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Peter Karlsson (M)

ordförande

Vid frågor om ärenden/handlingar eller vid förhinder kontakta:

Christina Andersson

Kommunsekreterare

010-234 70 02

christina.andersson@vadstena.se
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Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på motion om ”Deklaration för en stark demokrati”
Vår beteckning: KS/2021:91 - 106 

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

1. Motionen bifalles. 

Sammanfattning
Anders Agnemar (C) har lämnat in en motion om att Vadstena kommun ska underteckna ”Deklaration 
för en stark demokrati”. Deklarationen är framtagen av kommittén Demokrati 100 år som sorterar under 
Kulturdepartementet. För att underteckna deklarationen måste Vadstena kommun bidra till följande mål:

 Verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet
 Arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin
 Bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå att motionen bifalles. 

Beslutsunderlag
Motion om Deklaration för en stark demokrati KS/2021:91

Beslutet med handlingar expedieras till
Anders Agnemar (C)

Beslutet expedieras till
-

Finansiering
Förslag till beslut är kostnadsneutralt.

Samråd
-

Beskrivning av ärendet
Anders Agnemar (C) lämnade i mars 2021 in en motion som uppmanar Vadstena kommun att skriva 
under ”Deklaration för en stark demokrati” framtagen av kommittén Demokrati 100 år som sorterar 
under Kulturdepartementet. 

I år fyller Sveriges demokrati 100 år. Regeringen har etablerat en nationell samling under parollen Vår 
demokrati – värd att värna varje dag. ”Deklaration för en stark demokrati ”syftar till att samla och engagera de 
krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra fler att tar tydlig ställning och arbeta för 
att stärka demokratin. Deklarationen tar ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och 
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rättigheterna och rättstatens principer. Det innebär att aktörer som undertecknar deklarationen tar avstånd 
från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. 

För att underteckna deklarationen måste Vadstena kommun understödja följande mål:
 Verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet
 Arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin
 Bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt

För att få underteckna deklarationen behöver Vadstena kommun definiera konkreta åtaganden eller 
aktiviteter som har genomförts eller kommer att genomföras under året för att stärka och utveckla 
demokratin. I början av 2022 ska åtaganden och/eller aktiviteterna följas upp och utvärderas. 

Kommunstyrelsens förvaltning

Madeleine Andersson
Kommundirektör

Baharan Raoufi-Kvist
Utredare
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Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen

Beslut om lönesamverkan mellan Vadstena och Mjölby kommuner
Vår beteckning: KS/2021:123 - 106 Samverkan med andra myndigheter, organisationer, förening, företag, 
enskild

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

1. Avtal mellan Mjölby och Vadstena kommuner angående gemensam lönehantering och 
systemförvaltning godkänns.

2. Tidigare tecknat Avtal angående systemförvaltning upphör från och med 220331.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-02 § 96, att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag och 
konsekvensbeskrivning samt avtalsförslag för en eventuell framtida lönesamverkan med Mjölby kommun. 
Detta har jobbats fram under hösten och det kan konstateras att såväl minskad sårbarhet, ökad kompetens 
och kvalité samt lägre kostnader för de båda kommunerna är möjliga varför en lönesamverkan föreslås 
gälla från och med 2022-04-01.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-08
Avtal om lönesamverkan

Beslutet med handlingar expedieras till

Beslutet expedieras till
Mjölby kommun, Kommunstyrelsen, Personalchef, Kommundirektör
Vadstena kommun, Kommundirektör, Personalchef

Finansiering
Finansieras inom ramen för kommunstyrelsen

Samråd
Underlaget har tagits fram gemensamt mellan Mjölby och Vadstena kommuner, riskbedömning har gjorts 
tillsammans med medarbetare och skyddsombud. MBL-förhandling har därefter genomförts. Samtal har 
förts med kommuner som samverkar om löner.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-02 § 96, att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag och 
konsekvensbeskrivning samt avtalsförslag för en eventuell framtida lönesamverkan med Mjölby kommun. 
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Grunden för detta beslut var den förstudie som gjordes under våren för att undersöka möjligheterna för en 
gemensam lönehantering.  Processer för lönehantering, arbetssätt och roller mellan löneadministrativ 
personal och arbetsledare/chefer har kartlagts. Det kan konstateras att kommunernas lönehantering ser olika 
ut i vissa delar och att roller och arbetssätt är olika trots samma system. Det finns delar i processen som är 
avgörande att de hanteras lika i de båda kommunerna för att en gemensam lönehantering ska fungera 
effektivt. Dessa har noterats och likriktning pågår, genom anpassning av system och rutiner. Det finns inga 
tekniska hinder för en gemensam lönehantering.  Kommunernas gemensamma IT-avdelning är en stor 
fördel i det fortsatta lönesamarbetet. 

