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Kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-27  
 

Plats och tid Medborgarsalen, Rödtornet, klockan 18:30 – 20:42  

Beslutande Arne Sjöberg (M), ordförande  
Magnus Gustafsson (S), förste vice ordförande  
Patrik Vidarsson (M), ersättare för Peter Karlsson (M)  
Carl-William Franzén (M) 
Kerstin Ramå (M) 
Desirée Forsén (S) 
Anders Hedeborg (S) 
Per-Arne Pettersson (S), ersättare för Fabian Thun (S) 
Tommy Kennberg (MP) 
Julia Bernzen (MP) 
Frida Edholm (K) 
Lars Ekström (K) 
Moa Bjärestrand-Lindqvist (K) 
Carl-Henrik Juhlin (K) 
Gun Möller (V), ersättare för Dag Källman (V) 
Eva Skoog (V) 
Dan Olsson (SD) 
Thomas Strandberg (SD) 
Björn Sandberg (SD) 
Jan Sundström (M) 
Gary Sparrborn (M) 
Emil Carlsson Ramö (M) 
Camilla Anneflod (M) 
Jenny Bytander (S) 
Jane Råsten (S) 
Göran Fältgren (S) 
Victoria Gustafsson (S) 
Malin Löfstedt (K) 
Ing-Marie Fagrell (K), ersättare för Bengt-O Petersson (K) § 1-28 
Mats Wahrén (K) 
Kenneth Rydenlund (K), ersättare för Johan Lindell (K) 
Gunilla Sjösten (KD) 
Anders Agnemar (C) 
Camilla Westling (C) 
Margit Berggren Silvheden (C), ersättare för Bo Johansson (C) 
  
 

Paragrafer §1 - §37  
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Sekreterare 
________________________________________________________ 
Hanna Samuelsson 

Ordförande 
________________________________________________________ 
Arne Sjöberg (M)  

Justerare 
________________________________________________________ 
Tommy Kennberg (MP) 

 
________________________________________________________ 
Mats Wahrén (K) 

 
 

Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd Kommunfullmäktige  

Sammanträdesdatum 2019-02-27  Sista dag för överklagande 2019-04-04 

Datum då anslaget sätts upp 2019-03-14 Datum då anslaget tas ned 2019-04-05 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelsens förvaltning  

Underskrift 
 
_______________________________________________________ 
Hanna Samuelsson  
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Kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-27  

 
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Eva Sparrborn (M) 
Barbro Henricson (M) 
Lena Davidsson (C) 
Anita Källman (V) 
Eivor Folkesson (MP) 
Kennerth Sjösten (KD) 
   

Övriga Eva Mattsson (K), ordförande för kommunens revisorer 
Henrik Hendeby, tf kommundirektör 
Martin Berry, stabschef och bitr. kommundirektör 
Hanna Samuelsson, kommunsekreterare 
 

Ajournering Kl. 18:35-18:36 
Kl. 20:20-20:28 
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§ 1 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Mats Wahrén (K) och Tommy Kennberg (MP) väljs till justerare. 
2. Följande föredragningslista fastställs: 

 

 Ärende Dnr Föredragande 

    

1. Val av justerare och fastställande av 
föredragningslista 

  

2. Allmänhetens frågestund KS/2019:51  

3. Information från vänortsbesök i Nådendal 2018   

4. Medborgarförslag om att simhallen har öppet för 
morgonsim ytterligare en dag i veckan utöver 
fredag 

KS/2019:6  

5. Medborgarförslag om att bygga en badbrygga 
inklusive badstege på Strandpromenaden - 
exempelvis vid Pumphuset 

KS/2019:14  

6. Medborgarförslag om att sätta upp en stor klocka 
mitt på Storgatan 

KS/2019:26  

7. Medborgarförslag om att Vadstena kommun bör 
satsa på ett utegym på Birgittastranden 

KS/2019:54  

8. Medborgarförslag om att inrätta en träffpunkt för 
äldre med möjlighet till sociala aktiviteter och 
individuell utveckling 

KS/2019:59  
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 Ärende Dnr Föredragande 

9. Motion (C) med förslag att vid samtliga beslut som 
tas i kommunstyrelse, nämnder och 
kommunfullmäktige skall en bedömning göras av 
hur miljö- och hållbarhetsperspektiv påverkas 

KS/2019:71  

10. Svar på medborgarförslag om åtgärder på 
Storgatan för att försvåra en lastbilsattack 

KS/2018:133  

11. Svar på motion om naturum i Borghamn KS/2017:254  

12. Svar på motion om ökad tillgänglighet KS/2018:45  

13. Svar på motion om att uppehållsområdet vid 
Järnevidsbadet görs större 

KS/2018:90  

14. Förslag till strategiska mål för mandatperioden 
2018-2022 

KS/2019:47  

15. Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 

KS/2018:178  

16. Biblioteksplan för Vadstena kommun KS/2018:310  

17. Reglemente för kultur- och utbildningsnämnden KS/2018:9, 
KS/2019:12 

 

18. Reglemente för Motala-Vadstena vatten- och 
avfallsnämnd 

KS/2018:22  

19. Förändrade mottagningsavgifter för Tuddarps 
avfallsanläggning 2019 

KS/2019:32  

20. Taxa för företagsbesök på återvinningscentralerna i 
Motala och Vadstena kommuner 

KS/2019:32  

21. Inkallelseordning för nämnder och styrelser KS/2018:271, 
KS/2019:55 

 

22. Val av politisk referensgrupp för att följa 
ombyggnaden av Rådhustorget 

KS/2017:298  
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 Ärende Dnr Föredragande 

23. Camilla Anneflod (M) avsägelse från uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige 

KS/2018:271  

24. Sabina Grandin (S) avsägelse från uppdrag som 
ersättare i Kommunfullmäktige 

KS/2018:271  

25. Camilla Westling (C) avsägelse av uppdrag som 
minoritetsföreträdare fr o m 2019-03-01 

KS/2018:271  

26. Fyllnadsval till uppdrag som minoritetsföreträdare 
fr o m 2019-03-01 efter Camilla Westling (C) 

  

27. Fyllnadsval till Vadstena kommunfastigheter AB   

28. Val av två revisorer med suppleant till Vadstena 
Fastighets AB 

  

29. Val av två revisorer med suppleant till Vadstena 
Förvaltnings AB 

  

30. Val av två revisorer med suppleant till Vadstena 
kommunfastigheter AB 

  

31. Val av två revisorer med suppleant till Vadstena 
stadshus AB 

  

32. Val av två revisorer med suppleant till Vadstena 
turism och näringsliv AB 

  

33. Val av en revisor till Samordningsförbundet västra 
Östergötland 

  

34. Val av två revisorer och två suppleanter till 
Stiftelsen Vadstena Slotts Möblering 

  

35. Val av en revisor till Stiftelsen Internationella 
Vadstena-Akademien 
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 Ärende Dnr Föredragande 

36. Meddelanden och handlingar för kännedom KS/2016:308, 
KS/2018:21, 
KS/2018:271, 
KS/2018:276, 
KS/2018:379, 
KS/2019:29, 
KS/2019:32, 
KS/2019:36 

 

37. Övriga frågor   

 

Yrkanden 
Frida Edholm (K): 
Förslag på justerare är Mats Wahrén (K). 
 
