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Plats och tid Vävaren klockan 08.30–11.10 
 

Beslutande Peter Karlsson (M), ordförande 
Anders Hedeborg (S), första vice ordförande, § 148–152, 155 
Eivor Folkesson (MP) ersätter Anders Hedeborg (S), § 153–154, 156–163 
Lars Murling(K) ersätter Frida Edholm (K), § 148–149 
Frida Edholm (K), § 150–163 
Arne Sjöberg (M) 
Ellen Lundström (C) ersätter Roland Sjödahl (C) 
Jane Råsten (S) ersätter Jenny Bytander (S) 
Bengt-O Petersson (K) 
Gary Sparrborn (M) 
Fabian Thun (S) 
Dag Källman (V) 
Thomas Strandberg (SD) 
 

Paragrafer §148–§163 
 

 
Sekreterare 

 
_________________________________________________________ 
Christina Andersson 

 
 
Ordförande 

 
_________________________________________________________ 
Peter Karlsson (M) 

 
 
Justerare 

 
_________________________________________________________ 
Bengt-O Petersson (K) 
 

Anslag/bevis 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Nämnd Kommunstyrelsen 

 
Sammanträdesdatum 
 

2019-10-02 Sista dag för överklagande 
 

2019-10-29 

Datum då anslaget sätts upp 2019-10-08 Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande. 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning 

 
Underskrift  

___________________________________________________ 
Christina Andersson 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 
 

Lars Murling (K), § 150–163 
Eivor Folkesson (MP), § 148–152, 155 
Gunilla Sjösten (KD) 
Björn Sandberg (SD) 
 

Övriga  
 

Ajournering Klockan 09.53–10.10 
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§ 148 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
Vår beteckning:  -  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Bengt-O Petersson (K) väljs till justerare. 
2. Föredragningslistan fastställs. 

 

Yrkande 
Ordföranden: 
Information om årets enkätundersökning om företagsklimat läggs till föredragningslistan. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
yrkandet. 
 

Föredragningslista 
Upprop 
Fråga om det finns jäv 
 
 

 Ärende Dnr Föredragande 
1 Val av justerare och fastställande av föredragningslista 

 
  

2 Information från Centrum för kommunstrategiska 
studier 
 

 Martin Klinthäll, 
Anders Hedeborg 

 Ärenden till kommunfullmäktige   

3 Ekonomisk delårsrapport 
 

KS/2018:265 Birgitta Calén 

4 Begäran om utökad borgensram 
 

KS/2019:297  

5 Kommunikationsstrategi 
 

KS/2019:233  

6 Strategi för arbete med krisberedskap 
 

KS/2019:221 Jonas Birgestam 

 Ärenden till kommunstyrelsen   
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7 Risk- och sårbarhetsanalys 
 

KS/2019:220 Jonas Birgestam 

8 Instruktion för kommundirektör 
 

KS/2019:288  

9 Informationshanteringsplan 
 

KS/2019:77  

10 Arkivbeskrivning 
 

KS/2019:78  

11 Uppdrag om intensionerna i PWC:s utredning 
 

 Madeleine Andersson 

12 Anmälan av delegationsbeslut 
 

KS/2019:7  

13 Protokoll för kännedom 
 

KS/2019:101, 
KS/2019:102, 
KS/2019:119, 
KS/2019:89, 
KS/2019:36, 
KS/2019:5 

 

    

 Information    

14 Meddelanden och handlingar för kännedom 
 

KS/2019:33  

15 Information om årets enkätundersökning om 
företagsklimat 

  

16 Kommundirektören informerar 
 

 Madeleine Andersson 

 
 

Sammanfattning 
Till varje sammanträde sammanställs en föredragningslista. Där redovisas vilka ärenden ordförande vill att 
kommunstyrelsen ska behandla. Vid sammanträdet har ledamöterna möjlighet att föreslå ändringar i listan. 
Ärendena behandlas i följande ordning: 1–5, 8, 7, 6, 9–16. I protokollet skrivs ärendena i den ordning de 
står i föredragningslistan. 
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§ 149 

Information från Centrum för kommunstrategiska studier 
Vår beteckning:  -  

 

Sammanfattning 
Martin Klinthäll, CKS, och Anders Hedeborg (S), styrelseordförande i CKS, informerar om det nya avtalet 
mellan CKS, Linköpings universitet, Region Östergötland och länets kommuner. Det nya avtalet ska tas 
fram under nästa år och gälla från år 2022. För att förankra den nya avtalsperioden besöker Martin 
Klinthäll och Anders Hedeborg länets kommuner under hösten 2019. 
 
