
1 (31) 
 

 
 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-06 

 

 

 

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 

 

Plats och tid Vävaren klockan 08.30–12.25 
 

Beslutande Peter Karlsson (M), ordförande 
Anders Hedeborg (S), första vice ordförande 
Frida Edholm (K) 
Arne Sjöberg (M) 
Roland Sjödahl (C), § 164–181 
Gunilla Sjösten (KD) ersätter Roland Sjödahl (C), § 182–184 
Jane Råsten (S) ersätter Jenny Bytander (S) 
Bengt-O Petersson (K) 
Gary Sparrborn (M) 
Fabian Thun (S) 
Dag Källman (V), § 164–166, 168 
Ellen Lundström (C) ersätter Dag Källman (V), § 167, 169–182 
Thomas Strandberg (SD) 
 

Paragrafer §164–§184 
 

 

 
Sekreterare 

 

_________________________________________________________ 
Christina Andersson 

 
 
Ordförande 

 
_________________________________________________________ 
Peter Karlsson (M) 

 
 
Justerare 

 
_________________________________________________________ 
Björn Sandberg (SD) 

 

Anslag/bevis 

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

 
Sammanträdesdatum 
 

2019-11-06 Sista dag för överklagande 
 

2019-12-03 

Datum då anslaget sätts upp 2019-11-12 Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande. 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning 

 

Underskrift  
 

___________________________________________________ 
Christina Andersson 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 
 

Kerstin Ramå (M) 
Lars Murling (K), § 164–181 
Ellen Lundström (C), § 164–166, 168 
Jonas Lindholm (K), § 164–182 
Eivor Folkesson (MP) 
Gunilla Sjösten (KD), § 164–181 
Björn Sandberg (SD) 
 
 

Övriga Christina Andersson, kommunsekreterare 
Madeleine Andersson, kommundirektör 
Birgitta Calén, ekonomichef, § 166–168, 181–183 
Anna Lundstedt, kostchef, § 181 
Martin Berry, stabschef, § 182 

 
Ajournering Klockan 09.45–10.00 
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§ 164 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
Vår beteckning:  -  

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Björn Sandberg (SD) väljs till justerare. 
2. Föredragningslistan fastställs. 
 

Förslag till beslut  

Ordföranden: Övriga frågor läggs till föredragningslistan och punkt 2 utgår. 
 

Beslutsgång  

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

Föredragningslista  

Upprop 
Fråga om det finns jäv 
 
 

 Ärende Dnr Föredragande 

1 Val av justerare och fastställande av 
föredragningslista 
 

  

 Ärenden till kommunfullmäktige   

    

2 Svar på motion om komplettering av närtrafik i 
Vadstena tätort 
 

KS/2019:192  

3 Skattesats för 2020 
 

KS/2019:210  

4 Låneram för 2020 
 

KS/2019:210 Birgitta Calén 

5 Strategisk plan och budget för kommunen 
2020-2022 

KS/2019:210 Birgitta Calén 

6 Avfallstaxa för år 2020 
 

KS/2019:304  

7 VA-taxa för år 2020 KS/2019:240  
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8 Ansökan om att köpa industrimark 
 

KS/2019:308  

9 Markköp, del av Västerlösa 
 

KS/2019:324  

10 Riktlinje för intern kontroll 
 

KS/2018:296, 
XKS/2014:272, 
KS/2015:102 

 

11 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 
2020 
 

KS/2019:322  

 Ärenden till kommunstyrelsen   

    

12 Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2020 
 

KS/2019:322  

13 Lokalt samverkansavtal 
 

KS/2019:329  

14 Jubileum Gustav Vasa 500 år 
 

KS/2019:331  

15 Anmälan av delegationsbeslut 
 

KS/2019:7  

16 Protokoll för kännedom 
 

KS/2019:101, 
KS/2019:102, 
KS/2019:5, 
KS/2019:32, 
KS/2019:36, 
KS/2019:290 

 

 Information   

    

17 Meddelanden och handlingar för kännedom 
 

KS/2019:49, 
KS/2019:33 

 