Lönesamverkan
I dag samarbetar många kommuner om just lönehantering så det finns många goda exempel att ta del av. 
Organisationsformerna varierar, det vanligaste är att samverkan sker genom gemensam nämnd, vilket beror 
på att det är ”gamla” samarbeten som startades innan den nya lagstiftningen kom till, som ger kommunerna 
rätt att samverka genom avtal. I några fall samverkar man även inom kommunalförbund. Man kan notera att 
nystartad  lönesamverkan sker genom avtal. Utan att vara heltäckande finns nedan några exempel på 
lönesamverkan:

Kommuner Samverkansform
Lessebo-Högsby-Uppvidinge Gemensam nämnd
Kumla-Hallsberg-Lekeberg-Laxå-Askersund-Ljusnarsberg Gemensam nämnd
Avesta-Norberg-Fagersta-Hedemora-Skinskatteberg-Smedjebacken Gemensam nämnd
Degerfors-Kristinehamn-Filipstad-Storfors-Karlskoga Gemensam nämnd
Mariestad-Töreboda-Gullspång-Karlsborg Gemensam nämnd
Trosa-Håbo-Salem Gemensam nämnd
Lysekil-Munkedal-Sotenäs Gemensam nämnd
Stenungsund-Lilla Edet-Tjörn-Kungälv Gemensam nämnd
Svenljunga-Tranemo-Bollebygd Gemensam nämnd
Kungsör-Köping-Arboga Kommunalförbund
Säter- Falun Avtal
Hofors-Gävle Gemensam nämnd
Skåne Nordväst: Helsingborg, Ängelholm, Båstad, Höganäs, Svalöv, Åstorp, 
Klippan, Perstorp (Familjen Helsingborg)

Avtal

Finspång-Valdemarsvik Avtal

Det som är gemensamt för samverkan inom lönehantering är framför allt:
 Minskad sårbarhet, för mindre organisationer med ett fåtal anställda på löneenheten blir det 

oerhört sårbart vid semester, sjukdom mm. Då det är en komplex verksamhet med lönehantering 
i kommuner med många olika löneavtal att hantera, krävs det en kunskap och erfarenhet för att 
klara av detta vilket gör det mycket svårt att rekrytera vikarier såväl på kort som på lång sikt.
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 Ökad kompetens och kvalité, genom att samverka får man möjlighet att hålla fler ”experter” inom 
olika delar i processen, tex pensionsspecialister, avtalstolkning, specialister på specifika avtal m.m. 
För den enskilde handläggaren innebär det även att man ges möjlighet till en bättre utveckling och 
möjligheten att bli specialist, få fler kolleger mm. Utveckling i system och processer möjliggörs på ett 
bättre sätt i båda kommunerna, liksom digitala lösningar som underlättar och förbättrar kvaliteten. 
Den digitala utvecklingen inom området går snabbt och kräver höge kompetens än tidigare. Det är 
främst de administrativa processerna som är enklast att digitalisera och automatisera. 

 Lägre kostnader. Genom olika samarbeten, fler kan göra mer, tydligare ansvar och roller gör att 
kostnaderna kan bli lägre. På sikt, när man även kan ha gemensamma licenser, system mm kan 
ytterligare effektivitet uppnås. I nuvarande kostnader finns inte något stort utrymme för 
utvecklingskostnader budgeterade.  

Kostnadsfördelning
Grunden för att fördela kostnaden är antalet lönespecifikationer, där vi utgått från det totala antalet 
lönespecifikationer i respektive kommun år 2020.
Kostnader som sedan ligger till grund för fördelning är framför allt personalkostnader för lönehandläggare, 
systemförvaltare och del av personalchef för arbetsledning. Övriga kostnader är bland annat lokalhyror, it-
kostnader och kompetensutveckling. Däremot ingår inte kostnader för datasystem, licenser mm. Dessa 
belastar respektive kommun direkt. 

Typ av kostnad Mjölby Vadstena Tillsammans
Antal lönespec. 35 863 11 299 47 162
Totalkostnad i nuv 
organisation 

4 398 863 1 730 000 6 128 863

Kostnad per lönespec 122,66 153,11
Kostnad i gemensam 
organisation

3 877 819 1 221 746 5 099 565

Kostnad/lönespec 
gemensam organisation

108,13 108,13

Minskad kalkylerad 
kostnad löneprocess

521 044 508 254 1 029 298

Båda kommunerna är vinnare i detta samarbete ur alla aspekter. Den mindre kommunen tjänar mer i 
kr/lönespecifikation på grund av att en större organisation har stordriftsfördelarna. Det är dock viktigt att 
påpeka att tabellen visar kostnaden för lönehantering inklusive arbetsledning. Det innebär inte med 
automatik att man kan minska kostnadsramen, istället blir det en resursförstärkning. Personalchef i 
Vadstena kommun kan istället ägna sig åt strategiskt HR-arbete och chefsstöd istället för arbetsledning. 
Den ekonomiska vinsten uppstår när man har hittat sina arbetsformer och då man kan ha gemensamma 
licenser för system m.m. 
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Kommunledningarna i Mjölby och Vadstena kommuner föreslår därför kommunfullmäktige i respektive 
kommun att besluta om att samverka inom lönehantering och systemförvaltning och att teckna ett 
samarbetsavtal som gäller från 2022-04-01 och tecknas för en tid av 3 år, med en ömsesidig uppsägning 
om 12 månader.
Avstämning av samarbetet sker genom personalchef och kommundirektör minst 2 gånger per år. 
Riskbedömning har utförts tillsammans med berörd personal och MBL-skyldigheten har fullgjorts.

