurser för vatten- avlopp och avfallsverksamhet

Beslut
1 Vatten- och avfallsnämnden godkänner förslag till principöverenskommelse om 
samverkansavtal mellan Mjölby, Motala och Vadstena kommuner om resurser för vatten-, 
avlopps- och avfallsverksamhet.
2 Vatten- och avfallsnämnden föreslår kommunstyrelsen i Motala och Vadstena att godkänna 
förslag till principöverenskommelse om samverkansavtal mellan Mjölby, Motala och 
Vadstena kommuner om resurser för vatten-, avlopps- och avfallsverksamhet.

Expedieras till 
Kommunfullmäktige i Motala, Kommunfullmäktige i Vadstena
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motala.kommun@motala.se  www.motala.se  

Tjänsteskrivelse 
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Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd 

 Tekniska serviceförvaltningen 
Vatten och Avfall 
Verksamhetschef vatten och avfall 
Anders Edholm 
 
Telefon 
0141-223337 
Mobiltelefon 
 
Telefax 
 
e-postadress 
anders.edholm@motala.se 

Diarienummer 20/VAN 0076 

Principöverenskommelse om samverkansavtal mellan 
Mjölby, Motala och Vadstena kommuner 

Sammanfattning 
Med anledning av svårigheter för mindre kommuner att rekrytera och bibehålla erforderlig 
kompetens liksom tekniska lösningar och material för verksamheterna, kan verksamheterna 
konstatera ett ökat behov av samverkan. Motala, Vadstena och Mjölby är, sett ur teknisk 
försörjning, små kommuner där fördjupad samverkan kommer att få en stor betydelse för hur 
väl kommunerna kan utvecklas för att möta framtidens krav. 
 
Principöverenskommelse om samverkansavtal mellan Mjölby, Motala och Vadstena 
kommuner om resurser för vatten-, avlopps- och avfallsverksamhet medför ökad samverkan 
där kommunerna kan hjälpa varandra med resurser till självkostnadspris och införskaffa 
resurser gemensamt in om områdena vatten, avlopp och avfall. 

Förslag till beslut 
1  Vatten- och avfallsnämnden godkänner förslag till principöverenskommelse om 
samverkansavtal mellan Mjölby, Motala och Vadstena kommuner om resurser för vatten-, 
avlopps- och avfallsverksamhet. 
2  Vatten- och avfallsnämnden föreslår kommunstyrelsen i Motala och Vadstena att godkänna 
förslag till principöverenskommelse om samverkansavtal mellan Mjölby, Motala och 
Vadstena kommuner om resurser för vatten-, avlopps- och avfallsverksamhet. 
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Bakgrund 
Med anledning av svårigheter för mindre kommuner att rekrytera och bibehålla erforderlig 
kompetens liksom tekniska lösningar och material för verksamheterna, kan verksamheterna 
konstatera ett ökat behov av samverkan. Motala, Vadstena och Mjölby är, sett ur teknisk 
försörjning, små kommuner där fördjupad samverkan kommer att få en stor betydelse för hur 
väl kommunerna kan utvecklas för att möta framtidens krav. 
 

Finansiering 
Enligt framtida funktionsavtal. 

 

  

Fredrik Feldt  
Förvaltningschef Anders Edholm 
 Verksamhetschef 

  

Bilaga: Principöverenskommelse  om samverkansavtal mellan Mjölby Motala Vadstena 
kommuner om resurser för vatten- avlopp och avfallsverksamhet 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige i Motala 
Kommunfullmäktige i Vadstena 

 

 
  

  

Godkänt av: Fredrik Feldt 
Titel: Förvaltningschef 
Datum: 2021-03-10 
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                                                                                                                            2021-02-25 

 

PRINCIPÖVERENSKOMMELSE 0M SAMVERKANSAVTAL MELLAN MJÖLBY, 
MOTALA OCH VADSTENA KOMMUNER OM RESURSER FÖR VATTEN-, 
AVLOPPS- OCH AVFALLSVERKSAMHET 
 