 
Kommunstyrelsen tackar och noterar informationen. 
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§ 150 

Ekonomisk delårsrapport 
Vår beteckning: KS/2018:265 - 041 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Delårsrapport per 2019-08-31 med helårsprognos för 2019 godkänns. 

 

Sammanfattning 
Ekonomiavdelningen har upprättat en delårsrapport per 2019-08-31 med helårsprognos för år 2019. 
Resultatet för perioden januari–augusti 2019 är 14,1 miljoner kronor och prognostiserat resultat för helåret 
2019 är 4,5 miljoner kronor. Det är 2,7 miljoner kronor mindre än det budgeterade resultatet på 7,2 
miljoner kronor. 
 

Beslutet expedieras till  
Ekonomiavdelningen 
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§ 151 

Begäran om utökad borgensram 
Vår beteckning: KS/2019:297 - 045 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Att som för egen skuld teckna borgen för Vadstena Fastighets ABs låneförpliktelser upp till ett 
högsta belopp om 285 500 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

2. Att den nya borgensramen gäller tills vidare 
3. Att Vadstena Fastighets AB till kommunen erlägger en avgift av den utökade ramen om 

55 000 000 kronor enligt gällande regelverk. 
 

Yrkande 
Ordföranden: 
Punkt 3 ska lyda: 
Att Vadstena Fastighets AB till kommunen erlägger en avgift av den utökade ramen om 55 000 000 
kronor enligt gällande regelverk. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
yrkandet. 
 

Sammanfattning 
Vadstena Fastighets AB kommer inom kort påbörja nyproduktion av ett trygghetsboende om 30 lägen-
heter med tillhörande gemensamhetsutrymmen. Utgiften beräknas till cirka 60 miljoner kronor  ( efter 
avdrag för investeringsstöd). Därför begär bolaget en utökning av borgensramen. Gällande borgensram 
uppgår till 230 500 000 kronor och efter en utökning med 55 000 000 kronor skulle den uppgå till 285 500 
kronor. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen den 13 september 2019 
Begäran om utökad borgensram för Vadstena Fastighets AB inkommen den 13 september 2019.  Ärende 
KS 2019:297 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Ekonomichefen 
Vadstena Fastighets AB 
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§ 152 

Kommunikationsstrategi 
Vår beteckning: KS/2019:233 - 009 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Policy för information och kommunikation antagen den 22 juni 2016, § 68, upphävs. 
 

Sammanfattning 
En kommunikationsstrategi är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationsarbetet ska bidra till 
att uppnå organisationens övergripande mål. Förändringar i form av till exempel ändrade 
organisationsförutsättningar och samhällsutvecklingen i stort är faktorer som på verkar 
kommunikationsstrategins utformning och sedan den nuvarande Policy för Information och 
Kommunikation antogs har kommunkoncernen utvecklats liksom samhället i stort. 
I takt med utvecklingen av vårt moderna och digitaliserade samhälle ställer medborgarna högre krav på 
kommunens tjänster och serviceutbud. För att skapa en effektiv och verksamhetsdriven organisation som 
bättre möter medborgarnas krav och förväntningar behöver strategin för kommunikationsarbetet 
omformas. 
 
I samband med att en ny kommunikationsstrategi tas fram ändras beslutsgången och 
Kommunikationsstrategi för Vadstena kommun ska framöver antas av kommundirektören.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 4 september 2019 
Policy för Information och kommunikation 2016 
 

Beslutet med handlingar expedieras till  
– 
 

Beslutet expedieras till  
Kommunikatör 
Stabschef 
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§ 153 

Strategi för arbete med krisberedskap 
Vår beteckning: KS/2019:221 - 163 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Kommunfullmäktige antar Strategi för arbete med krisberedskap 2020-2023. 
 

