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Plats och tid Vävaren klockan 08.35–11.15 
 

Beslutande Peter Karlsson (M), ordförande 
Jane Råsten (S) ersätter Anders Hedeborg (S) 
Frida Edholm (K) 
Arne Sjöberg (M) 
Roland Sjödahl (C), andra vice ordförande 
Jenny Bytander (S), § 1–21 
Bashar Abboud (S) ersätter Jenny Bytander, § 22–23 
Bengt-O Petersson (K) 
Gary Sparrborn (M) 
Fabian Thun (S) 
Dag Källman (V) 
Thomas Strandberg (SD) 
 
 

Paragrafer §1–§23 
 

 

Sekreterare 
 

_________________________________________________________ 
Christina Andersson 

 

 
Ordförande 

 
_________________________________________________________ 
Peter Karlsson (M) 

 
 
Justerare 

 
_________________________________________________________ 
Frida Edholm (K) 

 

Anslag/bevis 

 

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

 
Sammanträdesdatum 
 

2020-02-05 Sista dag för överklagande 
 

2020-03-04 

Datum då anslaget sätts upp 2020-02-12 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) 
Ellen Lundström (C) 
Bashar Abboud (S), § 1–21 
Jonas Lindholm (K) 
Eivor Folkesson (MP) 
Gunilla Sjösten (KD), § 2–23 
Björn Sandberg (SD) 
 
 

Övriga Christina Andersson, kommunsekreterare 
Madeleine Andersson, kommundirektör 
Eva Mattson (K), § 2 
Birgitta Granath (M), § 2 
Martin Nyström (S), § 2 
Torbjörn Bengtsson, Deloitte, § 2 
Birgitta Calén, ekonomichef, § 19–23 

 
Ajournering Klockan 09.35–09.50 
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§ 1 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
Vår beteckning:  -  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Frida Edholm (K) väljs till justerare. 
2. Föredragningslistan fastställs. 

 

Förslag till beslut 

Ordföranden: 
Till föredragningslistan läggs ett ärende om information från kommundirektören. Ärende 7 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 
 

  

2 Möte med revisorerna 
 

  

 Ärenden till kommunfullmäktige   
3 Besökskostnader återvinningscentral 

 
KS/2019:305  

4 Ändrade avgifter inom socialnämndens 
verksamhetsområde 
 

KS/2019:29  

5 Prissättning till kostenhetens serveringar 
 

KS/2019:367  

6 Riktlinje för trygghetsboende 
 

  

7 Detaljplan för Novisen 2 med flera 
 

KS/2016:233  
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8 Detaljplan för Kungs Starby 2:1 
 

KS/2018:313  

9 Detaljplan för del av Vadstena 4:44 
 

KS/2019:278  

10 Förvärv av aktierna i SmåNet AB med 
dotterbolaget Vökby Bredband AB 
 

KS/2020:29  

11 Uppföljning av motioner och 
medborgarförslag 
 

KS/2019:377  

 Ärenden till kommunstyrelsen   
12 Redovisning detaljbudget för övriga nämnder 

2020 
 

KS/2019:210  

13 Svar på remiss om regional tågtrafik 2040 
 

KS/2019:356  

14 VA-översyn för kommunen 
 

KS/2020:28  

15 Plan för god folkhälsa 
 

KS/2020:17  

16 Uppföljning av kommunstyrelsens interna 
kontroll 2019 
 

KS/2018:287  

17 Redovisning av synpunkter och klagomål, Tyck 
till! 2019 
 

KS/2019:27  

18 Val av ersättare till LAG-grupp Leader 
Folkungaland 
 

KS/2018:271  

19 Anmälan av delegationsbeslut 
 

KS/2020:4  

20 Protokoll till kommunstyrelsen 
 

KS/2019:102, 
KS/2019:32, 
KS/2018:271, 
KS/2019:36, 
KS/2020:12, 
KS/2020:19, 
KS/2019:101, 
KS/2019:132, 
KS/2019:5 
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 Information    
21 Meddelanden och handlingar för kännedom 

 
KS/2018:296, 
KS/2019:322, 
KS/2019:33, 
KS/2019:376, 
KS/2020:10 

 

22 Kommundirektören informerar   
23 Övriga frågor   
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§ 2 

Möte med revisorerna 
Vår beteckning:  -  

 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer besöker kommunstyrelsen och dess ordförande Eva Mattsson berättar om 
revisorernas verksamhet. 
 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 3 

Besökskostnader återvinningscentral 
Vår beteckning: KS/2019:305 - 346 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Avgiften för företagsbesök på återvinningscentralerna i Motala, Borensberg och Vadstena ska 
vara 250 kronor exklusive moms per besök. Det befintliga avgiftstaket om 16 besök tas bort. 
Avgiften ska börja gälla 1 maj 2020. 