 

Parter 

1. Mjölby kommun (org.nr 212000-0480), 595 80 Mjölby  

2. Motala kommun (org.nr 212000-2817) , 591 86 Motala 

3. Vadstena kommun (org.nr 212000-2825), 592 80 Vadstena  

 
 

 

Inledning 

Med anledning av svårigheter för mindre kommuner att rekrytera och behålla erforderlig 

kompetens liksom tekniska lösningar och material för verksamheterna, har behov 

konstaterats för ökad samverkan. Samverkan inom vatten- , avlopps- och avfallsområdena 

förespråkas för små kommuner av branschorganisationerna. Branschorganisationen 

Svenskt Vatten menar att små kommuner, mindre än 50 000 invånare måste samverka i 

större utsträckning för att klara att möta framtida utvecklingskrav. Motala och Vadstena 

kommuner samverkar i gemensam nämnd för vatten-, avlopps- och avfallsverksamhet, 

Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd. I och med denna principöverenskommelse om 

samverkan mellan Motala, Vadstena och Mjölby utökas samverkan. Motala och Vadstena 

och Mjölby är var för sig små kommuner men med samverkan blir vi attraktivare både som 

arbetsgivare och som upphandlare. Därför har parterna träffat en övergripande 

överenskommelse om avtalssamverkan inom dessa områden enligt nedan.  

 

Denna principöverenskommelse om samverkansavtal anger vad som regleras i den 

övergripande överenskommelsen och vad som regleras och är ramarna för upprättande av 

avtal mellan parterna för konkreta funktioner. Upprättandet av ett funktionsavtal bestäms 

utifrån behovet i respektive kommun.  
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Syfte 

Syftet med samverkan är att gemensamt nyttja såväl personella som materiella resurser för 

att långsiktigt kunna tillskapa och upprätthålla nödvändig kontinuitet, kompetens, kvalitet 

och kostnadseffektivitet inom kommunernas vatten-, avlopps- och avfallsverksamhet.  

 

Parterna ska kunna dela på resurser och stödja varandra för att underlätta funktioner som 

man idag inte har möjlighet till i tillräcklig utsträckning i den egna organisationen. 

Singelkompetenser eller saknade kompetenser medför en sårbarhet i verksamheten, vilket 

kan undvikas genom samverkan. Vidare ger samverkan möjlighet till 

beredskapsverksamhet eller kraftsamling med större resurser vid krissituationer inom olika 

områden, t.ex. med vattentankar vid en vattenläcka, läcksökningsresurser etc. 

 

Lagstöd 

Kommunernas kompetens avseende avtalssamverkan regleras i 9 kap. 37 § kommunallagen 

(2017:725). 

 

Det är endast själva utförandet som överlåts. Respektive kommun behåller 

huvudmannaskapet för verksamheten som sådan. 

 

Reglering av principöverenskommelse om samverkansavtal 

I detta avtal, principöverenskommelse om samverkansavtal regleras 

- Parter som omfattas av avtalet 

- Delegation från kommunfullmäktige 

- Funktionsavtal 

- Arbetsgivaransvar 

- Ekonomi 

- Investeringar 

- Försäkringar 

- Hantering av handlingar, dokumentation och arkivering 

- Informationssäkerhet, sekretess, personuppgifter och dataskydd 

- Uppföljning 

- Uppdragets utförande 

- Delegation  

- Tvist 

- Avtalsperiod 

- Överenskommelsens giltighet 
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Parter 

Principöverenskommelsen verkställs genom funktionsavtal mellan Motala-Vadstena 

vatten- och avfallsnämnd, med dess vatten-, avlopps- och avfallsverksamhet, respektive 

Mjölby kommuns tekniska nämnd, med dess va- och avfallsavdelning. Härefter benämns 

Motala - Vadstena vatten- och avfallsnämnd  och tekniska nämnden i Mjölby kommun 

endast som nämnd. 