Kommunstyrelsens förvaltning

Madeleine Andersson
Kommundirektör
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Revisionen i Vadstena kommun
 

YTTRANDE TILL REVISIONEN AVSEENDE GRANSKNING AV 
KOMMUNSTYRELSENS UPPSIKTSPLIKT ÖVER ÖVRIGA NÄMNDER 
OCH DE KOMMUNALA BOLAGEN

Kommunstyrelsen har mottagit en granskningsrapport avseende kommunstyrelsens uppsiktsplikt över 
övriga nämnder och de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen tackar för en välskriven och tydlig rapport 
med goda rekommendationer. 

KPMG har på uppdrag av revisorskollegiet granskat kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder och 
de kommunala bolagen. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över övriga nämnder och styrelser framgår av 
kommunallagens sjätte kapitel. Uppsiktsplikten är ett ansvar som åligger hela kommunstyrelsen. Enligt 
granskningsrapporten kan kommunstyrelsens uppsikt över övriga nämnder och kommunala bolag stärkas 
och utvecklas. Revisionen betonar att uppsikten är kollektiv och att samtliga ledamöter i kommunstyrelsen 
ska vara delaktiga i utövandet av uppsiktsplikten, vilket förutsätter att samtliga ledamöter har tillräckligt 
med information och kännedom om vad som sker i övriga nämnder och bolag. Revisionen 
rekommenderar därför följande:

- Organisera uppsiktsplikten på ett mer systematiskt och ändamålsenligt vis
- Upprätta en årlig plan för hur uppsikten ska bedrivas 
- Planen utgår från en risk- och väsentlighetsanalys med utgångspunkt i de risker som respektive 

nämnd redovisat i samband med budgetberedning och omvärldsdag
- Upprätta en informations- och dialogplan för när, hur och vilken information kommunstyrelsen 

behöver ta del av för att kunna upprätthålla sin uppsikt över nämnder och bolag
- Säkerställa att samtliga ledamöter i kommunstyrelsen erhåller samma information från 

förvaltningen avseende nämnder och bolag i rimlig tid inför styrelsens sammanträden
- I samband med varje mandatperiods början särskilt gå igenom vad uppsikten innebär och det 

samordnande uppdraget styrelsen har med samtliga ledamöter i styrelsen, övriga nämnder och 
bolagens styrelser

- Tydliggöra vilken uppföljning som redan sker i förvaltningarna och nämnderna i syfte att bättre 
använda befintlig information för uppsiktsplikten. 

Kommunstyrelsen yttrar sig nedan om rekommendationerna. 

Organisera uppsiktsplikten systematiskt, tydliggör genomförda uppföljningar och 
inrätta en plan utifrån en risk- och väsentlighetsanalys
Kommunstyrelsen kommer att återuppta diskussionerna som fördes innan pandemin och se över 
möjligheterna med att lägga in inplanerade träffar med övriga nämnder i kommunstyrelsens årshjul. I den 
processen kommer kommunstyrelsen att utreda hur en årlig plan med risk- och väsentlighetsanalys kan 
utarbetas. Processen bör även tydliggöra vilken uppföljning som redan sker i förvaltningarna. 
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Informations- och dialogsplan som säkerställer ledamöters tillgång till information
I kommunstyrelsens förvaltning pågår just nu ett arbete tillsammans med samtliga partiföreträdare om den 
politiska organisationen den kommande mandatperioden. I arbetet ses beredningsprocessen över. Frågor 
som revisionen önskar att en informations- och dialogsplan svarar på, behandlas för närvarande av 
arbetsgruppen. Det finns förslag på hur beredningsprocessen kan ändras för att säkerställa att majoriteten 
och oppositionen får tillgång till likvärdig information. Det finns även förslag på hur sammansättningen i 
kommunstyrelsen kan formas för att upprätthålla sin uppsikt över nämnder och bolag. Förslagen är under 
behandling och kommer att behandlas i kommunfullmäktige i november 2021.  

Säkerställ ledamöters förståelse för uppsiktsplikten
Inför kommande mandatperiod planerar kommunstyrelsen att upprätta en utbildningsplan för 
kommunstyrelsens ledamöter. Kommunstyrelsen ser ett behov av att kontinuerligt ha anpassade 
utbildningar som säkerställer ledamöternas kunskap om uppsiktsplikten och förståelse för uppdraget ur ett 
helhetsperspektiv. 

