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Plats och tid Vävaren klockan 18.35–19.20 
 

Beslutande Arne Sjöberg (M), ordförande 
Jenny Bytander (S), första vice ordförande 
Bo Johansson (C), andra vice ordförande 

Peter Karlsson (M), deltar på distans 
Eva Sparrborn (M) ersätter Carl-William Franzén (M), deltar på distans 
Kerstin Ramå (M), deltar på distans 
Desirée Forsén (S), deltar på distans 
Anncathrin Kristiansson (S) ersätter Anders Hedeborg (S), deltar på distans 
Fabian Thun (S), deltar på distans 
Eivor Folkesson (MP) ersätter Tommy Kennberg (MP), deltar på distans 
Julia Bernzen (MP), deltar på distans 
Frida Edholm (K), deltar på distans 
Lars Ekström (K), deltar på distans 
Lars Murling (K) ersätter Moa Bjärestrand-Lindqvist (K), deltar på distans 
Ida Olai (K) ersätter Carl-Henrik Juhlin (K), deltar på distans 
Dag Källman (V), deltar på distans 
Eva Skoog (V), deltar på distans 
Rita Törnqvist (utan partitillhörighet), deltar på distans 
Thomas Strandberg (SD), deltar på distans 
Björn Sandberg (SD), deltar på distans 
Jan Sundström (M), deltar på distans 
Gary Sparrborn (M), deltar på distans 
Barbro Henricson (M) ersätter Emil Carlsson Ramö (M), deltar på distans 
Patrik Vidarsson (M), deltar på distans 
Bashar Abboud (S), deltar på distans 
Jane Råsten (S), deltar på distans 
Göran Fältgren (S), deltar på distans 
Victoria Gustafsson (S), deltar på distans 
Malin Löfstedt (K), deltar på distans 
Bengt-O Petersson (K), deltar på distans 
Mats Wahrén (K), deltar på distans 
Urban Tellström (KD), deltar på distans 
Anders Agnemar (C), deltar på distans 
Margit Berggren Silvheden (C), deltar på distans 
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Paragrafer §47–§53 
 

 
 
Sekreterare 

 
_________________________________________________________ 
Christina Andersson 

 
 
Ordförande 

 
_________________________________________________________ 
Arne Sjöberg (M) 

 
 
Justerare 

 
_________________________________________________________ 
Jenny Bytander (S) 

  
_________________________________________________________ 
Bo Johansson (C) 

 

 

Anslag/bevis 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Nämnd Kommunfullmäktige 

 
Sammanträdesdatum 
 

2021-06-23 Sista dag för överklagande 
 

2021-07-21 

Datum då anslaget sätts upp 2021-06-30 Anslaget tas ned dagen efter sista dag för 
överklagande. 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning 

 
Underskrift  

 
___________________________________________________ 
Christina Andersson 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 
 

Jan Engholm (C) 
Kennerth Sjösten (KD) 
 
 
 

Övriga Christina Andersson, kommunsekreterare 
Madeleine Andersson, kommundirektör, deltar på distans 
Martin Berry, biträdande kommundirektör 

 
Ajournering – 
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§ 47 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
Vår beteckning:  -  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Jenny Bytander (S) och Bo Johansson (C) väljs till justerare. 
2. Föredragningslistan fastställs. 

 
Föredragningslista 
Upprop 
Fråga om det finns jäv 
 
Förslag till beslut 
Desirée Forsén (S): 
Förslag på justerare är Jenny Bytander (S). 
 
Margit Berggren Silvheden (C): 
Förslag på justerare är Bo Johansson (C). 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslagen och finner att fullmäktige gör det. 
 

 Ärende Dnr Föredragande 

1 Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
 

  

2 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön 
 

KS/2021:118  

3 Utbetalning av partistöd för 2020 
 

KS/2021:59  

4 Färdtjänsttaxa 
 
 

KS/2021:135  
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5 Delegering om avstängning av allmän plats 
 

KS/2021:122  

6 Ersättare i kommunfullmäktige efter Mikael Wängestam 
(KD) 
 

KS/2020:289  

7 Meddelanden och handlingar för kännedom 
 

KS/2021:34, 
KS/2021:93 

 

 
 
Sammanfattning 
Till varje sammanträde sammanställs en föredragningslista. Där redovisas vilka ärenden ordförande vill att 
kommunfullmäktige ska behandla. Vid sammanträdet har ledamöterna möjlighet att föreslå ändringar i 
listan. 
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§ 48 

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
Vår beteckning: KS/2021:118 - 003 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 
1. Reviderat förslag till Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Vadstena 

kommun antas. 
 