 

Delegation från kommunfullmäktige 

Fullmäktige i respektive kommun delegerar till respektive nämnd rätten att ingå 

funktionsavtal inom ramen för denna överenskommelse. Funktionsavtal får inte vara av 

principiell beskaffenhet eller annars vara av större vikt för kommunen. 

 

Arbetsgivaransvar och arbetsledning 

Arbetsgivaransvaret och arbetsvillkor ligger på respektive anställningskommunen. 

Personal som omfattas av funktionsavtal behåller fullt ut sin anställning i respektive 

kommun, som också behåller det huvudsakliga arbetsgivaransvaret inklusive 

arbetsmiljöansvar. Personal ska vara skyldig att tjänstgöra inom hela det geografiska 

området för Mjölby, Motala och Vadstena kommuner. Arbetsställe ska oförändrat vara 

inom anställningskommunen. 

 

Funktionsavtal 

Ett funktionsavtal kan arbetas fram och tecknas om behov föreligger. Bemyndigandet att 

teckna ett funktionsavtal avgörs av funktionsavtalets värde och framgår av respektive 

kommuns delegationsordning. Funktionsavtal tecknas mellan uppdragsgivare som i detta 

fall avser den kommun som köper en resurs och uppdragstagare som på motsvarande sätt 

är den kommun som tillhandahåller en resurs. En resurs kan gälla material, utrustning eller 

personal.  

Arbetsmiljöansvaret är i grunden anställningskommunens men ska fastställas i varje 

funktionsavtal speciellt gällande samordningsansvar. De funktionsavtal som över tid 

verkar i mer än en kommun ska finnas med i årliga skyddsronder i alla kommunerna. I och 

med tecknande av funktionsavtal kan annan kommun än anställningskommunen ha 

arbetsmiljöansvar för de arbetstagare som utför arbetsuppgifter inom ramen för vad som 

regleras i funktionsavtalet när de utför arbete i annan kommuns verksamhet och i dess 

lokaler. 

I funktionsavtal ska det regleras hur arbetsledningen fördelas. Vidare ska det framgå om 

det är uppdragsgivaren eller uppdragstagaren som ansvarar för arbetsledning för 

uppdraget. Arbetsledningen är ytterst ansvarig för sin personals arbetsmiljö och att 

gällande arbetstidsavtal följs. Därtill ska regleras om det är uppdragsgivaren eller 

uppdragstagaren som ansvarar för instruktioner, stöd och handledning i det löpande 

arbetet inom funktionsavtalets ramar. Ansvaret innebär att informera om de eventuella 
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risker som kan finnas i arbetet och om personlig skyddsutrustning ska användas, och 

därutöver nödvändig information för att bibehålla en god arbetsmiljö. Inför tecknande av 

funktionsavtal som omfattar enskilda medarbetare ska en riskbedömning göras där 

arbetstidens påverkan utifrån balans mellan arbete och fritid ska finnas med. 

 

I varje funktionsavtal regleras: 

- mellan vilka parter avtalet gäller 

- vad avtalet innefattar för resurs  

- omfattning av resursen och under vilken tidsperiod resursen tillhandahålls 

- Chef/arbetsledning för uppdragets utförande 

- arbetsmiljöansvarets ramar för funktionsavtalet 

- ansvar för instruktion, stöd och handledning  

- informationssäkerhet och personuppgiftsansvar  

- tillgång till verksamhetssystem 

- värde eller pris för resursen 

- hur betalning för resursen ska ske 

- avtalets längd 

- villkor för uppsägning 
  

Ekonomisk reglering 

Samverkan ska bygga på självkostnadsprincipen och syfta till ökad kvalitet och 

kostnadseffektivitet. 

Ekonomisk reglering kan ske genom fakturering för utförda tjänster där personal, materiel 

och resursförbrukningskostnader specificeras. En gemensam prislista för arbetstid, 

maskintid m.m. får skapas av respektive nämnd som en grund att utgå från. 