Kommunstyrelsen i Vadstena kommun den 3 november 2021. 
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Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen

Förslag till mål och detaljbudget 2022 med plan för 2022-2023 för 
kommunstyrelsen
Vår beteckning: KS/2021:112 - 041 Årsbudget

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen antar mål och detaljbudget för 2022, med plan för 2023 och 2024.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastslår i november 2021 en strategisk plan med rambudget för Vadstena kommun, 
gällande 2022 och med plan för 2023 och 2024. Kommunstyrelsens förvaltning har med utgångspunkt i 
denna tagit fram ett förslag till mål och detaljbudget för kommunstyrelsen för samma period. Planen 
innehåller förslag på drift- och investeringsbudget samt nämndspecifika mål som bidrar till de strategiska 
målen. Förvaltningen kommer vid ett senare tillfälle att informera kommunstyrelsen om 
verksamhetsplanen där förverkligandet av nämndens mål beskrivs.

 Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad 23 november 2021.
Förslag till mål och detaljbudget 2022 med plan för 2023-2024 för kommunstyrelsen.

Beslutet med handlingar expedieras till
- 

Beslutet expedieras till
Ekonomichef
Kommundirektör

Finansiering
Ärendet är kostnadsneutralt

Samråd
Förhandlingar enligt MBL sker den 23 november 2021.

Kommunstyrelsens förvaltning

Madeleine Andersson
Ekonomidirektör

Birgitta Calén
Ekonomichef
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Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen

Riktlinje för lokalförsörjning
Vår beteckning: KS/2021:108 - 019 Övrigt

Förslag till beslut 

1. Förslaget till riktlinje för lokalförsörjning antas.

Sammanfattning
Förslag till riktlinje för lokalförsörjning tagits fram.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 10 november 2021
Riktlinje för lokalförsörjning

Beslutet med handlingar expedieras till
-

Beslutet expedieras till
Lokalförvaltare

Finansiering
Inte aktuellt

Samråd
Samråd har skett inom lokalförsörjningsgruppen, vilken består av lokalförvaltare, ekonomichef, 
förvaltningscheferna för social-, kultur- och utbildnings- och samhällsbyggnadsförvaltningarna samt
VD för Vadstena Fastighets AB.

Kommunstyrelsens förvaltning

Madeleine Andersson
Kommundirektör

Anne-Li Stenström
Lokalförvaltare
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Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen

Förslag till internkontrollplan 2022 för kommunstyrelsen
Vår beteckning: KS/2021:203 - 009 Övrigt

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till internkontrollplan för kommunstyrelsen 2022 
godkänns.

Sammanfattning
Enligt riktlinje för intern kontroll beslutad av kommunstyrelsen den 6 november 2019, § 173, ska 
respektive nämnd fastställa en internkontrollplan inför varje budgetår. 

Tjänstepersonerna har tagit fram ett förslag till en internkontrollplan för kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 17 november 2021.
Förslag till internkontrollplan för kommunstyrelsen 2022.

Beslutet med handlingar expedieras till
-

Beslutet expedieras till
Kommundirektör
Ekonomichef
Hr-chef
Kanslichef

Finansiering
Finansieras inom kommunstyrelsens befintliga budget.

Samråd
Samråd har skett mellan tjänstepersoner på kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning

Madeleine Andersson
Kommundirektör

Birgitta Calén
Ekonomichef
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Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen

Riktlinje för distansarbete
Vår beteckning: KS/2021:204 - 029 Övrigt, förlagsverksamhet

Förslag till beslut

1. Att anta riktlinjen gällande distansarbete.

Sammanfattning
Vadstena kommun ser som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare att distansarbete är ett naturligt 
arbetssätt och att vissa typer av arbete kan utföras oavsett plats. Riktlinjen är ett stöd för cheferna i 
organisationen att ta beslut i frågor rörande flexibel arbetsplats. Riktlinjen sätter en gräns på 1-2 dagar per 
vecka för regelbundet arbete utanför arbetsplatsen och att det är verksamhetens behov som styr 
möjligheterna.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-24
Riktlinje för distansarbete
Mall för överenskommelse

Beslutet med handlingar expedieras till
-

Beslutet expedieras till
Personalchef
Kommundirektör

Finansiering
Inom ramen för respektive förvaltning.

Samråd
Samråd har skett med KSAU och kommunledningen samt i övergripande samverkansgruppen.