18 Information om folkhälsofrågor 
 

 Anna Lundstedt 

19 Information om förslagshantering 
 

 Martin Berry 

20 Kommundirektören informerar 
 

 Madeleine Andersson, 
Birgitta Calén 

21 Övriga frågor   
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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, 3–4, 6, 5, 7–21. I protokollet skrivs ärendena i den ordning de 
står i föredragningslistan. 
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§ 165 

Svar på motion om komplettering av närtrafik i Vadstena tätort 
Vår beteckning: KS/2019:192 - 531 

 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Motionen avslås. 
 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna i Vadstena föreslår i en motion att kommunen utreder möjligheten och kostnaderna 
för att införa anropstyrd trafik i centralorten på samma sätt som det finns möjlighet att beställa allmän 
kollektivtrafik på landsbygden.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott daterad den 5 september 2019  
Motion om komplettering av närtrafik inom Vadstena tätort 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 

– 

Beslutet expedieras till  

Sverigedemokraterna i Vadstena 
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§ 166 

Skattesats för 2020 
Vår beteckning: KS/2019:210 - 041 

 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Att skattesats för år 2020 fastställs till 22,80 kronor. 
 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för kommunalskatt som ingår i 
den preliminära inkomstskatten under följande år. Den kommunala skatten höjdes år 2016 med 1,25 
kronor. För åren 2017–2019 beslutades om oförändrad skattesats. Inför år 2020 föreslås en oförändrad 
skattesats jämfört med 2019. Inför 2020 finns heller inga föreslag till skatteväxlingar mellan region och 
kommun. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 14 oktober 2019. 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 

- 

Beslutet expedieras till  

-  
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§ 167 

Låneram för 2020 
Vår beteckning: KS/2019:210 - 041 

 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

1. Att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder 

under år 2020, med totalt 250 000 000 kronor. 

2. Att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp 

motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2020. 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

1. Att ekonomichef Birgitta Calén, med kommundirektör Madeleine Andersson som ersättare, har 

rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2020 nyupplåna, det vill säga öka kommunens 

skulder under år 2020, med totalt 250 000 000 kronor. 

2. Att ekonomichef Birgitta Calén, med kommundirektör Madeleine Andersson som ersättare, har 

rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2020 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp 

motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2020.  

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutar årligen om en låneram som baseras på finansiering av strategiska 

investeringar det kommande året, överskjutande investeringar från 2019 samt en buffert för oförutsedda 

investeringar. Detta sker i enlighet med kommunens finanspolicy. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad 21 oktober 2019. 

 

Beslutet med handlingar expedieras till 

- 

 

Beslutet expedieras till  

Kommundirektör 

Förvaltningsrätten Linköping, forvaltningsrattenilinkoping@dom.se – för laga kraft  
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§ 168 

Strategisk plan och budget för kommunen 2020-2022 
Vår beteckning: KS/2019:210 - 041 

 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

1. Att Strategiplan och budget 2020-2022 för Vadstena kommun antas. 

2. Att allmänna regler punkt a-h antas: 

a) Tilldelat anslag utgör yttersta restriktionen för verksamheten vilket innebär att nämnden vid 

befarat anslagsöverskridande i första hand ska göra en omprioritering inom nämndens 

verksamhetsområde. Om detta inte är möjligt ska ärendet hänskjutas till 

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för ställningstagande om verksamheten ska upphöra 

eller om nya resurser ska anvisas. 

b) Varje nämnd ska för år 2020-2022 till kommunstyrelsen senast under februari 2020 inlämna en 

nämndplan med budget för 2020-2022 som överensstämmer med de resurser som tilldelats 

enligt fullmäktiges beslut om strategisk plan och budget. 

c) Kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige ska alltid informeras om beslut om ny eller 

utökad verksamhet alternativt reduktion eller avveckling.  

d) Ekonomiavdelningen får i uppdrag att justera respektive nämnds beslutade nettobudget med 

beslutade löneökningsmedel för år 2020. 

e) Internt personalomkostnadspålägg (PO-påslag) för år 2020 uttas med 40,15 % med rätt för 

ekonomiavdelningen att justera procentsatsen om lagstadgade eller avtalsenliga avgifter 

förändras under löpande budgetår. 

f) Kommunstyrelsen får i uppdrag att omfördela medel mellan beslutade investeringsprojekt. 

g) Bemyndiga ekonomiavdelningen att omfördela budgetmedel som på grund av att 

verksamheter flyttats mellan nämnder eller uppenbart bokförts/budgeterats på fel 

verksamhet/ansvar.  

h) I de fall kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige ger uppdrag till nämnderna som kan 

medföra kostnader ska också finansieringen klargöras. 