2. En begränsning om 16 fria besök per privathushåll per år införs på återvinningscentralerna i 
Motala, Borensberg och Vadstena. Efter 16 besök debiteras varje besök med 250 kr inklusive 
moms. Avgiften ska börja gälla 1 maj 2020. 

 
Under förutsättning att kommunfullmäktige i Motala och Vadstena kommun antar ovan 
beslutspunkter: 
 

3. Vatten- och avfallsnämnden ger verksamheten i uppdrag att informera företagen om vilka 
möjligheter Motala och Vadstena kommun erbjuder för att lämna avfall. Verksamheten uppdras 
också att informera privathushållen vilka möjligheter som finns för hämtning av grovsopor, 
trädgårdsavfall med mera och vilka typer av avfall som återvinningscentralen alltid är skyldig att ta 
emot. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens ordförande: 
Punkt 1 och 2 sista meningen ska lyda: Avgiften ska börja gälla 1 maj 2020. 
 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Detta ärende har återremitterats till Motala- Vadstena vatten- och avfallsnämnd. Verksamheten har efter 
önskemål undersökt avgifterna för besök på återvinningscentraler i andra närliggande kommuner och 
storstäder. Utifrån jämförelsen har ett förslag tagits fram som verksamheten anser ligga i linje med andra 
kommuner. Föreslagna besöksavgift säkerställer också att systemet blir rättvist, lika för alla, samt att 
kostnader inte förs över på kunder som inte omfattas av besöksavgiften. 
 
Analys av besöksstatistiken på Tuddarps återvinningscentral visar att stora mängder företagsbesök med 
dagens debiteringssystem inte blir debiterade. Resultatet blir att taxekollektivet tvingas finansiera 
miljonbelopp av företagens avfallslämnande vilket varken är rättvist eller tillåtet enligt lag. I dagsläget med 
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takpriset om 4 000 kronor per år finns även ett problem med konkurrenslagstiftningen då kommunen 
bedriver verksamhet som ingen privat näringsidkare kan konkurrera med. 
 
För att lösa denna snedfördelning av taxan föreslås dagens avgiftstak för företagsbesök om 16 debiterbara 
besök tas bort och ersättas med ett system där debitering sker för varje besök. För att lösa problemet med 
företagare som använder sitt privata körkort vid inpassering för att komma undan avgift föreslås också en 
begränsning om 16 fria besök införas per hushåll för privatpersoner. I snitt besöker hushållen idag en 
återvinningscentral sex gånger per år i både Motala och Sverige vilket innebär att ett tak på 16 besök bör 
vara mer än tillräckligt för de allra flesta. Efter de 16 fria besöken skall debitering om 250 kronor per 
besök göras. För privatpersoner föreslås avgiften att tas ut inklusive moms och för företag exklusive 
moms. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse: Besöksavgift på återvinningscentraler i Motala och Vadstena Kommuner 
Bilaga 1: Registrering av företagsbesökare Informations-PM 
 

Beslutet expedieras till 

Motala–Vadstena vatten- och avfallsnämnd 
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§ 4 

Ändrade avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde 
Vår beteckning: KS/2019:29 - 009 

 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

1. Att godkänn de nya avgifterna enligt förslag, daterad 2019-12-02. 

2. Avgifterna gäller från 1 mars 2020. 

 

Sammanfattning 

I samband med budgetarbetet för år 2020 har förslag framtagits till nya avgifter inom socialnämndens 
verksamhetsområden från och med 1 mars 2020. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-02 

Förslag till ändrade avgifter, daterade 2019-12-02 

 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Socialnämnden 

 

Beslutet expedieras till  

– 
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§ 5 

Prissättning till kostenhetens serveringar 
Vår beteckning: KS/2019:367 - 049 

 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-19, § 236 upphävs från och med 1 mars 2020. 
 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

 

1. Följande priser tillämpas från och med 1 mars 2020 för måltider som skolornas personal och 
externa kunder köper i grundskolornas serveringar.  

 

 

 Nuvarande pris Förslag till nytt 

pris 

Lunch i skolrestaurang  54 kr  55 kr 

Salladstallrik, stor 35 kr 36 kr 

Salladstallrik, assiett 17 kr 18 kr 

Samtliga priser är inklusive moms. 