Sammanfattning 
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap ska kommunen bland annat sammanställa en risk- och sårbarhetsanalys. Med 
utgångspunkt i analysen ska kommunen för varje ny mandatperiod fastställa plan för hur extraordinära 
händelser ska hanteras. Uppgiften preciseras ytterligare i en överenskommelse mellan Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) där det framgår att 
planen ska utformas som ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap och ange 
övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad 2019-09-04 
Risk- och sårbarhetsanalys 2019 
Strategi för krisberedskap 2020-2023 
 

Beslutet expedieras till  
Kommundirektör 
Säkerhetssamordnare 
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§ 154 

Risk- och sårbarhetsanalys 
Vår beteckning: KS/2019:220 - 168 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Sammanställningen av kommunens risk- och sårbarhetsanalysarbete godkänns. 
 

Sammanfattning 
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap ska kommunen analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan 
inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet 
ska senast den 31 oktober under det första kalenderåret efter ordinarie val till kommunfullmäktige 
värderas och sammanställas i en risk-och sårbarhetsanalys och redovisas till länsstyrelsen. 
 
Risk- och sårbarhetsanalysen utgör grunden i kommunens arbete med att minska sårbarheter i 
samhällsviktig verksamhet som drivs eller ägs av kommunen, samt att öka förmågan att hantera händelser 
som kan leda till en samhällsstörning, kris eller extraordinär händelse. Syftet med analysen är att öka 
medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga om hot, risker och 
sårbarheter inom det egna verksamhetsområdet samt att skapa underlag för egen planering. Analysen 
utgör också en viktig källa för information om samhällets risker till allmänheten och till att ge en bild av de 
risker och sårbarheter som finns i samhället i stort. 
 
De åtgärdsbehov som identifieras ska utgöra underlag för beslut inom kommunen om förebyggande 
åtgärder i syfte att minska eller reducera risker, samt åtgärder i syfte att öka förmågan att hantera oönskade 
händelser och deras konsekvenser. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad 2019-09-04 
Risk- och sårbarhetsanalys 2019 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Länsstyrelsen med rekommenderat brev 
 

Beslutet expedieras till  
Säkerhetssamordnaren 
 
 
  



11 (19) 
 

 
 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-02 
 

 

 

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 

§ 155 

Instruktion för kommundirektör 
Vår beteckning: KS/2019:288 - 003 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Att kommunstyrelsen fastställer instruktionen för kommundirektören 
2. Att tidigare upprättad instruktion beslutad av kommunstyrelsen den 14 september 2016, § 132 

upphävs. 
3. I avsnitt 3.1 i instruktionen under punktuppställningen ”I kommundirektörens uppgift ingår att” 

ska följande punkt läggas till: 
Verka för att kommunens förvaltningar tillämpar en god ekonomisk hushållning med 
kommunens medel inom de ramar som kommunfullmäktige bestämt. 

 

Yrkande 
Ordföranden: 
I avsnitt 3.1 i instruktionen under punktuppställningen ”I kommundirektörens uppgift ingår att” ska 
följande punkt läggas till: 
Verka för att kommunens förvaltningar tillämpar en god ekonomisk hushållning med kommunens medel 
inom de ramar som kommunfullmäktige bestämt. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
yrkandet. 
 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen 7 kap. 1–3 § ska varje kommun utse en kommundirektör och att upprätta en 
instruktion för denna, där det framgår hur direktören ska leda förvaltningen och vilka uppgifter i övrigt 
som åvilar kommundirektören. En instruktion har nu framtagits, där grunden är det material som 
Kommundirektörsföreningen i Sverige har tagit fram och som anpassats till Vadstena kommun.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-03 
Instruktion för kommundirektören 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommundirektören 
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§ 156 

Informationshanteringsplan 
Vår beteckning: KS/2019:77 - 004 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Kommunstyrelsen upphäver tidigare beslut om dokumenthanteringsplaner för olika 
verksamhetsdelar fastställda av kommunstyrelsen. 

2. Kommunstyrelsen antar föreslagen informationshanteringsplan för kommunstyrelsen att 
gälla från och med 2 oktober 2019. 

 

Sammanfattning 
Informationshanteringsplanen redovisar vilka processer som sker och vilka slag av information och 
handlingar som uppkommer hos kommunstyrelsen förvaltning. Den ger nödvändig kontroll och 
överblick över den information som hanteras. 
 