 

 

 

 

 

3. Att regler om anslagsbindningsnivåer antas. 
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Driftbudget: 

Beviljat anslag är ett nettoanslag per nämnd. Nämnden får inom sin budget göra omprioriteringar 

i de fall beslutet inte strider mot mål och riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige.  

Nämnden ska inhämta kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges godkännande innan start av ny 

verksamhet som på sikt kan öka kommunens nettokostnader.  

 

Investeringsbudget: 

Kommunfullmäktige anslår ett nettoinvesteringsbelopp utifrån nämndernas investeringsbeslut på 

projekt. Medlen får inte användas till andra projekt utan kommunstyrelsens godkännande.  

 

Beslut om ombudgetering från tidigare år tas genom särskilt beslut i kommunstyrelsen. Underlag 

ska omfatta tidigare beslutade medel, under året utnyttjade medel och förslag till ombudgetering.  

 

Förslag till beslut 

Arne Sjöberg (M): 
Bifall till majoritetens förslag. 
 
Bengt-O Petersson (K) och Frida Edholm (K): 
Bifall till Konsensus förslag. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt Arne 
Sjöbergs förslag. 
 
 
Dag Källman (V), Roland Sjödahl (C) och Thomas Strandberg (SD) avstår från att delta i beslutet. 
 

Reservation 

Frida Edholm (K) och Bengt-O Petersson (K) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning 

Ett förslag från majoriteten (S+M+MP) på Strategisk plan och budget för perioden 2020-2022 har 

inkommit. Strategisk plan bifogas tjänsteskrivelsen. De kommunala revisorernas budgetäskade lämnas till 

kommunfullmäktiges presidium och beslutas av kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 21 oktober 2019 

Majoritetens förslag till strategiplan och budget 2020-2022 
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Beslutet med handlingar expedieras till 

- 

Beslutet expedieras till  

Kommundirektör 

Kommunens revisorer 

Kultur och utbildningsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Socialnämnden 

Valnämnden 
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§ 169 

Avfallstaxa för år 2020 
Vår beteckning: KS/2019:304 - 346 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till avfallstaxa 2020 i sin helhet. Höjningen av 
taxan gäller från 1 januari år 2020. 

 

Sammanfattning 

En höjning av avfallstaxan föreslås med 5,5 procent på de totala intäkterna. Höjningen ger en 
ökning av intäkterna med 3 307 000 kronor under år 2020. Det innebär en generell höjning med sex 
kronor per månad och hushåll. Höjningen av taxan med 5,5 procent har sin grund i en årlig uppräkning av 
kostnaderna samt de ökade kapitaltjänstkostnader som verksamheten har för de investeringar som 
genomförs på Tuddarps avfallsanläggning med ny återvinningscentral och 
personalbyggnad. 
 
För en villa med fyrfacksystem ökar avgiften med 75 kronor per år. För en lägenhet så ökar avgiften från 1 
185 kronor per år till 1 260 kronor per år, vilket ger 75 kronor per år. För slamtömning så ökar avgiften 
från 1075 kronor per gång till 1 150 kronor per gång vilket ger 75 kronor per gång. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse: Vadstena kommun, avfallstaxa år 2020 
Förslag Avfallstaxa Vadstena år 2020 
 

Beslutsexpediering 

Motala Vadstena vatten- och avfallsnämnd 
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§ 170 

VA-taxa för år 2020 
Vår beteckning: KS/2019:240 - 346 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Vatten och avloppstaxan i Vadstena kommun höjs med 6,8 procent i jämförelse med taxan för år 
2019. Höjningen av taxan gäller från den 1 januari år 2020. 