Arne Sjöberg (M), ordförande: 
Förslag på justerare är Tommy Kennberg (MP). 
 
Arne Sjöberg (M), ordförande:  
Följande ärenden utgår: 
 

 Gunilla Sjösten (KD) avsägelse från uppdrag som ersättare i Vadstena turism och näringsliv 
AB 

 Fyllnadsval till uppdrag som ersättare i Vadstena turism och näringsliv AB efter Gunilla 
Sjösten (KD) 

 Nominering av en revisor till Vadstena Fastighets AB 

 Nominering av en revisor till Vadstena Förvaltnings AB 

 Nominering av en revisor till Vadstena kommunfastigheter AB 

 Nominering av en revisor till Vadstena stadshus AB 

 Nominering av en revisor till Vadstena turism och näringsliv AB 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Frida Edholms (K) och sitt eget yrkande om justerare och finner att 
fullmäktige bifaller dem. 
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Ordföranden ställer proposition på sina egna yrkanden om ärenden som utgår och finner att fullmäktige 
bifaller dem. 
 

Sammanfattning 
Till varje sammanträde sammanställs en föredragningslista. Där redovisas vilka ärenden ordförande vill att 
fullmäktige ska behandla. Vid sammanträdet har fullmäktigeledamöterna möjlighet att föreslå ändringar i 
listan. 
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 KS/2019:51  

 

§ 2 

Allmänhetens frågestund  
Sammanträdet ajournerades klockan 18:35 för allmänhetens frågestund.  
 
Inga frågor ställdes. 
 
Ordföranden öppnade sammanträdet igen klockan 18:36. 
 

Sammanfattning 
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter i anslutning till 
kommunfullmäktiges samtliga ordinarie sammanträden. Frågorna kan ställas muntligen eller skriftligen vid 
sammanträdet eller lämnas skriftligen till kommunstyrelsens förvaltning senast en dag före sammanträdet. 
Frågeställaren måste vara kommunmedlem och får inte vara anonym. Under frågestunden får ingen 
överläggning förekomma. 
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 KS/2018:94  

 

§ 3 

Information från vänortsbesök i Nådendal 2018  
Sam Uhlin (L) deltog i vänortsträffen i Nådendal i Finland den 31 augusti till 2 september 2018, och 
berättar om träffen på kvällens sammanträde.  
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 KS/2019:6  

 

§ 4 

Medborgarförslag om att simhallen har öppet för morgonsim ytterligare 
en dag i veckan utöver fredag  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och utbildningsnämnden för beredning och beslut. 
 

Yrkanden 
Arne Sjöberg (M), ordförande: Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och utbildningsnämnden för 
beredning och beslut. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att fullmäktige bifaller det. 
 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige behandlar i ett första led medborgarförslag genom att ange vilken instans som 

ansvarar för beredning av, och i vissa fall även beslut i, ärendet. Beredning och beslut bör ske inom ett år 

från det datum då medborgarförslaget inkom. 

Beslutsunderlag  

Medborgarförslag om att simhallen har öppet för morgonsim ytterligare en dag i veckan utöver fredag, 

handlingsnummer 2019:22 

Beslutet expedieras till  
Kultur- och utbildningsförvaltningen 
Förslagsställaren 
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 KS/2019:14  

 

§ 5 

Medborgarförslag om att bygga en badbrygga inklusive badstege på 
Strandpromenaden - exempelvis vid Pumphuset  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut. 
 

Yrkanden 
Arne Sjöberg (M), ordförande: Medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för 
beredning och beslut. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att fullmäktige bifaller det. 
 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige behandlar i ett första led medborgarförslag genom att ange vilken instans som 

ansvarar för beredning av, och i vissa fall även beslut i, ärendet. Beredning och beslut bör ske inom ett år 

från det datum då medborgarförslaget inkom. 

Beslutsunderlag  

Medborgarförslag om att bygga en badbrygga inklusive badstege på Strandpromenaden - exempelvis vid 

Pumphuset, handlingsnummer 2019:50 

Beslutet expedieras till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Förslagsställaren 
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 KS/2019:26  

 

§ 6 

Medborgarförslag om att sätta upp en stor klocka mitt på Storgatan  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut. 
 

Yrkanden 
Arne Sjöberg (M), ordförande: Medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för 
beredning och beslut. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att fullmäktige bifaller det. 
 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige behandlar i ett första led medborgarförslag genom att ange vilken instans som 

ansvarar för beredning av, och i vissa fall även beslut i, ärendet. Beredning och beslut bör ske inom ett år 

från det datum då medborgarförslaget inkom. 

Förslagsställaren berättar om sitt medborgarförslag på sammanträdet. 

Beslutsunderlag  

Medborgarförslag om att sätta upp en stor klocka mitt på Storgatan, handlingsnummer 2019:84 

Beslutet expedieras till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Förslagsställaren 
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 KS/2019:54  

 

§ 7 

Medborgarförslag om att Vadstena kommun bör satsa på ett utegym på 
Birgittastranden  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut. 
 

Yrkanden 
Arne Sjöberg (M), ordförande: Medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för 
beredning och beslut. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att fullmäktige bifaller det. 
 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige behandlar i ett första led medborgarförslag genom att ange vilken instans som 

ansvarar för beredning av, och i vissa fall även beslut i, ärendet. Beredning och beslut bör ske inom ett år 

från det datum då medborgarförslaget inkom. 

Beslutsunderlag  

Medborgarförslag om att Vadstena kommun bör satsa på ett utegym på Birgittastranden, 

handlingsnummer 2019:211 

Beslutet expedieras till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Förslagsställaren 
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 KS/2019:59  

 

§ 8 

Medborgarförslag om att inrätta en träffpunkt för äldre med möjlighet till 
sociala aktiviteter och individuell utveckling  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Medborgarförslaget överlämnas till socialnämnden för beredning och beslut. 
 

Yrkanden 
Arne Sjöberg (M), ordförande: Medborgarförslaget överlämnas till socialnämnden för beredning och 
beslut. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att fullmäktige bifaller det. 
 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige behandlar i ett första led medborgarförslag genom att ange vilken instans som 

ansvarar för beredning av, och i vissa fall även beslut i, ärendet. Beredning och beslut bör ske inom ett år 

från det datum då medborgarförslaget inkom. 

Beslutsunderlag  

Medborgarförslag om att inrätta en träffpunkt för äldre med möjlighet till sociala aktiviteter och 

individuell utveckling, handlingsnummer 2019:225 

Beslutet expedieras till  
Socialförvaltningen 
Förslagsställaren 
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 KS/2019:71  

 

§ 9 

Motion (C) med förslag att vid samtliga beslut som tas i kommunstyrelse, 
nämnder och kommunfullmäktige skall en bedömning göras av hur miljö- 
och hållbarhetsperspektiv påverkas  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  
 

Yrkanden 
Arne Sjöberg (M), ordförande: Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att fullmäktige bifaller det. 
 