 

I grunden bär respektive part sina kostnader, gemensamma kostnader fördelas enligt en 

fördelningsnyckel som bygger på antalet anslutna kunder eller nyttjandegrad. Ersättningar 

och betalningsvillkor ska specificeras i respektive funktionsavtal. 

 

Äganderätten till materiella tillgångar regleras i respektive funktionsavtal. Äganderätten 

ska tilldelas en part så att samägande undviks.  

 

Vid avtalets upphörande ska utrustning av typen fordon och verktyg som inte är avskrivna 

kvarstå och ägas av respektive kommun. Specifik eller avskriven utrustning som vid 

avtalets upphörande finns i respektive kommun kvarstår. 
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Investeringar 

Beslut om investeringsmedel och betalning av kapitaltjänstkostnader hanteras av respektive 

kommun. Varje kommun tar beslut om nyttjandet av sina egna investeringar respektive 

verksamhet. 

 

Försäkring 

Respektive kommun ansvarar för att erforderliga försäkringar tecknas för kommunens 

personal, anläggningar, fordon och maskiner. 
 

Hantering av handlingar, dokumentation och arkiv 

Funktionsavtal ska i förekommande fall ange rutiner för hantering av handlingar som 

kommer in till eller upprättas av uppdragstagaren.  

Uppdragsgivaren är ansvarig för arkivbildningen avseende de allmänna handlingar som 

upprättas eller kommer in till uppdragstagaren med anledning av uppdraget. 

Uppdragstagaren ska se till att uppdragsgivaren tillställs sådana handlingar. 

Informationssäkerhet, sekretess, personuppgifter och dataskydd 

Uppdragstagaren ansvarar för att den personal som utför uppgifter med anledning av 

funktionsavtal informeras om och följer för uppdraget tillämpliga bestämmelser om 

dataskydd och sekretess i lag eller annan föreskrift. 

 

Förekommande frågor om informationssäkerhet och personuppgiftsansvar regleras i 

funktionsavtal. 

 

Uppföljning 

Respektive verksamhet gör en årlig återkoppling till sin nämnd utifrån ingångna 

funktionsavtal och genomförd verksamhet.  

En årlig överläggning ska genomföras mellan respektive kommuner rörande 

samarbetsavtalet och ingångna funktionsavtal. Verksamheterna redovisar aktuellt 

samarbetsläge och utfallet av detta samt fortsatt planering. Vid dessa överläggningar är det 

möjligt för nämnderna att delta.  

 

Respektive kommunstyrelse ska, enligt 9 kap. 38 § kommunallagen, årligen till fullmäktige 

rapportera om kommunens avtalssamverkan. Rapportering till respektive kommunstyrelse 

åligger nämnden. 

 

Uppdrags utförande 

Uppdragstagaren ska utföra uppdraget fackmässigt och med omsorg. Uppdragstagaren ska 

se till att uppdraget utförs i enlighet med de mål och riktlinjer som uppdragsgivaren har 

bestämt för verksamheten samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för 

uppgifterna. 

Sida 9 av 11



 

Sida 6 av 7 
 

 

Uppdragsgivaren ska medverka till att uppdraget kan utföras enligt bestämmelserna i 

respektive funktionsavtal 

 

Delegation 

Delegation inom ramen för funktionsavtalen följer gällande lagstiftning och respektive 

kommuns delegationsordning.  

Tvist 

Tvist i anledning av denna överenskommelse eller funktionsavtal ska i första hand avgöras 

i samråd mellan kommunernas kommunstyrelser och i andra hand avgöras i allmän 

domstol. 
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Avtalsperiod 

Denna överenskommelse gäller för tiden 2021-07-01 – 2025-06-30. Därefter förlängs 

överenskommelsen med fyra år i sänder om den inte skriftligen sägs upp av någon av 

parterna senast två år före avtalstidens utgång. Funktionsavtal får inte tecknas för längre tid 

än överenskommelsens avtalsperiod. 

 

Denna överenskommelse förutsätter för sin giltighet att den godkänns av 

kommunfullmäktige i Mjölby, Motala och Vadstena kommuner. 