 

Sammanfattning 

En höjning av vatten- och avloppstaxan föreslås med sju procent på de totala intäkterna. Höjningen av 
taxan med sju procent har sin grund i en årlig uppräkning av kostnaderna samt de ökade 
kapitaltjänstkostnader på cirka 3 800 000 kronor som ombyggnationen av Vadstena avloppsreningsverk 
medför. Höjningen ger en ökning av intäkterna med 1 201 000 kronor under år 2020. Höjningen tas ut på 
de fasta avgifterna för att närma sig en fördelning som motsvarar 80 procent fasta avgifter och 20 procent 
rörliga. 
 
Brukningsavgiftens kostnadsökning för ett typ hus A respektive B blir enligt följande: 
 
Typhus A 
Brukningsavgiften ökar med 612 kronor till 9 171 kronor vilket innebär en ökning med cirka 51 kronor 
per månad. 
Typhus B 
Brukningsavgiften ökar med 1 930 kronor till 52 815 kronor vilket innebär en ökning med cirka 161 
kronor per månad. 
 
Typhus A avser fastighet med friliggande enbostadshus, tomtyta 800 m2. Fastigheten är ansluten till vatten, 
spill- och dagvatten. Vattenförbrukning 150 m3 per år. 
Typhus B avser flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 15 lägenheter, 
tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 2 000 m3 per år. 2 stycken parallellkopplade vattenmätare Qn2,5. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse: Vadstena kommun, vatten- och avloppstaxa år 2020 
Förslag Vadstena styrdokument VA-taxa 2020 
 

Beslutsexpediering 

Motala Vadstena vatten- och avfallsnämnd 
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§ 171 

Ansökan om att köpa industrimark 
Vår beteckning: KS/2019:308 - 251 

 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Ansökan om köp av industrimark i anslutning till Näckrosen 1 avslås.  
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att, om fastighetsägaren till Näckrosen 1 vill, 

förhandla om ett arrende för att sökandes parkerings- och lagringsbehov ska kunna lösas. 
 

Sammanfattning 

Bofab Conveyor Aktiebolag har till samhällsbyggnadsnämnden kommit in med en ansökan om att få köpa 

industrimark i anslutning till fastigheten Näckrosen 1, som ägs av bolaget. Ytan behövs enligt ansökan för 

uppställning av bilar, containers och till allmän lageryta. 

Marken som avses i ansökan skapades genom utfyllning i Vättern i mitten av 1980-talet. I detaljplanen är 

området industrimark. Grannfastigheten Näckrosen 2 utökades på det sätt som ägaren till Näckrosen 1 nu 

vill utöka sin tomt. Utökningen av Näckrosen 2 gjordes i anslutning till att en ny detaljplan antogs samt då 

utfyllnad färdigställts i mitten av 1980-talet, genom att kommunen sålde marken. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för att industrimark ska finnas tillgänglig så att verksamheter kan 

växa och utvecklas, befintliga såväl som nya. I det här fallet anser förvaltningen att marken inte bör säljas 

då det inte är önskvärt att ytterligare byggnader tillkommer i området, dels på grund av markens läge på 

Vätternstranden, dels på grund av den ökade trafikbelastning en utökning kan ge. Om marken säljs ger det 

ägaren möjlighet att bygga på den byggrätt som skapades i detaljplanen 1986. 

För att kunna utveckla hamnområdet i Vadstena krävs en långsiktig lösning av tung trafik till 

industriområdet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att detaljplanelägga och bygga en ny 

infartsväg söderifrån. Innan det är klarlagt hur vägsträckningen blir i södra änden av Kronängsgatan är det 

inte önskvärt att kommunen säljer mark som kan komma att behövas tas i anspråk för vägen.  

Behoven som företaget anger till köpet anser samhällsbyggnadsförvaltningen kan lösas genom att ett 

långsiktigt arrendekontrakt upprättas. I arrendekontraktet kan det regleras hur en eventuell lösen ska ske 

av de investeringar i asfalt och staket som företaget behöver göra för att kunna utnyttja marken till i 

ansökan beskrivet ändamål.  