 

 

2. Kommunstyrelsen ger kostchefen i uppdrag att ordna så att priserna kommande år uppdateras 
efter ett index. 

 

Sammanfattning 

I skolornas serveringar är det möjligt för lärare och övrig skolpersonal, som inte äter pedagogisk lunch, att 

äta och sedan betala lunchen via avdrag på lönen alternativt med swish. Det är också möjligt för externa 

personer, gäster på skolan, att köpa lunch. Denna skrivelse gäller förslag till prissättning för dessa måltider 

beskrivna ovan. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-01-08. 
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Beslutet med handlingar expedieras till 

– 

 

Beslutet expedieras till 

Kostchef 

Personalavdelningen 
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§ 6 

Riktlinje för trygghetsboende 
Vår beteckning: KS/2020:37 - 730 

 

Kommunstyrelsens beslut  

Under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver sitt beslut, 2018-02-28 § 14: 

 

1. Reviderad Riktlinjer för trygghetsboende antas.  
2. Socialnämnden ska göra en redaktionell ändring i riktlinjen, där det förtydligas vad subventionen 

avser samt skillnaden mellan trygghetsboende och äldreboende. 
 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

1. Upphäva beslut om Riktlinjer för trygghetsboende, antagna av kommunfullmäktige 2018-02-28 § 
14.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens ordförande: 

Till kommunstyrelsens beslut läggs en punkt 2 som ska lyda: 

Socialnämnden ska göra en redaktionell ändring i riktlinjen, där det förtydligas vad subventionen avser 
samt skillnaden mellan trygghetsboende och äldreboende. 
 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Antagna Riktlinjer för trygghetsboende behöver revideras så att minimi-åldern för dem som kan söka 

trygghetsboende blir 65 år istället för, som idag, 70 år. Detta eftersom Länsstyrelsen kräver att 

minimiåldern är 65 år för att kommunerna ska kunna ansöka om bidrag till byggnationen av boendet. Det 

nya förlaget är i riktlinjerna gulmarkerat.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-28 

Reviderade Riktlinjer för trygghetsboende  
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Beslutet med handlingar expedieras till 

– 

 

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktiges beslut 
Socialnämnden 
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§ 7 

Detaljplan för Novisen 2 med flera 
Vår beteckning: KS/2016:233 - 214 

 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

1. Detaljplaneförslaget antas 
 

Sammanfattning 

HSB Östergötland har kommit in med en ansökan om att genom en ny detaljplan pröva möjligheten att 
uppföra bostadsrättslägenheter inom den norra, obebyggda delen av fastigheten Novisen 2 samt del av 
intilliggande fastighet Birgitta 5. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och detaljplanearbetet 
bedrivs enligt reglerna för standardförfarande (PBL2010:900). 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 15 januari 2020 

Behovsbedömning om miljökvalitetsbeskrivning 

Planbeskrivning 

Plankarta 

Samrådsredogörelse 

Granskningsutlåtande 

 

Beslutet expedieras till 

Kommunfullmäktiges beslut 

Plan- och bygglovavdelningen, så snart protokollet anslås, för vidare expediering. 
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§ 8 

Detaljplan för Kungs Starby 2:1 
Vår beteckning: KS/2018:313 - 214 

 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

1. Detaljplaneförslaget antas 
 

Sammanfattning 

Helhetshälsa AB har kommit in med en begäran om att kommunen prövar frågan om ny detaljplan med 

syfte att möjliggöra en nyetablering av anläggning för tillverkning av hälsokostprodukter vid Vadstenas 

södra infart, i höjd med Vadstena antik och kuriosa. Fastigheten är privatägd, men fastighetsägaren har 

ställt sig positiv till en försäljning av mark. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 14 januari 2020 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Planbeskrivning 

Plankarta 

Samrådsredogörelse 

Granskningsutlåtande 

 

Beslutet expedieras till 

Kommunfullmäktiges beslut 

Plan- och bygglovavdelningen, så snart protokollet anslås, för vidare expediering 
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§ 9 

Detaljplan för del av Vadstena 4:44 
Vår beteckning: KS/2019:278 - 214 

 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

1. Detaljplaneförslaget antas 
 

Sammanfattning 

Bovieran AB har kommit in med en intresseanmälan om att kommunen ska pröva en detaljplan för att 

möjliggöra uppförande av 36 bostadsrättslägenheter i tre flerbostadshus inom den sydvästra delen av ovan 

nämnda området. Planområdet utgör första etapp av kommunens nästa bostadsutvecklingsprojekt inom 

del av fastigheten Vadstena 4:44 öster om Tycklingevägen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 13 januari 2020 
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande 
Planbeskrivning 
Plankarta 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

 

Beslutet expedieras till 

Kommunfullmäktiges beslut 

Plan- och bygglovavdelningen, så snart protokollet anslås, för vidare expediering. 
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§ 10 

Förvärv av aktierna i SmåNet AB med dotterbolaget Vökby Bredband AB 
Vår beteckning: KS/2020:29 - 005 

 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1. Kommunen förvärvar A- och B-aktier i SmåNet AB med ingående dotterbolaget Vökby 
Bredband AB i enlighet med överlåtelseavtal med SmåNet Holding AB (ub) daterat den 23 
december 2019. 