Sammanfattning 
Anders Agnemar (C) föredrar motionen.  
 

Beslutsunderlag 
Motion (C) med förslag att vid samtliga beslut som tas i kommunstyrelse, nämnder och 
kommunfullmäktige skall en bedömning göras av hur miljö- och hållbarhetsperspektiv påverkas, 
handlingsnummer 2019:306 
 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Motionären  
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 KS/2018:133  

 

§ 10 

Svar på medborgarförslag om åtgärder på Storgatan för att försvåra en 
lastbilsattack  

 
Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Medborgarförslaget beaktas och kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
i det fortsatta arbetet med omdaningen av Rådhustorget och Storgatan ta med avvärjande åtgärder 
mot fordonsattacker och olovlig trafik i planeringen, samt i förekommande fall ett kostnadsförslag 
på sådana åtgärder. 

 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att Vadstena kommun snarast vidtar åtgärder för att 
försvåra en lastbilsattack liknande den som skedde den 7 april 2017 i Stockholm. Liknande händelser har 
skett på andra ställen i världen. Kommunstyrelsen förvaltning har i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen bedömt olika alternativ som kan anses vara lämpliga. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KS 2018-12-12, § 201 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen den 14 november 2018 
Medborgarförslag att kommunen vidtar åtgärder på Storgatan för att försvåra en katastrof liknande 
lastbilsattacken i Stockholm 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-30, § 78 
 

Beslutet expedieras till 
Förslagsställaren 
 

Expedieras för kännedom till  
Samhällsbyggnadschef 
Stadsarkitekt 
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 KS/2017:254  

 

§ 11 

Svar på motion om naturum i Borghamn  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Vadstena kommun ska kontakta berörda myndigheter och argumentera för att de ska besluta att 
skapa ett naturum Vättern-Omberg i Borghamn. 

 

Yrkanden 
Anders Agnemar (C), Margit Berggren Silvheden (C), Gun Möller (V), Gunilla Sjösten (KD), Björn 

Sandberg (SD) och Thomas Strandberg (SD): 

Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Det har kommit in en motion som föreslår att Vadstena kommun ska driva frågan om att etablera ett 
Naturum Vättern-Omberg i Borghamn. Motionen lämnades in den 26 september 2017 av Anders 
Agnemar (C). Enligt motionen behöver dels kunskapen om Vättern öka, dels besöks Omberg av många 
personer, men de skulle kunna bli fler med ett naturum. Därtill finns stenbrytningen i Borghamn med sin 
historia som också borde få ett utrymme i ett naturum. Motionären yrkar därför på att kommunen ska 
kontakta berörda myndigheter och argumentera för att de ska besluta att skapa ett Naturum Vättern-
Omberg i Borghamn. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 25 oktober 2017, § 183 att skicka förslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Naturvårdsverket äger rätten till varumärket naturum. Naturumen drivs av en länsstyrelse, kommun eller 
stiftelse. Idag finns 33 stycken naturum i landet och majoriteten drivs av en länsstyrelse. Den som vill 
använda varumärket naturum måste ansöka om det hos Naturvårdsverket, som har tagit fram riktlinjer för 
detta och också satt upp vissa kriterier. Sammanfattat säger riktlinjerna och kriterierna: 
  
Naturumens uppdrag är främst att väcka människors intresse för naturen och de ska vara till för alla. De 
ska vara porten till värdefull natur. Det ska det finnas ett huvudmannaskap som säkerställer att 
verksamheten kan bedrivas på ett hållbart sätt och med en långsiktig stark finansiering. Både den fysiska 
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miljön och verksamheten ska kännetecknas av hög tillgänglighet för alla. Kriterierna anger också vad som 
ska ingå i verksamheten, hur den ska bedrivas och utformas. Vidare finns krav på utformning av 
byggnaden, kompetens hos personalen och bemanning. Ett naturum ska vara öppet för allmänheten minst 
1 000 timmar per år fördelat på minst 150 dagar. Om det är stängt delar av året bör det ordnas med 
särskilda öppethållanden och visningar efter bokning. 
 
Vid samtal med en tjänsteperson på Naturvårdsverket, som arbetar med naturum, framgår att det är 
naturen som ska vara i fokus. Det finns således inget utrymme för stenhuggeriet i Borghamn i ett 
eventuellt framtida naturum. Personen konstaterar att myndigheten är återhållsam med att ge tillstånd för 
naturum eftersom platserna ska vara speciella till sin art, kunna uppnå ett visst besöksantal och bära sig 
ekonomiskt. Därav de uppställda riktlinjerna och kriterierna. 
 
Av vad som uttrycks på Naturvårdsverkets webbplats, de riktlinjer och kriterier som är uppsatta samt 
samtal med tjänsteperson på Naturvårdsverket, är bedömningen för etablering av ett nytt naturum mycket 
restriktiv. Motionären yrkar på att kommunen ska kontakta berörda myndigheter och argumentera för att 
de ska besluta att skapa ett Naturum Vättern-Omberg i Borghamn.  
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KS 2018-10-10 § 142 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen den 10 oktober 2018 
Motion (C) som föreslår att Vadstena kommun beslutar att kraftfullt driva frågan om att etablera ett 
Naturum Vättern-Omberg i Borghamn 
Naturvårdverkets webbplats 
Samtal med tjänsteperson på Naturvårdsverket 25 juni 2018 
 

Beslutet expedieras till 
Motionären 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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 KS/2018:45  

 

§ 12 

Svar på motion om ökad tillgänglighet  

 
Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Representanter från Askersunds kommun bjuds in för att informera om deras 
tillgänglighetsarbete. 

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen bjuder in berörda parter till detta möte. 
3. Efter genomfört samråd med representanter från Askersund samt andra berörda parter ska 

återrapportering från mötet ske till kommunstyrelsen samt förslag till beslut om 
hur samhällsbyggnadsförvaltningen ska arbeta vidare med långsiktig plan för ökad tillgänglighet. 

 

Yrkanden 
Margit Berggren Silvheden (C) och Gunilla Sjösten (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

Frida Edholm (K): Följande läggs till som beslutspunkt 3. 

Efter genomfört samråd med representanter från Askersund samt andra berörda parter ska 

återrapportering från mötet ske till kommunstyrelsen samt förslag till beslut om 

hur samhällsbyggnadsförvaltningen ska arbeta vidare med långsiktig plan för ökad tillgänglighet. 

 

Anders Hedeborg (S): Bifall till Frida Edholms (K) tilläggsyrkande. 

Anders Agnemar (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och till Frida Edholms (K) 

tilläggsyrkande. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer Frida Edholms (K) yrkande mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

yrkandet. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Sammanfattning 
En motion från Anders Agnemar (C) med förslag om att ett systematiskt och brett tillgänglighetsarbete 
införs i Vadstena kommun har inkommit till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har i beslut  
2018-02-28 § 8 överlämnat motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning i samråd med berörda 
instanser och expedierat ärendet till samhällsbyggnadsnämnden den 19 mars 2018. I motionen föreslås att 
kommunfullmäktige bjuder in representanter från Askersunds kommun för att informera om hur man 
arbetar med tillgänglighetsfrågor i Askersund och att man därefter fattar ett kommunalt beslut att 
systematiskt arbeta med tillgänglighetsfrågor i Vadstena kommun. 
 