Förslag till beslut 
Peter Karlsson (M) och Margit Berggren Silvheden (C): 
Bifall till kommunstyrelsens förslag punkt 1 samt att punkt 2 stryks. 
 
Urban Tellström (KD): 
I § 7 i föreskrifterna ska nuvarande formulering gälla för eldning.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt Peter Karlssons och 

Margit Berggren Silvhedens förslag. 

 

Reservation 
Urban Tellström (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. 

Sammanfattning 

De lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön regleras av miljöbalken. 
Sedan nuvarande lokala föreskrifter för människors hälsa och miljö reviderades 2012 har förändringar 
skett utifrån lagstiftning och utveckling av miljöarbetet, vilka föranleder en översyn av föreskrifterna. 
Bland annat har regler för eldning av trädgårdsavfall justerats och det är inte längre tillåtet att elda inom 
detaljplanelagt område, ens under vissa perioder. Denna ändring anses behövas eftersom man sedan 
senaste revideringen kommit fram till att städer påverkas mycket av stoft från eldning och att det bidrar till 
sämre luftkvalitet. 
 
Även en ändring kring djurhållning är gjord. Ändringen innebär att det krävs tillstånd för att hålla giftig 
orm inom detaljplanelagt område samt att det inte är tillåtet att inom detaljplanelagt område hålla tupp.  
 
De föreslagna revideringarna innebär inte någon förändring av tidigare beslutad taxa (2020). 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad 12 april 2021 
Förslag till revidering av Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Vadstena 
kommun, 2021 
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Vadstena kommun, 2012 

Beslutet med handlingar expedieras till 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till: 
Länsstyrelsen Östergötland, Rättsenheten, 581 86 Linköping 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 49 

Utbetalning av partistöd för 2020 
Vår beteckning: KS/2021:59 - 104 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 
1. Vadstena kommun betalar ut partistöd för 2020 enligt gällande riktlinjer till Centern, Konsensus, 

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokreterna, Sverigedemokraterna och 
Vänsterpartiet. 

Sammanfattning 

Redovisning och granskningsrapport har kommit in i tid från samtliga partier som finns representerade i 
kommunfullmäktige. För utbetalning av partistöd finns riktlinjer. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott daterad den 20 april 2021 
Redovisning av använt partistöd 2020 – Centern 
Redovisning av använt partistöd 2020 – Konsensus 
Redovisning av använt partistöd 2020 – Kristdemokraterna 
Redovisning av använt partistöd 2020 – Miljöpartiet 
Redovisning av använt partistöd 2020 – Moderaterna 
Redovisning av använt partistöd 2020 – Socialdemokraterna 
Redovisning av använt partistöd 2020 – Sverigedemokraterna 
Redovisning av använt partistöd 2020 med kompettering – Vänsterpartiet 

Beslutet med handlingar expedieras till 

– 

Beslutet expedieras till  

Ekonomiavdelningen 
Gruppledarna   
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§ 50 

Färdtjänsttaxa 
Vår beteckning: KS/2021:135 - 736 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 
1. Vadstena kommuns egenavgifter för inomkommunal färdtjänst i Vadstena kommun ska vara 26 

kronor för resor från 0 km upp till 25 km och 52 kronor för resor som är längre än 25 km.  
2. Kostnaden för medresenären motsvarar enkelbiljett för färdtjänst. 
3. Avgifterna ska gälla från 1 juli 2021. 

Sammanfattning 

Regionen har haft ett uppdrag att se över bland annat kostnaderna för färdtjänsten i länet. Egenavgifterna 

för färdtjänst i Östergötland följer idag biljettpriserna i den allmänna kollektivtrafiken. Det är i princip 

unikt för Östergötland då övriga län i Sverige har avgifter för färdtjänsten som är frikopplade och högre 

än för resor i den allmänna kollektivtrafiken.  