Beskrivning av ärendet
Att vara en attraktiv arbetsgivare innebär att möjliggöra för medarbetare att utifrån verksamhetens behov 
och medarbetarens önskemål kunna erbjuda alternativa arbetsplatser och chefer har Riktlinjen tagits fram 
utifrån medarbetarnas behov och chefernas behov och som ett led i att tydliggöra kommunens 
viljeinriktning. Som grund för arbete under en längre period ska en skriftlig överenskommelse upprättas 
mellan kommunen och medarbetaren. Riktlinjen sätter en gräns på 1-2 dagar för regelbundet arbete på 
distans och verksamhetens behov är i fokus samt möjligheterna till en bra arbetsmiljö på den alternativa 
arbetsplatsen.
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Kommunstyrelsens förvaltning

Madeleine Andersson
Kommundirektör

Siw Junling
Hr-chef
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Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott

Programförklaring ”Östergötland tillsammans mot brott”
Vår beteckning: KS/2021:157 - 009 Övrigt

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen undertecknar programförklaring ”Östergötland tillsammans mot brott”. 

Sammanfattning
Länsstyrelsen Östergötland och Polisområde Östergötland vill tillsammans med kommunerna stärka och 
utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Östergötland. Genom att implementera 
en strategisk och länsövergripande struktur för arbetet, är målsättningen att minska brottsligheten och öka 
tryggheten i Östergötland. Med programförklaringen ”Östergötland tillsammans mot brott” åtar sig 
Vadstena kommun att bidra till ett länsövergripande krafttag mot brottslighet och för ökad trygghet i länet 
under perioden 2022-2027. 

Kommunstyrelsens föreslås underteckna programförklaring ”Östergötland tillsammans mot brott”. 

Beslutsunderlag
Programförklaring för det länsövergripande brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i 
Östergötland.

Beslutet med handlingar expedieras till
-

Beslutet expedieras till
Sara Nielsen
Länsstyrelsen Östergötland
Östgötagatan 3
581 86 Linköping

Polismyndigheten
Mikael Lilja, Polisområde Östergötland 
Box 345
581 03 Linköping
Finansiering
Förslag till beslut är kostnadsneutralt. 

Samråd
Under hösten har Länsstyrelsen Östergötland och Polisområde Östergötland bjudit in ett antal aktörer 
och samtliga kommuner i regionen till digitala dialogsmöten för att diskutera hur en länsövergripande 
samverkansturktur för strategisk utveckling av brottsförebyggande och trygghetsskapade arbete kan 
formas och implementeras i Östergötland. 
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Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen Östergötland och Polisområde Östergötland vill tillsammans med kommunerna stärka och 
utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Östergötland. Genom att implementera 
en strategisk och länsövergripande struktur för arbetet, är målsättningen att minska brottsligheten och öka 
tryggheten i Östergötland. Programförklaring ”Östergötland mot brott” har tagits fram av Länsstyrelsen 
Östergötland och Polisområde Östergötland. Syftet med programförklaringen är att all brottsförebyggande 
arbete i regionen ska bedrivas kunskapsbaserat och att den lokala samverkan ska utvecklas för att bli mer 
effektiv, strukturerad och hållbar. 

Det finns en lång tradition av samverkan inom det brottsförebyggande arbetet i Östergötland. Nätverket 
”Regbrå – regional samverkan för brottsprevention” bildades 2010 i samverkan mellan Linköpings 
universitet, polisen och samtliga kommuner i regionen. Det finns även en samverkan mellan kommunerna 
och polisen, där Vadstena kommun kontinuerligt undertecknar en samverkansöverenskommelse och tar 
fram en lokal handlingsplan med polisen. Länsstyrelsen Östergötland och Polisområde Östergötland har 
identifierat att det finns ett behov av att utveckla och fördjupa arbetet genom att skapa en 
myndighetsgemensam samverkan på länsnivå. Den lokala nivån kommer fortsatt utgå från sin lokala 
lägesbild och sina lokala behov med stöd av den länsövergripande samverkan. 

För att förankra ett länsövergripande strategiskt brottsförebyggande arbete behövs en hållbar struktur, en 
länsövergripande strategi som gemensam utgångspunkt och en välgrundad verksamhetsplan. En 
förutsättning för detta är att det finns en styrgrupp på chefsnivå, som kan visa riktning och ge mandat till 
samverkan i det länsövergripande brottsförebyggande arbetet samt säkerställa att överenskommelser följs 
och vidareutvecklas.

Genom att underteckna programförklaring ”Östergötland tillsammans mot brott” åtar sig Vadstena 
kommun att bidra till ett länsövergripande krafttag mot brottslighet och för ökad trygghet i länet under 
perioden 2022-2027.

Kommunstyrelsens förvaltning

Madeleine Andersson
Kommundirektör

Baharan Raoufi-Kvist
Utredare



Programförklaring för det länsövergripande 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i 
Östergötland
Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är komplexa och tvärsektoriella frågor, som kräver 
samverkan mellan många aktörer. Genom utvecklad samverkan stärker vi möjligheten att minska 
brottsligheten och öka tryggheten i länet. Tillsammans kan vi göra stora samhälleliga ekonomiska 
vinster och därutöver minska individuellt lidande och utsatthet. Den här programförklaringen 
beskriver vår viljeriktning och det första steget i utvecklingen av ett strukturerat, strategiskt och 
långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i länet.