Motionen avser tillgänglighetsfrågor i ett brett perspektiv och innehåller problem som lokaler med dåliga 
akustiska förhållanden, kantstenar på trottoarer, trappor in i butiken, restauranger och hotell, beläggning 
på gator och torg, tillgänglighet till information, bredbandsutbyggnad, grundutbildning i datakunskap för 
äldre, offentliga datorer, språkbruk inom polis och vårdcentral och kommunikationslösningar i stort i 
kommunen.  
 
Uppdraget till samhällsbyggnadsnämnden är att samråda med berörda instanser, vilket utöver övriga 
förvaltningar inom kommunen också innefattar regionala och statliga instanser, till exempel Region 
Östergötland, Polisen och olika verksamhetsutövare. Samhällsbyggnadsnämnden anser att det är lämpligt 
att bifalla motionens förslag om att kommunfullmäktige bjuder in representanter från Askersunds 
kommun för information och inspiration och att därefter ta ställning till hur ett övergripande 
tillgänglighetsarbete kan bedrivas i Vadstena kommun.  
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KS 2019-02-06 § 3 
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad 2018-08-14 
Motion (C) som föreslår att Vadstena kommun startar ett långsiktigt och väl genomtänkt projekt för ökad 
tillgänglighet 
Protokollsutdrag KF 2018-02-28 § 8 
 

Beslutet expedieras till  
Samhällsbyggnadsnämnden  
Motionären   
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 KS/2018:90  

 

§ 13 

Svar på motion om att uppehållsområdet vid Järnevidsbadet görs större  

 
Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att förhandla om nytt avtal om utökat arrende för 
del av fastigheten Järnevid 2:3. 

 

Yrkanden 
Anders Agnemar (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

Sammanfattning 
Anders Agnemar (C) har inkommit med en motion om att uppehållsområdet vid Järnevidsbadet ska 
utökas. Motionären föreslår att kommunen ska arrendera ytterligare mark av markägaren för att skapa mer 
plats åt badgästerna. Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2018 § 28 att överlämna 
medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning i samråd med kultur- och 
utbildningsnämnden.  
 
Vadstena kommun arrenderar idag ett markområde om cirka 700 kvadratmeter av fastigheten Järnevid 2:3. 
Markområdet ska enligt arrendeavtalet användas till bad- och fritidsändamål och kommunens ansvarar för 
röjning och planering av området. Arrendeavgiften justeras årligen efter index och grundavgiften uppgår 
sedan 2014 till 13 000 kronor per år. Arrendeavtalet förlängs automatiskt med ett år i sänder om inte 
uppsägning sker av någon av parterna. Järnevidsbadet är ett registrerat EU-bad vilket innebär att vattnet 
kontrolleras regelbundet. På markområdet finns gungställning och en byggnad med omklädningsrum.  
 
Motionären föreslår att badplatsen utökas med ett område norrut från befintligt bad. Detta område består 
idag av sly och tallar. Marken utgörs till största del av sand och en röjning av området medför en större yta 
med sand för badgästerna. Tallarna kan ge skugga till området och bör behållas vid en eventuell röjning. 
Kontakt har tagits med markägaren som ställer sig positiv till en utökning av arrendet under förutsättning 
att kommunen fortsätter att sköta området och att arrendet löper med ett år i sänder. En utökning av 
arrendestället innebär en ökad kostnad för kommunen avseende arrendeavgift och markarbeten.  
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KS 2019-02-06 § 2 
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Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 10 augusti 2018 
Motion (C) som föreslår att uppehållsområdet vid Järnevidsbadet görs större 
Protokollsutdrag KF 2018-03-28 § 28 
 

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Expedieras för kännedom till  
Kultur- och utbildningsnämnden 
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 KS/2019:47  

 

§ 14 

Förslag till strategiska mål för mandatperioden 2018-2022  

 
Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. De strategiska målen för mandatperioden 2018-2022 är Växande Vadstena, Attraktiva Vadstena, 
Hållbara Vadstena. 

  

Yrkanden 
Eva Skoog (V) och Gun Möller (V):  

Vi yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med nedanstående tillägg under varje mål.  Tilläggen innebär 

att de strategiska målen konkretiseras och förtydligas.  

Växande Vadstena 

– att befolkningen i Vadstena kommun ska växa under mandatperioden 2018 - 2022 samt att denna 

befolkningsökning ska mötas på ett bra sätt med bostadsbyggande, skolor och kommunal service. 

Attraktiva Vadstena 

– att såväl innevånare, arbetstagare och besökare i Vadstena ska uppleva kommunen som en stimulerande 

boendemiljö, en bra arbetsgivare och en vacker och rik miljö att vistas i. En ort där alla har möjlighet att 

leva ett gott liv. 

Hållbara Vadstena 

– att kommunen ska ta betydelsefulla steg för att motverka klimatförsämring och främja en god livsmiljö 

för människor och natur under mandatperioden. 

Motivering: 
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De föreslagna "målen" har mer karaktär av rubrik eller slogan. De är så till intet förpliktigande och allmänt 

hållna att de knappast kan kallas mål som kan fungera som vägledning i kommunens arbete.  Ett 

strategiskt mål ska vara översiktligt och långsiktigt men kan ändå vara konkret och tydligt. 

 

Frida Edholm (K), Anders Hedeborg (S), Jan Sundström (M), Margit Berggren Silvheden (C), Anders 

Agnemar (C), Thomas Strandberg (SD), Björn Sandberg (SD), Gunilla Sjösten (KD) och Tommy 

Kennberg (MP):  

Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot yrkandet från Eva Skoog (V) och Gun 
Möller (V) och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  
 

Sammanfattning 
Den politiska majoriteten, Socialdemokraterna, Moderaterna samt Miljöpartiet, har med stöd av 
Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet antagit en politisk viljeinriktning för mandatperioden 
2018-2022 (kommunfullmäktige 2018-12-19).  Viljeinriktningen innehåller nio politiska områden, eller 
utmaningar, som majoriteten särskilt vill prioritera under mandatperioden. Dessa är: 
 
Den demografiska utmaningen  
Bostadsutmaningen  
Omsorgsutmaningen  
De ungas framtid  
Turism och Näringsliv  
Klimatutmaningen  
Kollektivtrafik och infrastruktur  
Vadstenas kultur- och fritidsliv  
Attraktiv arbetsgivare 
 
Den fullständiga viljeinriktningen finns att ta del av i majoritetens mål och resursplan för 2019-2021. 
  
Med utgångspunkt i den politiska viljeinriktningen har kommunledningsgruppen tagit fram förslag till 
strategiska mål för kommunen. De strategiska målen ska, enligt fullmäktiges beslut 2018-05-30 § 86, vara 
max tio till antalet och gälla under hela mandatperioden.  
 