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 21 augusti 2019 

Karta till tjänsteskrivelse 
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Ansökan om markköp  

Karta till ansökan 

Beslutet expedieras till  

Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 172 

Markköp, del av Västerlösa 
Vår beteckning: KS/2019:324 - 252 

 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

1. Köpeavtalet mellan Vadstena kommun, köpare, och Sveaskog, säljare, för del av Västerlösa 1:60 

godkänns. 

 

Sammanfattning 

Vattenverket i Borghamn ligger på Sveaskogs mark. Tillfart till vattenverket har tidigare gått över tomten 

till Borghamns vandrarhem. Under 2018 sålde Sveaskog vandrarhemmet och sedan dess kommer 

lastbilstransporter inte fram till vattenverket på ett bra sätt, då de inte längre kan åka över tomten. En 

mindre väg, som ägs av Sveaskog och som går ner till vattenverket och Bockakyrkogården, har bedömts 

lämplig som nerfart om den förstärks till en kostnad om cirka 100 000 kronor. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har dikuterat med VA-enheten och Sveaskog om en lösning på problemet. 

Samtliga parter är överens om att det bästa är att Vadstena kommun köper den del av fastigheten som är 

runt vattenverket. Vid köp av fastigheten kommer Lantmäteriet se till att vägfrågan blir löst, troligtvis 

genom att kommunen får del i samfälld väg. 

 

VA-enheten och samhällsbyggnadsförvaltningen är överens om att Vadstena kommun bör stå för 

kostnaderna vid ett fastighetsköp och att VA-enheten står för de väghållningskostnader som uppkommer 

för vattenverkets behov. 

 

Sveaskog har erbjudit Vadstena kommun att köpa cirka 1000 kvadratmeter tomt för 300 000 kronor. 

Tillsammans med fastighetsbildningskostnader bedöms kostnaden bli totalt 350 000 kronor. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen rekommenderar att köpet genomförs så att Vadstena kommun blir ägare 

till marken som vattenverket står på och vägfrågan får en korrekt juridisk lösning. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 21 oktober 2019 

Köpeavtal 
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Beslutet med handlingar expedieras till 

Kommunstyrelsens beslut expedieras till:  

Mark- och exploateringsavdelningen via samhällsbyggnadsnamnden@vadstena.se 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till: 

Tekniska serviceförvaltningen Motala kommun, Vatten och avfall, enhet verk. 

Mark- och exploateringsavdelningen, samhallsbyggnadsnämnden@vadstena.se 

Beslutet expedieras till 

Länsstyrelsen för laga kraft. 

 

 

 

  

mailto:samhällsbyggnadsnamnden@vadstena.se
mailto:samhallsbyggnadsnämnden@vadstena.se
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§ 173 

Riktlinje för intern kontroll 
Vår beteckning: KS/2018:296, XKS/2014:272, KS/2015:102 - 003, 001, 001 

 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

1. Policy intern kontroll antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2014, § 212 upphävs. 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

 

Under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver sitt beslut om Policy intern kontroll från den 17 

december 2014, § 212. 

 

1. Upphävs Riktlinjer för intern kontroll antagen av kommunstyrelsen den 12 november 2014, § 264. 

2. Antas Riktlinje för intern kontroll i Vadstena kommun. 

3. Är uppdraget att åtgärda brister i den interna kontrollen genomfört. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning fick den 11 maj 2016, § 81 i uppdrag av kommunstyrelsen att åtgärda 

brister i den interna kontrollen, vilka handlade om att ta fram nya riktlinjer och rutiner. Sedan dess har 

kommunen ett nytt styrsystem samt en ny uppsättning av egna styrdokument och regler för hur de ska 

hanteras och utformas. 