 

Överenskommelsen har upprättats i tre likalydande exemplar, varav Mjölby, Motala och 

Vadstena kommuner tagit var sitt. 

 

Mjölby den 

För Mjölby kommun 

 

 

 

………………………………………………..  ………………………………………………. 

 

 

Motala den 

För Motala kommun 

 

 

 

………………………………………………..  ………………………………………………. 

 

 

 

Vadstena den 

För Vadstena kommun 

 

 

 

………………………………………………..  ………………………………………………. 
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Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-09-08

§ 106

Samverkan om vatten och avfall

Vår beteckning: KS/2021:90 - 106

Kommunstyrelsens beslut 

1. Samverkansavtal mellan Mjölby, Motala och Vadstena kommuner om resurser för 
vatten-, avlopps- och avfallsverksamhet godkänns. 

Förslag till beslut
Ordföranden:
Kommunstyrelsen beslutar i ärendet i stället för kommunfullmäktige, eftersom sådana 
här ärenden brukar beslutas på nämndnivå och de andra kommunerna redan har tagit 
beslutet innan sommaren.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget och finner att den 
gör det.

Sammanfattning
Med anledning av svårigheter för mindre kommuner att rekrytera och bibehålla

erforderlig kompetens samt att säkerställa tekniska lösningar och material för 

verksamheterna, kan
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verksamheterna konstatera ett ökat behov av en utökad samverkan. Motala, Vadstena 

och Mjölby är, sett

ur teknisk försörjning, små kommuner där fördjupad samverkan kommer att få en stor

betydelse för hur väl kommunerna kan utvecklas för att möta framtidens krav.

Samverkansavtal mellan Mjölby, Motala och Vadstena kommuner om resurser för vatten-

,

avlopps- och avfallsverksamhet medför ökad samverkan där kommunerna kan hjälpa 

varandra

med resurser till självkostnadspris och införskaffa resurser gemensamt inom områdena 

vatten,

avlopp och avfall. 

Beslutsunderlag
VAN §20/21 avtalssamverkan med Mjölby Motala och Vadstena kommuner angående 

vatten och avfall med tillhörande tjänsteskrivelse och avtal.

Tjänsteskrivelse daterad 2021-07-14 Vadstena kommun.

Beslutet med handlingar expedieras till
–

Beslutet expedieras till
Vatten- och avfallsnämnden för verkställighet
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Mjölby kommun

Motala kommun



Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-10-06

§ 117

Avtal om räddningstjänst med Motala

Vår beteckning: KS/2021:178, XKS/2011:254 - 170, 170

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen att besluta:

1. Att säga upp avtalet om räddningstjänst med Motala kommun för omförhandling.

2. Att nytt avtal ska gälla från 2023-01-01.

Sammanfattning
Den 18 juni 2012 tecknade Vadstena kommun nu gällande avtal med Motala kommun 
rörande räddningstjänst. Om inte avtalet sägs upp senast årsskiftet kommer det med 
automatik att förlängas fyra år till den 31 december 2026. Vadstena kommun är mycket 
nöjda med samarbetet med Motala kommun men ser behov av att efter 10 år, göra en 
översyn av avtalet och anpassa det till dagens verksamhet. Särskilt ska beaktas 
organisation, lokaler, larm med mera. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-27
Avtal om räddningstjänst 2012-06-18
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Beslutet med handlingar expedieras till
–

Beslutet expedieras till
Motala kommun



1 (1)
2021-09-27

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen

Avtal med Motala kommun, Räddningstjänst
Vår beteckning: KS/2021:178 - 170 Allmänt (Räddningsnämnd)

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen att besluta:

1. Att säga upp avtalet om räddningstjänst med Motala kommun för omförhandling.
2. Att nytt avtal ska gälla från 2023-01-01.