Kommunledningsgruppen föreslår tre strategiska mål för mandatperioden: 
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Växande Vadstena 
Attraktiva Vadstena 
Hållbara Vadstena  
 
Målen ska uppfattas som ram-mål eller paraplymål, till vilka samtliga nämnder och bolag ska förhålla sig 
och bidra till att uppfylla (för att se ett exempel på hur detta kan falla ut, se bilaga 1). 
Kommunledningsgruppen föreslår kommunstyrelse och kommunfullmäktige att anta förslaget till 
strategiska mål. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KS 2019-02-06 § 27 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens sammanträde 2019-02-06 
Bilaga 1 till tjänsteskrivelsen 
 

Beslutet expedieras till  
Samtliga nämnder 
Revisionen 
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 KS/2018:178  

 

§ 15 

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar  

 
Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Att Vadstena kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 28 oktober 1994 

(”Borgensförbindelsen”), vari Vadstena kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för 

egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt 

gäller samt att Kommuninvest äger företräda Vadstena kommun genom att företa samtliga 

nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i 

förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

2. Att Vadstena kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Vadstena kommun den 27 

september 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det 

fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gemtemot någon eller några av 

medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Att Vadstena kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Vadstena kommun den 27 

september 2011, vari Vadstena kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 

avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

4. Att utse kommunstyrelsens ordförande Peter Karlsson och kommundirektör Henrik Hendeby att 

för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

Yrkanden 
Arne Sjöberg (M), ordförande: I fjärde beslutspunkten läggs ”kommunstyrelsens ordförande” till efter 

”Peter Karlsson (M)” och ”kommundirektör” läggs till efter ”Henrik Hendeby”. 

Emil Carlsson Ramö (M): Föreslår ändring av Arne Sjöbergs (M) yrkande till att ”kommunstyrelsens 

ordförande” respektive ”kommundirektör” skrivs före respektive namn. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut samt ändringsyrkande från 
ordföranden och Emil Carlsson Ramö (M), och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
detta. 
 

Sammanfattning 
Bakgrund 
Vadstena kommun är sedan 1994 medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. 

Kommuninvest bildades för att skapa en lägre finansieringskostnad för offentlig verksamhet. I starten var 

endast ett fåtal kommuner kring Örebro medlemmar men idag är 288 av 310 kommuner och regioner 

med.  Kommuninvest bedriver bankverksamhet i dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) och är 

klassad som Kommungäld och är nu den starkaste och priseffektivaste aktören för finansiering av 

offentlig sektor. 

Grunderna för Kommuninvests priseffektiva upplåning är dels att de som lånar har sin intäktsbas i rätten 

att beskatta och dels att alla medlemmar tecknar solidarisk borgen för verksamheten. 

Borgen 
Det solidariska ansvaret för verksamheten består av tre olika avtal: 
Borgensförbindelse 
Regressavtal (reglerar borgensansvaret inbördes mellan medlemmarna) 
Garantiavtal (ansvar för Kommuninvests derivat)  
Vadstena kommun har ingått samtliga dessa avtal men de gäller endast för en tioårsperiod i taget.  
Borgensförbindelsen tecknades 28 oktober 1994 och förnyades 21 oktober 2009, de andra avtalen 
tecknades 27 september 2011. Det är nu dags att fatta nya beslut för kommande tio år.  
 
För att förenkla administrationen kring avtalen sker nu ett gemensamt förfarande, så att förnyelse sker av 
alla avtal samtidigt när borgensförbindelsen förnyas. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KS 2019-02-06 § 8 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 22 januari 2019 
Skrivelse från Kommuninvest ” Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmars 
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat” 
 

Beslutet expedieras till  
Kommundirektören 
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Ekonomichefen 
Förvaltningsrätten för lagakraftsbevis  
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 KS/2018:310  

 

§ 16 

Biblioteksplan för Vadstena kommun  

 
Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Biblioteksplan för Vadstena kommun antagen av kommunfullmäktige den 22 oktober 2014, § 165 
upphävs. 

2. Förslag till reviderad Biblioteksplan för Vadstena kommun antas. 
 

Yrkanden 
Anders Agnemar (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

Sammanfattning 
Enligt Bibliotekslagen ska alla kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. 
Lagen säger att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet, folk-, skol- och forskningsbibliotek, ska 
verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning. Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, 
utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för 
alla. 
 
Syftet med biblioteksplanen är att: 

 Genom ett politiskt förankrat dokument tydliggöra vikten av biblioteksverksamhet 

 Ge en tydlig överblick över bibliotekets verksamhet 

 Vara ett hjälpmedel vid utvärdering av biblioteksverksamheten 

 Ligga till grund för utvecklingen av biblioteksverksamheten 

 Vara till hjälp i det dagliga biblioteksarbetet 
 
Revideringen av biblioteksplanen innefattar en tydligare uppdelning mellan folkbibliotekets och 
skolbibliotekets roller, innehållsmässigt finns få redaktionella förändringar. I övrigt har strukturen i planen 
ändrats, men återigen, innehållet är i största utsträckning detsamma som tidigare version. Texter som 
handlar om gymnasiet har tagits bort då Vadstena kommun inte längre har ett gymnasium. 
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Under våren 2019 kommer en ny nationell biblioteksstrategi. Vadstena biblioteksplan revideras under 
hösten 2019 för att gå i linje med denna. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KS 2018-12-12 § 205 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden den 5 november 2018 
Förslag till reviderad biblioteksplan 
Protokollsutdrag från KUN den 5 november 2018, § 130 
 

Beslutet expedieras till  
Kultur- och utbildningsnämnden  
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 KS/2018:9, KS/2019:12  

 

§ 17 

Reglemente för kultur- och utbildningsnämnden  

 
Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Reglemente för kultur- och utbildningsnämnden, antaget av kommunfullmäktige den 28 
november 2018, § 181, upphävs från och med 1 maj 2019. 

2. Förslag till reviderat reglemente för kultur- och utbildningsnämnden antas från och med 1 maj 
2019. 

 

Sammanfattning 
Annan pedagogisk verksamhet 
Enligt skollagen ska en kommun sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller 
fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och 
familjens situation i övrig (25 kap. 5§). 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 februari 2003 att ej tillhandahålla barnomsorg på 
obekväm arbetstid under veckoslut och helgdagar samt under vardagar klockan 19.00 - 06.00. 
 
Skolinspektionen genomförde 2016 en kvalitetsgranskning av omsorg på obekväm tid i Vadstena kommun 
och rekommenderade då kommunen att planera för att tillhandhålla omsorg på obekväm tid. I skollagen 
2010:800 25 kap. 5 § framgår att kommunerna ska sträva efter att erbjuda denna tjänst, men något absolut 
lagkrav finns inte. Skolinspektionens tolkning av lagen är att begreppet ”sträva efter” innebär att en 
kommun aktivt ska försöka hitta en lämplig form på hur tjänsten ska erbjudas. Inför byggandet av den nya 
förskolan Omma genomförde kultur- och utbildningsförvaltningen på politiskt initiativ en utredning 2017 
om att kunna erbjuda omsorg på obekväm tid i en särskild avdelning på Omma.  
 