Brottsförebyggande arbete 
Generella främjande insatser inom exempelvis utbildning, arbetsmarknad och hälso- och sjukvård 
stärker grundförutsättningarna för individen och leder många gånger indirekt till att förebygga 
utveckling av brottslighet. Dessa insatser fyller en viktig funktion för det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet, men omfattas inte av denna programförklaring.

Med brottsförebyggande arbete menar vi aktiviteter som i första hand syftar till att förebygga brott. 
Fokus för programförklaringen och det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet är 
utveckling av åtgärder som direkt syftar till ökad trygghet och minskad brottslighet. 

Vår målsättning 
Vår målsättning är att stärka de lokala förutsättningarna att minska brottsligheten och öka tryggheten 
i Östergötland. Vårt arbete har utgångspunkt i regeringens brottsförebyggande program Tillsammans 
mot brott. Vår strävan är att allt brottsförebyggande arbete i länet ska bedrivas kunskapsbaserat, att vi 
ska arbeta med både socialt och situationellt fokus samt att den lokala samverkan ska utvecklas för att 
bli mer effektiv, strukturerad och hållbar.
  
Våra uppdrag
Länsstyrelserna ska enligt förordningen om regionalt brottsförebyggande arbete (SFS 2016:1258) 
stödja och bidra till regional samordning av brottsförebyggande arbete. 

Polisens brottsförebyggande uppdrag är tydligt uttalat i polislagens inledande bestämmelser (SFS 
1984:387) och koordineras av polisområdenas brottsförebyggande samordnare. 

Kommuner har i dagsläget inget lagstadgat brottsförebyggande uppdrag, men betänkandet Kommuner 
mot brott (SOU 2021:49) av Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar föreslår att en 
lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete ska träda i kraft den 1 januari 2023. Vi ser att 
en stabil och strategisk länsövergripande samverkansstruktur kan bidra som stöd för kommunerna i 
den eventuella övergången till detta lagstadgade uppdrag och i det fortsatta brottsförebyggande 
arbetet.

Det finns därutöver en mängd aktörer, med eller utan brottsförebyggande uppdrag, som har möjlighet 
och önskan om att bidra till det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Vi vill med denna 
satsning stärka samverkan med ett antal av dem.

Samverkan i Östergötland
Det finns en lång tradition av samverkan inom det brottsförebyggande arbetet i Östergötland. De 
första stegen till dagens arbete togs redan 1996, då regeringens första nationella brottsförebyggande 
program Allas vårt ansvar presenterades och det brottsförebyggande arbetet utvecklades på 
kommunal nivå. Ett behov av en länsövergripande samverkan för kunskaps- och erfarenhetsutbyte 
identifierades snabbt och 1998 inleddes därför ett länsövergripande ettårigt statligt finansierat projekt 
med temakonferenser inom det brottsförebyggande området: Östergötlands trygghet – vårt ansvar. 
Deltagarna bestod av kommunala representanter och närpolischefer från länets samtliga kommuner. 
Efter att projektet avslutats bildades ett länsövergripande nätverk, som under det följande decenniet 
anordnade gemensamma nätverksträffar och konferenser. Nätverket Regbrå – regional samverkan 



för brottsprevention bildades formellt 2010 i samverkan mellan Linköpings universitet, Polisen och 
länets kommuner. 

Syftet med Regbrå var och är att medverka till och initiera kunskapsuppbyggnad genom 
nätverksträffar, seminarier och utbildningsinsatser, underlätta erfarenhetsutbyte och verksamhets- 
och metodutveckling samt att stärka kopplingen mellan forskning och praktik. Länsstyrelsen är sedan 
2017 sammankallande för nätverket. En beredningsgrupp med representanter från 
samverkansparterna bildades 2019 för gemensam planering och utveckling av nätverksarbetet, men 
det har hitintills inte funnits någon myndighetsgemensam styrgrupp eller strategi för utveckling av det 
brottsförebyggande arbetet i länet. Detta har vi nu för avsikt att skapa, som stöd för det fortsatta 
nätverksarbetet.

Det finns även en utbredd samverkan på lokal nivå mellan länets kommuner och Polisen, som arbetar 
aktivt med brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser. Samtliga kommuner har tecknat lokal 
samverkansöverenskommelse med Polisen och har aktuella handlingsplaner för sitt arbete. Men likt i 
resten av landet varierar graden av effektivitet och bredden på samverkansarbetet. Fler aktörer kan 
och bör bjudas in till samverkan i flera delar av länet och det kunskapsbaserade arbetssättet behöver 
utvecklas och fördjupas. Detta kan en myndighetsgemensam samverkan på länsnivå stötta. Den lokala 
nivån kommer även fortsättningsvis utgå från sin lokala lägesbild och sina lokala behov, med stöd av 
den kraft en länsövergripande samverkan innebär.