Bakgrunden till att utreda höjda egenavgifter i färdtjänsten är att flera kommuner vittnar om en sämre 

ekonomi tillsammans med att kostnaderna för färdtjänst har ökat. I den senaste upphandlingen av 

färdtjänst ställdes sociala krav i upphandlingen, vilket har varit ett viktigt verktyg för att förbättra 

arbetsvillkoren i branschen men också ökat kostnaderna.  

Regionen har tagit beslut om egenavgifterna för kommunöverskridande färdtjänst (ibland kallat 

länsfärdtjänst) och uppmannar kommunerna att ta beslut om egenavgifterna för inomkommunal 

färdtjänst. De kommunöverskridande avgifterna är uppdelade på två zonstorlekar och det föreslås även att 

de inomkommunala avgifterna delas upp på samma sätt. Förslaget från många övriga kommuner är att 

fatta beslut om samma egenavgifter för inomkommunal färdtjänst som för kommunöverskridande 

färdtjänst. Detta innebär att egenavgifterna för inomkommunal färdtjänst blir 35 kronor för resor upp till 

25 km och 50 kronor för resor från 25 km och uppåt. De nya avgifterna föreslås gälla från 1 juli 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-06 
Beslut från Regionfullmäktige, daterad 2021-02-10 

Beslutet med handlingar expedieras till 

– 
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Beslutet expedieras till  

Efter beslut i kommunfullmäktige expedieras beslutet till socialnämnden 

 
 
 

  



11 (14) 
 

 
 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-23 

 

 

 

Justeras:_____________________________________________________  
 

 

Vadstena kommun 

592 80 Vadstena  BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35  TEL 0143-150 00  FAX 0143-151 90 
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se 

§ 51 

Delegering om avstängning av allmän plats 
Vår beteckning: KS/2021:122 - 189 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

1. Kommunstyrelsen får, med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar 

för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, utfärda föreskrifter om förbud att vistas på 

särskilt angivna platser. 

 

2. Kommunstyrelsens föreskrifter om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 

sjukdomen covid-19 får högst gälla under två veckor, med möjlighet för kommunstyrelsen att en 

(1) gång besluta om en förlängning på ytterligare högst två veckor. 

 

3. Områdena som regleras i föreskrifterna ska vara tydligt geografiskt angivna och avgränsade 

genom markering på karta. 

 

4. Om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger ska kommunstyrelsen upphäva föreskrifterna i 

förtid. 

 

5. Beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter 

som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om 

det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Kommunernas normgivningsmakt har utvidgas genom ett 

nytt kapitel i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 

covid-19. Bestämmelsen finns i 8 kap. 1 § i förordningen. Bestämmelsen ger kommunerna en rätt att 

utfärda förbud att vistas i en park, på en badplats eller, på någon annan liknande särskild plats. 

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att: 

 det på platsen ska finns en påtaglig risk för trängsel, 

 att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och 

 inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet. 
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Bemyndigandet i 8 kap. 1 § i förordningen grundas på 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för 

att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens, daterad 2021-04-29. 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Revisionen 

Beslutet expedieras till  

- 
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§ 52 

Ersättare i kommunfullmäktige efter Mikael Wängestam (KD) 
Vår beteckning: KS/2020:289 - 101 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

1. Kommunfullmäktige begär ny sammanräkning av Länsstyrelsen. 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen beslutade den 3 mars 2021 att Mikael Wängestam (KD) var ny ersättare i 

kommunfullmäktige. Han har nu flyttat till Mjölby kommun och inte begärt att få ha kvar sin plats i 

fullmäktige, därför behövs en ny ersättare i fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunfullmäktige daterad den 20 maj 2021 

Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige den 3 mars 2021 

Beslutet med handlingar expedieras till 

– 

Beslutet expedieras till  

Mikael Wängestam (KD) 
Ansvarig för ändring på webbplatsen 
Förtroendepersonsregistret 
Gruppledaren 
Länsstyrelsen Östergötland, ostergotland@lansstyrelsen.se 
Personalavdelningen 
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§ 53 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: KS/2021:34, KS/2021:93 - 009, 003 

 

Sammanfattning 
Meddelanden/handlingar för kännedom delges ledamöterna på dagens sammanträde. 
 
 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 
 
 

 

 