 

Sammantaget har det resulterat i att kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag på Riktlinje för 

intern kontroll i Vadstena kommun, som antas av kommunstyrelsen, och en Rutin för intern kontroll i Vadstena 

kommun, som antas av kommundirektören. Rutinen innehåller regler för handläggning av den interna 

kontrollen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott daterad den 7 oktober 2019 

Riktlinje för intern kontroll i Vadstena kommun 

Policy intern kontroll, KS/2014:272, 2014:1957 

Riktlinjer för intern kontroll, KS/2014:272, 2014:1956 

Protokollsutdrag från KS 2016-05-11, § 81 
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Beslutet med handlingar expedieras till 

Kommunstyrelsens beslut 

Ekonomichef (beslut och Riktlinje för intern kontroll i Vadstena kommun) 

Hr-chef (beslut och Riktlinje för intern kontroll i Vadstena kommun) 

It-chef (beslut och Riktlinje för intern kontroll i Vadstena kommun) 

Kommundirektör (Riktlinje för intern kontroll i Vadstena kommun) 

Samtliga förtroendevalda (Riktlinje för intern kontroll i Vadstena kommun) via Lex Meeting 

Samtliga förvaltningar (beslut och Riktlinje för intern kontroll i Vadstena kommun) 

Stabschef (beslut och Riktlinje för intern kontroll i Vadstena kommun) 

Beslutet expedieras till  

Kommunstyrelsens beslut 
Kultur-och utbildningsnämnden 

Revisionen 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Socialnämnden 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ekonomichef 

Hr-chef 

It-chef 

Kommunstyrelsen 

Kultur-och utbildningsnämnden 

Revisionen 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samtliga förvaltningar 

Socialnämnden 

Stabschef 
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§ 174 

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020 
Vår beteckning: KS/2019:322 - 006 

 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

1. Föreslagna sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020 godkänns, det vill säga den 26 

februari, 22 april, 17 juni, 23 september, 28 oktober, 18 november och 16 december. 

 

Sammanfattning 

Styrelse, nämnder och fullmäktige antar varje år i november sammanträdestider inför kommande år. 
Förslaget för 2020 innebär åtta sammanträden för kommunstyrelse och sju sammanträden för 
kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen den 16 oktober 2019 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 

– 

Beslutet expedieras till  

Kommunikatören 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Revisorerna 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden   
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§ 175 

Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2020 
Vår beteckning: KS/2019:322 - 006 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

1. Föreslagna sammanträdestider för kommunstyrelsen 2020 godkänns, det vill säga den 5 februari, 

1 april, 6 maj, 3 juni, 2 september, 7 oktober, 4 november och 2 december. 

 

Sammanfattning 

Utskott, nämnder och fullmäktige antar varje år sammanträdestider inför kommande år. Enligt förslaget 
ska kommunstyrelsen ha åtta sammanträden under kommande år och arbetsutskottet sju sammanträden. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen den 16 oktober 2019 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 

– 

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 
Kommunikatören 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Revisorerna 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden  
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§ 176 

Lokalt samverkansavtal 
Vår beteckning: KS/2019:329 - 021 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

1. Lokalt samverkansavtal antas. 

 

Sammanfattning 

Syftet med samverkansavtalet är att ge medarbetare och lokala parter ökad delaktighet och inflytande och 

därmed förutsättningar att åstadkomma och utveckla en väl fungerande verksamhet. Samverkan syftar 

även till att integrera hälso- och arbetsmiljöarbetet vilket omfattar både hälsofrämjande, förebyggande och 

rehabiliterande insatser. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 24 oktober 2019 

Förslag till lokalt samverkansavtal 

 

Beslutet med handlingar expedieras till 

– 

Beslutet expedieras till  

Hr-chef  
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§ 177 

Jubileum Gustav Vasa 500 år 
Vår beteckning: KS/2019:331 - 861 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott utses till styrgrupp för kommunens engagemang i jubileet. 

2. Målsättningen med kommunens engagemang är att genom jubileet bidra till stärkt kunskap om 

Vadstenas och Sveriges historia, stärkt marknadsföring och nya möjligheter för den lokala 

besöksnäringen samt stärkta samarbeten och ambassadörskap inför fortsatt platsutveckling. 

3. En överenskommelse om ansvars- och arbetsfördelning av jubileumsarbetet tecknas mellan 

kommunkoncernens berörda förvaltningar och bolag. 