Syfte med en länsövergripande samverkan och strategi
Vi vill stärka och utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Östergötland genom 
att arbeta tillsammans på strategisk och länsövergripande nivå till stöd för det lokala arbetet som 
bedrivs. Genom en stabil struktur och en bred samverkan ökar vi möjligheterna att samordna och 
effektivisera arbetet, sprida och fördjupa våra gemensamma kunskaper och öka effekterna av de 
enskilda organisationernas insatser.

För att förankra ett länsövergripande strategiskt brottsförebyggande arbete behövs en hållbar struktur, 
en länsövergripande strategi som gemensam utgångspunkt och en välgrundad verksamhetsplan. En 
förutsättning för detta är att det finns en styrgrupp på chefsnivå, som kan visa riktning och ge mandat 
till samverkan i det länsövergripande brottsförebyggande arbetet samt säkerställa att våra 
överenskommelser efterlevs och vidareutvecklas.

Programförklaring och strategi

Styrgrupp

Beredningsgrupp

Regbrå 
nätverk

ArbetsgruppArbetsgrupp Arbetsgrupp



Ett gemensamt ansvarstagande
Vår gemensamma satsning innebär ett gemensamt ansvarstagande i frågan och består i en 
medvetenhet om att det varje enskild organisation gör har betydelse för om vi ska lyckas med att 
minska brottsligheten och öka tryggheten i länet. Vi är också medvetna om att våra organisationer har 
olika förutsättningar och påverkansmöjligheter och att vi alla behöver bidra med vår del för att vi 
gemensamt ska nå en framgångsrik helhet - att vi är starkare tillsammans än var och en för sig. 
 
Vi som undertecknar denna programförklaring visar att vi vill bidra i ett gemensamt krafttag mot 
brottslighet och för ökad trygghet i länet under perioden 2022-2027. Vår organisation kommer 
medverka i minst en arbetsgrupp under denna period.
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Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen

Svar på Socialnämndens frågor om kommunikation
Vår beteckning: KS/2021:179 - 105 PR, information, representation, internationella kontakter

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta:

1. Att avge bifogat svar till Socialnämnden

Sammanfattning

Socialnämnden har 2021-09-15 § 87 ställt en fråga till Kommunstyrelsen, där man önskar en tydligare 
kommunikationsplan och ett tydliggörande om hur kommunen ska få ut sin information till medborgare. 
Samt tydliggöra vad syftet med tidningen ”Hemma i Vadstena” är och vad det ska vara till för. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-02
Svar till Socialnämnden 2021-11-02
Socialnämndens protokoll 2021-09-15 § 87

Beslutet med handlingar expedieras till
Socialnämnden

Finansiering
Inte aktuellt

Samråd
Samråd har skett med VD för Vadstena Turist- och Näringslivs AB

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning

Madeleine Andersson
Kommundirektör
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SVAR PÅ FRÅGOR FRÅN SOCIALNÄMNDEN
Vår beteckning: KS/2021:179

Vi har tagit emot skrivelse angående: Kommunikation och dialog

Ni har i Socialnämnden 2021-09-15 §87  diskuterat hur kommunikationen fungerar i kommunen samt hur 
planen för tydlig kommunikation gentemot medborgarna ska fungera framåt. Det framkommer att Ni 
önskar en tydlig kommunikationsplan. En diskussion förs också om vad som var det ursprungliga syftet 
med tidningen ”Hemma i Vadstena” och vad syftet är idag.

Vi kan vara överens om att information, kommunikation och dialog är svårt. En kommunikationsstrategi 
för hela kommunen antogs i slutet av 2019 där det tydliggörs hur kommunikationen är tänkt att fungera i 
kommunen.
 
I linje med ett tillitsbaserat styrnings- och ledningssystem som har medborgaren i fokus behöver 
kommunens kommunikationsarbete utvecklas och ta följande riktning: från organisationsstyrt till 
behovsstyrt, från ad hoc till strukturerat, från centralt till lokalt och från ”vi och de” till ”vi”. 

Kommunikationen ska utgå från mottagarens behov, vara planerad, samordnad och verksamhetsdriven.
Utifrån ovanstående utvecklingsområden bör följande strategiska prioriteringar göras:

Kommunicera Vadstena kommun som en sammanhållen organisation
Genom att vi har en tydlig profil och kommunicerar som en sammanhållen organisation och 
kommunkoncern stärker vi vår attraktionskraft och vårt varumärke. 

Utveckla och stärka den interna kommunikationen
Intern kommunikation ska utvecklas i riktning mot en tillitsstyrd organisationskultur som genomsyras av 
förtroende och handlingsutrymme samt av medledarskap och engagemang hos medarbetarna. Chefers och 
medarbetares kommunikativa ansvar behöver tydliggöras liksom kommunens mål och riktning framåt. 