2. Kommunen erlägger köpeskillingen 4 061 250 kronor på tillträdesdagen den 4 mars 2020 förutsatt 
att likalydande beslut fattats i alla fyra ägarkommuner. 

3. Vid extra bolagsstämma med SmåNet AB ska beslutas om ändring av bolagsordningen 
innebärande att styrelsen för bolaget ska bestå av 5–7 ledamöter med lika många suppleanter. 

4. Vid extra bolagsstämma med Vökby Bredband AB ska beslutas om ändring av bolagsordningen 
innebärande att styrelsen för bolaget ska bestå av 5–7 ledamöter med lika många suppleanter samt 
att det totala aktiekapitalet ska sättas ner till 1 000 000 kronor. 

5. Som kommunens röstberättigade ombud vid bolagsstämma med SmåNet AB utses Magnus 
Gustafsson med Mats Wahrén som ersättare (vilka sedan tidigare också är valda som ombud vid 
bolagsstämma med Vökby Bredband AB) för tiden fram till och med årsstämman 2023. 

6. Som kommunens ledamot i styrelserna för SmåNet AB och Vökby Bredband AB för perioden 
från extra bolagsstämma i mars 2020 till och med årsstämman 2023 utses kommunstyrelsens 
ordförande med dess vice ordförande som suppleant. 

7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med de övriga ägarkommunerna framlägga de förslag 
till beslut om ägardirektiv med mera som erfordras samt val av styrelser utöver vad som angetts 
ovan, liksom att inom ramen för sitt reglemente och kommunallagen besluta om frågor som gäller 
styrning och uppföljning av bolagens verksamhet.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens ordförande: 

Punkt 2 som ska lyda: 

Kommunen erlägger köpeskillingen 4 061 250 kronor på tillträdesdagen den 4 mars 2020 förutsatt att 

likalydande beslut fattats i alla fyra ägarkommuner. 

 

Punkt 5 ska lyda: 

Som kommunens röstberättigade ombud vid bolagsstämma med SmåNet AB utses Magnus Gustafsson 
med Mats Wahrén som ersättare (vilka sedan tidigare också är valda som ombud vid bolagsstämma med 
Vökby Bredband AB) för tiden fram till och med årsstämman 2023. 
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Punkt 6 ska lyda: 

Som kommunens ledamot i styrelserna för SmåNet AB och Vökby Bredband AB för perioden från extra 

bolagsstämma i mars 2020 till och med årsstämman 2023 utses kommunstyrelsens ordförande med dess 

vice ordförande som suppleant. 

 

Beslutsgång 

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

 

Sammanfattning 

Vadstena, Ödeshög, Boxholm och Ydre kommuner avser att förvärva SmåNet AB i syfte att återigen göra 
Vökby Bredband AB till ett helägt kommunalt bolag. Detta föreslås för att kommunernas invånare ska ha 
bästa möjliga tillgång till olika bredbandstjänster. 
 

Beslutsunderlag 

Utredning daterad 2019-03-22 
Avtal 2019-12-23 avseende överlåtelse av aktier i SmåNet Aktiebolag 
Muntlig redovisning av kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 

– 

 

Beslutet expedieras till  

Ekonomichef 
Kommunchef 
Ägarkommunerna 
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§ 11 

Uppföljning av motioner och medborgarförslag 
Vår beteckning: KS/2019:377 - 009 

 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Redovisningen godkänns. 
 

Sammanfattning 

Det finns ett obesvarat medborgarförslag och en obesvarad motion äldre än ett år. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 7 januari 2020 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 

– 
 

Beslutet expedieras till  

Kultur- och utbildningsnämnden 
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§ 12 

Redovisning detaljbudget för övriga nämnder 2020 
Vår beteckning: KS/2019:210 - 041 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

1. Redovisning av samhällsbyggnadsnämndens mål och detaljbudget för 2020 godkänns. 

2. Redovisning av socialnämndens mål och detaljbudget för 2020 godkänns. 

3. Redovisning av kultur- och utbildningsnämndens mål och detaljbudget för 2020 godkänns. 

 

Reservation 

Bengt-O Petersson (K), Frida Edholm (K) och Thomas Strandberg (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Sammanfattning 

Nämnderna har fattat beslut om mål och detaljbudget för 2020, vilka redovisas till kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 28 januari 2020. 