Verksamheten ska fastställas av kommunfullmäktige i kultur- och utbildningsnämndens reglemente och är 
planerad att kunna erbjudas från och med hösten 2019. 
 
Förändring av spellagen 
Den 1 januari 2019 omregleras den svenska spelmarknaden och en ny lag träder i kraft – spellagen 
(2018:1138) vilken ersätter lotterilagen. Ändringen har förts in i förslaget till reviderat reglemente.  
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Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor 
Enligt lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1110) ska kommunerna svara 
för kostnader för elever som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen. Detta gäller i praktiken för 
gymnasieelever samt elever som studerar på folkhögskolor. Efter beslut i kultur- och utbildningsnämnden 
den 3 december 2018, erbjuds gymnasieelever i Vadstena kommun, som är bosatta på landsbygden, att 
från och med vårterminen 2019 beställa resor in till tätorten på morgonen. Detta sker genom tillköp hos 
Östgötatrafiken. Det bör framgå i reglementet att det är kultur- och utbildningsnämnden som ansvarar för 
dessa resor och övriga kostnader som följer av lagen. 
 
Redaktionell ändring 
Några paragrafhänvisningar har tagits bort för att dokumentet ska få en enhetlig utformning och inte 
tyngas med onödig information. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KS 2019-02-06 § 4 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 21 januari 2019 
Förslag till reviderat reglemente för kultur- och utbildningsnämnden 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-28, § 181, beteckning: KS/2018:9-003  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2003-02-11, § 18, beteckning XBOU/2003:5-717 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2017-04-28, § 74, beteckning: KUN/2016:162-710 
Utredning omsorg på obekväm tid, beteckning: KUN/2016:162-710 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2018-12-03, § 152, beteckning: KUN/2018:242-623 
 

Beslutet expedieras för kännedom till  
Kultur- och utbildningsnämnden  
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 KS/2018:22  

 

§ 18 

Reglemente för Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Reglemente för Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd antas enligt upprättat förslag. 
Reglementet gäller från 1 januari 2019. 

 

Yrkanden 
Anders Agnemar (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

Sammanfattning 
Motala och Vadstena kommuner har tecknat ett nytt avtal om samverkan i gemensam nämnd 
för vatten- avlopps och avfallsverksamhet. Nämndens verksamhet ska enligt avtalet regleras i 
särskilt reglemente som antas av kommunfullmäktige i båda de samverkande kommunerna. 
Befintligt reglemente behöver därför revideras utifrån det nya avtalet. Reglementet har även 
anpassats till övriga nämnder i Motala kommuns reglementen. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KS 2019-02-06 § 5 
Tjänsteskrivelse: Reglemente för Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd 
Förslag Reglemente för Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd 
Bilaga: Avtal om samverkan i gemensam nämnd för vatten- avlopps och 
avfallsverksamhet 
Bilaga: Nu gällande reglemente för Motala och Vadstenas gemensamma nämnd för 
vatten - och avfallsverksamheten.2009-05-01 
 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige i Motala kommun, Helena Göransson 
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 KS/2019:32  

 

§ 19 

Förändrade mottagningsavgifter för Tuddarps avfallsanläggning 2019  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Avgiften för schakt med föroreningsgrad upp till MKM höjs från 45 kr/ton till 50 kr/ton. Detta 
gäller från 2019-04-01. 

2. Avgiften för matjord/mullhaltig jord med föroreningsgrad upp till MKM höjs från 45 kr/ton till 
50 kr/ton. Detta gäller från 2019-04-01. 

3. Avgiften för mottagande av betong höjs från 50 kr/ton till 100 kr/ton. Detta gäller från 2019-04-
01. 

 

Sammanfattning 
En justering av mottagningsavgifterna för schakt och betong till Tuddarps avfallsanläggning 
behöver göras till 2019. Orsakerna till detta är flera. Dels för att kompensera för ökade 
bränslekostnader till hantering, dels för att minska mängden material in till anläggningen. 
Schakten höjs även för att skapa ytterligare incitament för avfallslämnaren att återkomma med 
ordentliga analyser för att kunna klassa jorden som KM vilket också är en positiv bieffekt. 
Både schakten och framför allt betongen höjs också, eftersom priset i dagsläget är väl lågt i 
förhållande till andra närliggande aktörer. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KS 2019-02-06 § 6 
Förslag till Mottagningsavgifter på Tuddarps avfallsanläggning 2019 
Tjänsteskrivelse: Förändrade mottagningsavgifter på Tuddarps avfallsanläggning 
 

Beslutet expedieras till 
Motala kommunfullmäktige 
Linus Öberg 
Ulf Lundquist 
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 KS/2019:32  

 

§ 20 

Taxa för företagsbesök på återvinningscentralerna i Motala och 
Vadstena kommuner  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Taxa för företagsbesök på återvinningscentral i Motala- och Vadstena kommuner ändras från 
2019-01-01 enligt förvaltningens förslag. Underskottet täcks med pengar från avfallsfonden. 

 
Sammanfattning 
Avfallsenheten har tre stycken återvinningscentraler, en på Tuddarp, en i Borensberg samt en 
i Vadstena. Under början av 2017 togs beslut om att införa registrering av besökare på 
återvinningscentralerna i Motala- och Vadstena kommuner. Registreringen innebär att 
företagsbesök debiteras per besök medan privatpersoner får nyttja anläggningen utan extra 
kostnad. Det beslutades också att ingen begränsning av antalet besök för privatpersoner skulle 
införas, risken för att företagare kan utge sig som privatpersoner och besöka kostnadsfritt 
ansågs acceptabel. 
 
Vatten- och avfallsnämnden fattade 2018-03-19 (17/RN 0119) beslut om att ändra avgiften 
för företagsbesök på återvinningscentralerna i Motala- och Vadstena kommuner från 3000 
kronor per år till 250 kronor exklusive moms per besök vilket skulle gälla från 2018-10-01. 
Beslutet fick kritik från företag vilket gjorde att debitering för företagsbesök inte verkställdes 
enligt den nya taxan. En politisk dialog har förts och ett nytt förslag med en avgift per besök 
på 250 kronor exklusive moms med en maxtaxa på 4 000 kronor exklusive moms per företag 
har tagits fram. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KS 2019-02-06, § 7 
Tjänsteskrivelse: Taxa för företagsbesök på återvinningscentral 
Förslag till Taxa för företagsbesök på återvinningscentral 
 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige Motala 
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Ulf Lundquist   
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 KS/2018:271, KS/2019:55  

 

§ 21 

Inkallelseordning för nämnder och styrelser  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Följande regler för ersättare som inkallas till tjänstgöring ska ske för de nämnder och styrelser 
som väljs av kommunfullmäktige. 