Informationshanteringsplanen ska också underlätta arkivarbetet och förbättra möjligheterna att söka 
efter och ta del av information. I planen finns en översikt över den information som hanteras och 
hur den ska förvaras. Den innehåller uppgifter om både den information som ska bevaras och den 
som är gallringsbar. Planen talar också om när informationen ska överlämnas till kommunarkivet. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad 17 september 2019 
Förslag till informationshanteringsplan för kommunstyrelsen (KS/2019:47 – 004) 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
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§ 157 

Arkivbeskrivning 
Vår beteckning: KS/2019:78 - 004 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Kommunstyrelsen antar föreslagen arkivbeskrivning att gälla från och med 2 oktober 2019. 
 

Sammanfattning 
Arkivbeskrivningen är upprättad för att uppfylla kommunstyrelsens skyldigheter enligt 4 kap 2 § 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) om beskrivning av myndighetens allmänna handlingar samt 6 
§ 2 p arkivlagen om arkivbeskrivning. Dokumentet redovisar hur kommunstyrelsen i Vadstena kommun 
har organiserat sin informationshantering och sitt arkiv. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad 17 september 2019 
Förslag till arkivbeskrivning (KS/2019:78) 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
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§ 158 

Uppdrag om intensionerna i PWC:s utredning 
Vår beteckning:  -  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Uppdraget att ta de kontakter som behövs för att uppnå intensionerna i PWC:s utredning är 
utfört. 

 

Sammanfattning 
Den 5 juni 2019, § 107 beslutade kommunstyrelsen om renovering av Mauritzonska fastigheten och 
skomakarstugorna. I samband med det fick kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att ta de kontakter 
som behövs, för att nå intensionerna i PWC:s utredning om berörda stiftelser. Dessa kontakter är nu 
tagna. 
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§ 159 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning: KS/2019:7 - 002 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Redovisningen godkänns. 
 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut under perioden 26 augusti 2019–22 september 2019 redovisas på dagens sammanträde. 
 
 
Beslutsnummer Beslutsdatum Beteckning Beskrivning 
KSDEL/2019 § 68 2019-08-28 KS/2019:122 Upphandling av konsultstöd för 

detaljplanering, UH-2019-34 
KSDEL/2019 § 69 2019-09-02 KS/2018:315 Beslut till remissvar på Östergötlands regionala 

kulturplan 2020-2023 
KSDEL/2019 § 70 2019-08-28 KS/2019:227 Påskrivet delegationsbeslut 190828. 
KSDEL/2019 § 71 2019-09-04 KS/2019:20 Beslut om kommunrepresentant i Region 

Östergötlands politiska samrådsgrupp för 
strategiska frågor 

KSDEL/2019 § 73 2019-09-12 KS/2019:291 Remiss på handlingsprogram enligt lag om 
skydd mot olyckor 
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§ 160 

Protokoll för kännedom 
Vår beteckning: KS/2019:101 - 107, KS/2019:102 - 107, KS/2019:119 - 107, KS/2019:89 - 106, 

KS/2019:36 - 106, KS/2019:5 - 107 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Redovisningen godkänns. 
 

Sammanfattning 
Protokoll som kommit in till kommunstyrelsen under perioden 26 augusti 2019–22 september 2019 
redovisas på dagens sammanträde. 
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§ 161 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: KS/2019:33 – 106 

 

Sammanfattning 
Meddelanden och handlingar för kännedom under perioden 26 augusti 2019–22 september 2019 delges på 
dagens sammanträde. 
 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 162 

Information om årets enkätundersökning om företagsklimat 
Vår beteckning:  -  

 

Sammanfattning 
Jessica Hallros, vd på Vadstena turism och näringsliv AB, informerar om årets enkätundersökning som 
Svenskt Näringsliv gjort om företagsklimatet i Sveriges kommuner. Undersökningen har gjorts under flera 
år, och i år kom Vadstena på 84:e plats i rankningen. Jämfört med förra året har kommunen klättrat upp 
108 platser. 
 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 163 

Kommundirektören informerar 
Vår beteckning:  -  

 

Sammanfattning 
Kommundirektör Madeleine Andersson informerar om vad som görs inom olika verksamheter i 
kommunen och vad som är på gång. 
 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

 

 