Stärka kommunikationssamarbetet mellan olika funktioner, verksamheter och bolag
Ett tydligare samarbete mellan funktioner, förvaltningar och bolag bidrar till att skapa samsyn kring 
organisationen och vart vi är på väg. Gemensamt engagemang och ansvar för helheten skapar synergier 
och kreativitet samt utbyte av goda idéer och erfarenhetsutbyte och stärker både den interna och den 
externa kommunikationen.

Utveckla kommunikationen med presumtiva kommuninvånare
För att nå fler kommuninvånare bör extra fokus läggas på målgruppen presumtiva kommuninvånare.

Kommunicera där intressenterna finns
Att ha medborgaren i fokus kräver att vi öppnar för snabb dialog på ett enkelt och begripligt sätt och att vi 
finns där medborgaren är. Vi kommunicerar därför med intressenterna på de platser och i de kanaler som 
passar dem bäst.



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)
2021-11-02

I ”större” ärenden, tas en kommunikationsplan fram som utifrån målgrupp, ärendets karaktär mm och där 
man tydliggör var, när, hur och av vems om kommunikationen ska ske. Varje nämnd har sitt 
informationsansvar, med sina kommunikationsansvariga och med stöd från kommunikatör på 
Kommunstyrelsens förvaltning, som från och med november 2021 har utökats genom ett 
koncernövergripande samarbete fått utökad kompetens för att klara kommunens kommunikation, web 
och grafisk struktur. 

Tidningen Hemma i Vadstena är en informationstidning från kommunen som delas ut till alla hushåll i 
kommunen. Vi har under senare tid fått mycket positiv feed-back från tidingens mottagare men 
naturligtvis kan den hela tiden utvecklas till det bättre. Tidningen används för att informera om vads om 
händer i kommunen och som är av intresse för många. Den ska vara inriktad på de övergripande målen 
Attraktiva, växande och Hållbara Vadstena. I det senaste numret kan man därför läsa om hur man hittar 
bland kommunens ärenden och handlingar, information om samhällsplanering och digitala kartverktyg, en 
artikel om det nyrenoverade biblioteket, Vi-känslan på Vätterngården och en titt in i det nya 
trygghetsboendet. Då tidningen ges ut med 2 nummer per år är tanken att det handlar om övergripande, ej 
tidsbunden information. Nyheter kommuniceras via pressmeddelanden till extern media samt vår web. 
Nämndspecifika frågor som rör endast en kategori medborgare får lämpligast kanaliseras på annat sätt 
genom riktade utskick web m.m. eventuellt kompletterat med en ”blänkare” i Hemma i Vadstena om vad 
som är på gång. 

Med vänlig hälsning

Madeleine Andersson
Kommundirektör
Kommunstyrelsens förvaltning
Telefon: 
E-post: madeleine.andersson@vadstena.se



Protokollsutdrag Socialnämnden 2021-09-15

§ 87

Kommunikation och dialog

Vår beteckning: SN/2021:108-700 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden önskar en tydligare kommunikationsplan och ett tydliggörande om 
hur kommunen ska få ut sin information till medborgare. Samt tydliggöra vad 
syftet med tidningen ”Hemma i Vadstena” är och vad det ska vara till för. 

2. Socialnämnden skickar beslutet till Kommunstyrelsen och önskar svar från dem. 

Sammanfattning
Nämnden diskuterar hur kommunikationen fungerar i kommunen samt hur planen för 
tydlig kommunikation gentemot medborgarna ska fungera framåt. De önskar en tydlig 
kommunikationsplan. En diskussion förs också om vad som var det ursprungliga syftet 
med tidningen ”Hemma i Vadstena” och vad syftet är idag. De önskar få ett förtydligande 
rörande detta från Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag
-

Beslutet med handlingar expedieras till
-



Protokollsutdrag Socialnämnden 2021-09-15

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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ÅTERRAPPORTERING TILL KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen beslutade i april 2021 att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att utarbeta ett 
förslag på hur Agenda 2030 kan integreras i kommunens styrnings- och ledningsprocesser. Förslaget skulle 
presenteras för kommunstyrelsen senast i november 2021. Arbetet med detta har dessvärre försenats på 
grund av hög arbetsbelastning inom förvaltningen. Ett färdigt förslag kommer istället att presenteras för 
kommunstyrelsen under våren 2022. Processen att utarbeta förslaget kommer att, på olika sätt, inkludera 
såväl förvaltningsorganisationen i stort som den politiska organisationen. Tanken är därför att det förslag 
som under våren 2022 föreläggs kommunstyrelsen inte ska vara på förhand okänt, utan tvärt om väl 
förankrat inom kommunorganisationen.

Martin Berry
Biträdande kommundirektör
Kommunstyrelsens förvaltning
Telefon: 010-234 70 27
E-post: martin.berry@vadstena.se