 

För ledamot tillhörande  
nedanstående parti 

Inträder ersättare i  
nedanstående angiven partiordning 

Moderaterna M – S – MP – C – KD – *  

Socialdemokraterna S – M – MP – C – KD – *  

Konsensus  K – * 

Centerpartiet C – KD – V – M – MP – S – K – *  

Sverigedemokraterna SD – *  

Vänsterpartiet  V – C – K – MP – *  

Miljöpartiet MP – S – M – V – C – KD – *  

Kristdemokraterna KD – C – K – * 

 
* därefter i ordning efter valprotokollet    
 

Yrkanden 
Arne Sjöberg (M), ordförande yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det beslutsunderlag 
som lagts på bordet på sammanträdet samt i enlighet med den skrivelse som inkommit från 
Sverigedemokraterna. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag till KF 2019-02-27 avseende inkallelseordning, dnr KS/2018:271 
Skrivelse från Konsensus: Konsensus - För Vadstenas Bästa begäran om ändring av KF beslut 2018-12-19 
§ 258, dnr KS/2019:215 
Skrivelse från KD om inkallelseordning, till kommunfullmäktige 2019-02-27, dnr KS/2018:271 
Protokollsutdrag KF 2018-12-19, § 258 
Skrivelse från SD om inkallelseordning, till kommunfullmäktige 2019-02-27 
 

Beslutet expedieras till 
Kommun- och nämndsekreterarna 
Vadstena Fastighets AB 
Vadstena turism och näringsliv AB 
Ordföranden i Vadstena stadshus AB 
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 KS/2017:298, KS/2018:271  

 

§ 22 

Val av politisk referensgrupp för att följa ombyggnaden av Rådhustorget  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunfullmäktige tillsätter en referensgrupp för att följa hela processen när Rådhustorget 
byggs om. Referensgruppen består av Ida Olai (K), Herman Donnér (V), Björn Sandberg (SD), 
Annika Bodelius (MP), Desirée Forsén (S), Gary Sparrborn (M), Kennerth Sjösten (KD) och 
Anders Agnemar (C). 

 

Yrkanden 
Följande personer föreslås ingå i referensgruppen för att följa hela processen när Rådhustorget byggs om: 
 
Frida Edholm (K) föreslår Ida Olai (K). 
Eva Skoog (V) föreslår Herman Donnér (V). 
Björn Sandberg (SD) föreslår Björn Sandberg (SD). 
Tommy Kennberg (MP) föreslår Annika Bodelius (MP). 
Anders Hedeborg (S) föreslår Desirée Forsén (S). 
Carl-William Franzen (M) föreslår Gary Sparrborn (M). 
Gunilla Sjösten (KD) föreslår Kennerth Sjösten (KD). 
Camilla Westling (C) föreslår Anders Agnemar (C). 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena från Frida Edholm (K), Eva Skoog (V), Björn Sandberg 
(SD), Tommy Kennberg (MP), Anders Hedeborg (S), Carl-William Franzen (M), Gunilla Sjösten (KD) 
och Camilla Westling (C), och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med samtliga yrkanden. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KF 2018-04-25 § 66 
Motion (C) som föreslår att KF tillsätter en referensgrupp bestående av en politiker från varje parti som är 
representerat i KF, för att följa ombyggnaden av Rådhustorget, dnr KS/2017:298 
 

Beslutet expedieras till 
De valda 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Stadsarkitekten  
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 KS/2018:271  

 

§ 23 

Camilla Anneflod (M) avsägelse från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och begär ny sammanräkning hos Länsstyrelsen. 
 

Yrkanden 
Arne Sjöberg (M), ordförande: Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och begär ny sammanräkning 
hos Länsstyrelsen. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 
yrkandet. 
 

Beslutsunderlag 
Camilla Anneflod (M) avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, handlingsnummer 
2018:2132 
 

Beslutet expedieras till 
Länsstyrelsen i Östergötland 
Gruppledare (M) 
Camilla Anneflod (M) 
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 KS/2018:271  

 

§ 24 

Sabina Grandin (S) avsägelse från uppdrag som ersättare i 
Kommunfullmäktige  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och begär ny sammanräkning hos Länsstyrelsen. 
 

Yrkanden 
Arne Sjöberg (M), ordförande: Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och begär ny sammanräkning 
hos Länsstyrelsen. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 
yrkandet. 
 

Beslutsunderlag 
Sabina Grandin (S) avsägelse från uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige, handlingsnummer 
2018:86 
 

Beslutet expedieras till 
Länsstyrelsen i Östergötland 
Gruppledare (S) 
Sabina Grandin (S) 
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 KS/2018:271  

 

§ 25 

Camilla Westling (C) avsägelse av uppdrag som minoritetsföreträdare fr 
o m 2019-03-01  

 
Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen 
 

Yrkanden 
Arne Sjöberg (M), ordförande: Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 
yrkandet. 
 

Beslutsunderlag 
Camilla Westling (C) avsägelse från uppdrag som minoritetsföreträdare fr o m 2019-03-01, 
handlingsnummer 2019:216 
 

Beslutet expedieras till 
Förtroendevaldaregistret 
Personalavdelningen 
Camilla Westling (C) 
Gruppledare (C) 
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 KS/2018:271  

 

§ 26 

Fyllnadsval till uppdrag som minoritetsföreträdare fr o m 2019-03-01 efter 
Camilla Westling (C)  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Till ny minoritetsföreträdare för Centerpartiet utses Bo Johansson (C). 
 

Yrkanden 
Camilla Westling (C): Som ny minoritetsföreträdare för Centerpartiet efter Camilla Westling (C) föreslås 
Bo Johansson (C). 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Camilla Westling (C) och finner att fullmäktige beslutar i 
enlighet med yrkandet.  
 

Beslutet expedieras till 
Förtroendevaldaregistret 
Personalavdelningen 
Bo Johansson (C) 
Gruppledare (C) 
 
 
   



 
 

 
 

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-27 
 

 

 
 

 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 

46 (56) 

 
 KS/2018:271  

 

§ 27 

Fyllnadsval till Vadstena kommunfastigheter AB  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Till ny ersättare i styrelsen för Vadstena kommunfastigheter AB utses Per Ginning (M). 
 

Yrkanden 
Carl-William Franzén (M): Som ny ersättare i styrelsen för Vadstena kommunfastigheter AB föreslås Per 
Ginning (M). 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Carl-William Franzén (M) och finner att fullmäktige 
beslutar i enlighet med yrkandet.  

 
Beslutet expedieras till 
Förtroendevaldaregistret 
Personalavdelningen 
Vadstena kommunfastigheter AB 
Per Ginning (M) 
Gruppledare (M) 
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§ 28 

Val av två revisorer med suppleant till Vadstena Fastighets AB  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunfullmäktige utser Roland Sjödahl (C) och Birgitta Granath (M) till lekmannarevisorer för 
Vadstena Fastighets AB. 

2. Kommunfullmäktige utser Martin Nyström (S) till suppleant för lekmannarevisorerna för 
Vadstena Fastighets AB. 

  
Uppdragen gäller för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige 
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning 
Ordföranden i kommunens revisorer, Eva Mattsson (K), läser på sammanträdet upp revisorernas förslag 
på personer till de aktuella uppdragen. 
 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med informationen från Eva Mattsson (K).  
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att fullmäktige bifaller det. 
 