4. Kommundirektören ges i uppdrag att teckna avtal med Visit Vadstena AB som samarrangör av 

utställningen ”Gustav Vasa talar ur skägget” sommaren 2021 på Vadstena slott. 

5. Finansiering sker inom befintlig budgetram. 

 

Förslag till beslut 

Arne Sjöberg (M) och Anders Hedeborg (S): 

Bifall till förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

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

 

Reservation 

Frida Edholm (K) och Bengt-O Petersson (K) reserverar sig mot beslutet. 

 

Sammanfattning 

Vadstena kommun avser att uppmärksamma jubileet Gustav Vasa 500 år med tyngdpunkt på 2021. Denna 

tjänsteskrivelse avser att ange ramar och riktlinjer för kommunens engagemang och jubileumsarbete.  

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 22 oktober 2019 
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Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-12-19, § 229 

Förslag till koncernintern överenskommelse 

Förslag till avtal med Visit Vadstena AB 

 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Kommundirektören 

Kommunikatör 

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kultur- och fritidsstrateg 

Kultur- och utbildningsnämnden 

Stabschef 

Vadstena turism och näringsliv AB 

Beslutet expedieras till  

–  
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§ 178 

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

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 

Sammanfattning  
Delegationsbeslut under perioden 23 september  2019–28 oktober 2019 redovisas på dagens 
sammanträde. 

 

Beslutsnummer Beslutsdatum Beteckning Beskrivning 

KSDEL/2019 § 74 2019-09-30 KS/2018:280 Deltagande i föreläsning om att arbeta för 

tillgänglighet 

KSDEL/2019 § 75 2019-09-30 KS/2018:280 Deltagande i utbildning om kollektivtrafik 

KSDEL/2019 § 76 2019-10-01 KS/2019:217 Nyanställningar kvartal 2 2019 

KSDEL/2019 § 77 2019-10-02 KS/2019:311 Förordnande av tillförordnad chef för 

Servicecenter 2019-10-01 - - 12-31 

KSDEL/2019 § 78 2019-10-07 KS/2019:122 Överlåtelseavtal sten- och markarbeten, UH-

2016-114 

KSDEL/2019 § 79 2019-10-07 KS/2019:122 Upphandling kuvert med tryck, UH-2019-65 

KSDEL/2019 § 80 2019-10-08 KS/2019:314 Beslut om anmälan att avropa SKL 

Kommentus upphandling 

Postförmedlingstjänster 2017 
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§ 179 

Protokoll för kännedom 
Vår beteckning: KS/2019:101, KS/2019:102, KS/2019:5, KS/2019:32, KS/2019:36, KS/2019:290 - 107, 

107, 107, 106, 106, 253 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 

Sammanfattning  
Protokoll som kommit in till kommunstyrelsen under perioden 23 september 2019–28 oktober 2019 
redovisas på dagens sammanträde. 
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§ 180 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: KS/2019:49, KS/2019:33 - 049, 106 

 

Sammanfattning  
Meddelanden och handlingar för kännedom under perioden 23 september 2019–28 oktober 2019 delges 
på dagens sammanträde. 
 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 181 

Information om folkhälsofrågor 
Vår beteckning:  -  

 

Sammanfattning 

Anna Lundstedt, kostchef, informerar om folkhälsoprojektet som pågår i länet. I det deltar kommunen 

tillsammans med länets övriga kommuner och Region Östergötland. Anna Lundstedt sammanfattar vad 

som hänt i projektet under åren, vad kommunstyrelsen har åtagit sig att göra i år och resultatet från en 

rapport som Regionen gjort om projektet. 

 

 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 182 

Information om förslagshantering 
Vår beteckning:  -  

 

Sammanfattning 

Martin Berry, stabschef, informerar om en, för kommunen, ny webbaserad tjänst för att hantera 
synpunkter, felanmälningar, frågor med mera. Tjänsten kan även nås via app i exempelvis mobiltelefon. 
 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 183 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



31 (31) 
 

 
 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-06 

 

 

 

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 

§ 184 

Övriga frågor 
Vår beteckning:  -  

 

Sammanfattning 

Inga övriga frågor anmäldes vid dagens sammanträde. 

 

 

 