Sammanfattning
Den 18 juni 2012 tecknade Vadstena kommun nu gällande avtal med Motala kommun rörande 
räddningstjänst. Om inte avtalet sägs upp senast årsskiftet kommer det med automatik att förlängas fyra år 
till den 31 december 2026. Vadstena kommun är mycket nöjda med samarbetet med Motala kommun men 
ser behov av att efter 10 år, göra en översyn av avtalet och anpassa det till dagens verksamhet. Särskilt ska 
beaktas organisation, lokaler, larm med mera. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-27
Avtal om räddningstjänst 2012-06-18

Beslutet med handlingar expedieras till
–

Beslutet expedieras till
Motala kommun

Finansiering
Inte aktuellt i detta skede.

Samråd
Arbetet görs tillsammans med räddningstjänsten i Motala kommun.

Kommunstyrelsens förvaltning

Madeleine Andersson
Kommundirektör



Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-10-06

§ 118

Antagande av Vadstena 4:44

Vår beteckning: KS/2020:232 - 214

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

1. Detaljplan för nya bostäder inom del av fastigheten Vadstena 4:44, öster om 
Tycklingevägen antas.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 14 september 2021, § 73 att föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till detaljplan för 
nya bostäder på del av fastigheten Vadstena 4:44. Plan- och bygglovavdelningen fick 
uppdraget i november 2018 att ta fram ett detaljplaneförslag för den del av 
Vadstena 4:44 som ligger öster om Tycklingevägen vid korsningen Tycklingevägen – 
Klosterledsgatan. Planarbetet bedrevs i enlighet med reglerna för utökat förfarande (PBL 
2010:900), då planförslaget är av betydande intresse för allmänheten på grund av sin 
omfattning. Samråd genomfördes under hösten 2020, till följd av 
samhällsbyggnadsnämndens beslut den 8 september 2020, § 58. Därefter har planen 
reviderats och har varit ute på granskning under sommaren 2021. Inkomna synpunkter 
har sammanställts i samrådsredogörelse och granskningsutlåtanden tillsammans med 
plan- och bygglovavdelningens svar och kommentarer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad 2021-09-28
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 17 augusti 2021



Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-10-06

Planbeskrivning med undersökning om betydande miljöpåverkan
Plankarta
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
 
Beslutet med handlingar expedieras till
–

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen

Plan- och bygglovavdelningen vid samhällsbyggnadsförvaltningen, så snart protokollet 

anslås, för vidare expediering
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Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen

Beslut om antagande av detaljplan för Vadstena 4:44
Vår beteckning: KS/2020:232 - 214 Detaljplan

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

1. Detaljplan för nya bostäder inom del av fastigheten Vadstena 4:44, öster om Tycklingevägen antas

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 14 september 2021, § 73 att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till detaljplan för nya bostäder på del av fastigheten 
Vadstena 4:44. Plan- och bygglovavdelningen fick uppdraget i november 2018 att ta fram ett 
detaljplaneförslag för den del av Vadstena 4:44 som ligger öster om Tycklingevägen vid korsningen 
Tycklingevägen – Klosterledsgatan. Planarbetet bedrevs i enlighet med reglerna för utökat förfarande 
(PBL 2010:900), då planförslaget är av betydande intresse för allmänheten på grund av sin omfattning. 
Samråd genomfördes under hösten 2020, till följd av samhällsbyggnadsnämndens beslut den 8 september 
2020, § 58. Därefter har planen reviderats och har varit ute på granskning under sommaren 2021. 
Inkomna synpunkter har sammanställts i samrådsredogörelse och granskningsutlåtanden tillsammans med 
plan- och bygglovavdelningens svar och kommentarer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad 2021-09-28
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 17 augusti 2021
Planbeskrivning med undersökning om betydande miljöpåverkan
Plankarta
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
 
Beslutet med handlingar expedieras till
–

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Plan- och bygglovavdelningen vid samhällsbyggnadsförvaltningen, så snart protokollet anslås, för vidare 
expediering

Finansiering
Kommunen bekostar planens upprättande.

Samråd
Samråd har inte skett.
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Kommunstyrelsens förvaltning

Madeleine Andersson
Kommundirektör
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