Beslutsunderlag 
- 
 

Beslutet expedieras till 
Förtroendevaldaregistret 
Kommunens revisorer 
De valda 
Gruppledarna i de partier som de valda tillhör 
Vadstena Fastighets AB 
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§ 29 

Val av två revisorer med suppleant till Vadstena Förvaltnings AB  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunfullmäktige utser Roland Sjödahl (C) och Birgitta Granath (M) till lekmannarevisorer för 
Vadstena förvaltnings AB. 

2. Kommunfullmäktige utser Martin Nyström (S) till suppleant för lekmannarevisorerna för 
Vadstena förvaltnings AB. 

  
Uppdragen gäller för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige 
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning 
Ordföranden i kommunens revisorer, Eva Mattsson (K), läser på sammanträdet upp revisorernas förslag 
på personer till de aktuella uppdragen. 
 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med informationen från Eva Mattsson (K).  
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att fullmäktige bifaller det. 
 

Beslutsunderlag 
- 
 

Beslutet expedieras till 
Förtroendevaldaregistret 
Kommunens revisorer 
De valda 
Gruppledarna i de partier som de valda tillhör 
Vadstena förvaltnings AB 
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§ 30 

Val av två revisorer med suppleant till Vadstena kommunfastigheter AB  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunfullmäktige utser Martin Nyström (S) och Christina Stroh-Ohlsson (K) till 
lekmannarevisorer för Vadstena kommunfastigheter AB. 

2. Kommunfullmäktige utser Birgitta Granath (M) till suppleant för lekmannarevisorerna för 
Vadstena kommunfastigheter AB. 

  
Uppdragen gäller för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige 
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning 
Ordföranden i kommunens revisorer, Eva Mattsson (K), läser på sammanträdet upp revisorernas förslag 
på personer till de aktuella uppdragen. 
 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med informationen från Eva Mattsson (K).  
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att fullmäktige bifaller det. 
 

Beslutsunderlag 
- 
 

Beslutet expedieras till 
Förtroendevaldaregistret 
Kommunens revisorer 
De valda 
Gruppledarna i de partier som de valda tillhör 
Vadstena kommunfastigheter AB 
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§ 31 

Val av två revisorer med suppleant till Vadstena stadshus AB  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunfullmäktige utser Martin Nyström (S) och Eva Mattsson (K) till lekmannarevisorer för 
Vadstena stadshus AB. 

2. Kommunfullmäktige utser Christina Stroh-Ohlsson (K) till suppleant för lekmannarevisorerna för 
Vadstena stadshus AB. 

  
Uppdragen gäller för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige 
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning 
Ordföranden i kommunens revisorer, Eva Mattsson (K), läser på sammanträdet upp revisorernas förslag 
på personer till de aktuella uppdragen. 
 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med informationen från Eva Mattsson (K).  
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att fullmäktige bifaller det. 
 

Beslutsunderlag 
- 
 

Beslutet expedieras till 
Förtroendevaldaregistret 
Kommunens revisorer 
De valda 
Gruppledarna i de partier som de valda tillhör 
Vadstena stadshus AB 
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§ 32 

Val av två revisorer med suppleant till Vadstena turism och näringsliv AB  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunfullmäktige utser Martin Nyström (S) och Eva Mattsson (K) till lekmannarevisorer för 
Vadstena turism och näringsliv AB. 

2. Kommunfullmäktige utser Christina Stroh-Ohlsson (K) till suppleant för lekmannarevisorerna för 
Vadstena turism och näringsliv AB. 

  
Uppdragen gäller för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige 
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning 
Ordföranden i kommunens revisorer, Eva Mattsson (K), läser på sammanträdet upp revisorernas förslag 
på personer till de aktuella uppdragen. 
 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med informationen från Eva Mattsson (K).  
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att fullmäktige bifaller det. 
 

Beslutsunderlag 
- 
 

Beslutet expedieras till 
Förtroendevaldaregistret 
Kommunens revisorer 
De valda 
Gruppledarna i de partier som de valda tillhör 
Vadstena turism och näringsliv AB 
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§ 33 

Val av en revisor till Samordningsförbundet västra Östergötland  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunfullmäktige utser Birgitta Granath (M) till revisor för Samordningsförbundet västra 
Östergötland. 

 
Uppdraget gäller för mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31. 
 

Sammanfattning 
Ordföranden i kommunens revisorer, Eva Mattsson (K), läser på sammanträdet upp revisorernas förslag 
på person till det aktuella uppdraget. 
 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med informationen från Eva Mattsson (K).  
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att fullmäktige bifaller det. 
 

Beslutsunderlag 
- 
 

Beslutet expedieras till 
Förtroendevaldaregistret 
Kommunens revisorer 
Den valda 
Gruppledaren i det parti som den valda tillhör 
Samordningsförbundet västra Östergötland 
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§ 34 

Val av två revisorer och två suppleanter till Stiftelsen Vadstena Slotts 
Möblering  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunfullmäktige utser Roland Sjödahl (C) och Christina Stroh-Olsson (K) till 
lekmannarevisorer för Stiftelsen Vadstena Slotts Möblering. 

2. Kommunfullmäktige utser Martin Nyström (S) och Birgitta Granath (M) till suppleanter för 
lekmannarevisorerna för Stiftelsen Vadstena Slotts Möblering. 

  
Uppdragen gäller för mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31. 
 

Sammanfattning 
Ordföranden i kommunens revisorer, Eva Mattsson (K), läser på sammanträdet upp revisorernas förslag 
på personer till de aktuella uppdragen. 
 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med informationen från Eva Mattsson (K).  

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att fullmäktige bifaller det. 
 

Beslutsunderlag 
- 
 

Beslutet expedieras till 
Förtroendevaldaregistret 
Kommunens revisorer 
De valda 
Gruppledarna i de partier som de valda tillhör 
Stiftelsen Vadstena Slotts Möblering 
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§ 35 

Val av en revisor till Stiftelsen Internationella Vadstena-Akademien  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunfullmäktige utser Martin Nyström (S) till revisor för Stiftelsen Internationella Vadstena-
Akademien. 

 
Uppdraget gäller för mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31. 
 

Sammanfattning 
Ordföranden i kommunens revisorer, Eva Mattsson (K), läser på sammanträdet upp revisorernas förslag 
på person till det aktuella uppdraget. 
 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med informationen från Eva Mattsson (K).  
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att fullmäktige bifaller det. 
 

Beslutsunderlag 
- 
 

Beslutet expedieras till 
Förtroendevaldaregistret 
Kommunens revisorer 
Den valda 
Gruppledaren i det parti som den valda tillhör 
Stiftelsen Internationella Vadstena-Akademien 
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 KS/2016:308, KS/2018:21, KS/2018:271, KS/2018:276, KS/2018:379, KS/2019:29, KS/2019:32, 

KS/2019:36  
 

§ 36 

Meddelanden och handlingar för kännedom  

 
Sammanfattning 
Meddelanden och handlingar för kännedom delges ledamöterna i handlingarna till sammanträdet. 
 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
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§ 37 

Övriga frågor  

 
Sammanfattning 
Tillförordnad kommundirektör Henrik Hendeby håller ett kort tal till kommunfullmäktige med anledning 
av att han snart avslutar sin tjänst i kommunen. 
  
 
  