Mål och detaljbudget 2020 med plan 2021-2022 för samhällbyggnadsnämnden. 

Mål och detaljbudget 2020 med plan 2021-2022 för socialnämnden. 

Mål och detaljbudget 2020 med plan 2021-2022 för kultur- och utbildningsnämnden. 

 

Beslutet expedieras till  

Ekonomiavdelningen 

Förvaltningschefer 

Respektive nämnd 
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§ 13 

Svar på remiss om regional tågtrafik 2040 
Vår beteckning: KS/2019:356 - 014 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens yttrande.  

 

Sammanfattning 

Målbild 2040 för Region Östergötlands engagemang i regional tågtrafik är en tågstrategisk målbild för hur 
regionen ska agera strategiskt för att tillgodose resandebehovet med tågtrafik. Resandet med tåg har ökat 
kraftigt under senare år och förväntas öka ännu mer i samband med Ostlänkens tillkomst. Vadstena 
kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Kommunstyrelsens förvaltning har 
sammanställt ett yttrande i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Vadstena kommun ser generellt positivt på att ett strategiskt dokument klarlägger hur Östgötatrafiken ska 
planera för att tillgodose det framtida resbehovet med tågtrafik. Kommunen konstaterar dock att den 
tågstrategiska målbilden fastslår principer som kan innebära försämringar för möjligheten till rimlig 
arbetspendling mellan Vadstena och Linköping. Kommunen anser att kollektivtrafiken som helhet är 
viktig, även i en tågutvecklingsstrategi, för alla kommuner i regionen. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 13 januari 2020 

Svar på remiss Målbild 2040 för Region Östergötlands engagemang i regional tågtrafik 

Remiss: Målbild 2040 för Region Östergötlands engagemang i regional tågtrafik, version 1.0, 2019-11-07 

Följebrev Remiss: Målbild 2040 för Region Östergötlands engagemang i regional tågtrafik, 2019-11-15 

 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Registrator@regionostergotland.se 

 

Beslutet expedieras till  

Samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 14 

VA-översyn för kommunen 
Vår beteckning: KS/2020:28 - 303 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

1. Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd uppdras att utreda förutsättningar och kostnader för 

framtagande av en VA-översyn för Vadstena kommun. Uppdraget ska rapporteras inom två 

månader till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdras att utifrån levererad rapport fatta beslut om vidare 

hantering av ärendet. 

 

Sammanfattning 

Vadstena kommun är i behov av en översyn av vatten- och avlopps VA-översyn som tar hänsyn till såväl 

utvidgning av befintligt VA-område på grund av beslutad nybyggnation som för tillkommande 

utvecklingsområden. Syftet är därmed att redovisa en översikt av nuvarande VA-situation samt formulera 

strategier för hantering av VA-försörjning utanför nuvarande verksamhetsområden. 

 

I ett första steg uppdras därför Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd att utreda förutsättningar och 

kostnader för framtagande av en VA-översyn för Vadstena kommun. Därefter kan Vadstena kommun 

fatta beslut om finansiering och tidplan. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-24 

 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Anders Edholm, Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd 

 

Beslutet expedieras till  

– 
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§ 15 

Plan för god folkhälsa 
Vår beteckning: KS/2020:17 - 019 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

1. Det interna folkhälsonätverket med representanter från de olika förvaltningarna får i uppdrag att 
samordna en plan för god folkhälsa för 2020–2021. Planen ska presenteras för kommunstyrelsen 
senast vid sammanträdet den 3 juni. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens ordförande: 
Tidsperioden ska vara 2020–2021: 
 
Gary Sparrborn (M): 
Beslutet ska även expedieras till Motala Vadstena vatten- och avfallsnämnd 
 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

En god folkhälsa är en viktig förutsättning för en social hållbar utveckling. En god folkhälsa kan ses som 

en investering som leder till ett bättre liv för den enskilde, men även en ekonomisk vinst för samhället. 

 

Folkhälsan blir generellt bättre i Sverige men har under de senaste åren visat upp stora skillnader mellan 

olika befolkningsgrupper. Dessa syns tydligt utifrån en socioekonomisk analys där bland annat 

utbildningsnivån ger ett tydligt avtryck. 

Östgötakommissionen påtalade detta i sin slutrapport 2014 och gav kommunerna rekommendationer hur 

det fortsatta folkhälsoarbetet skulle bedrivas. 

 

Folkhälsoarbetet tar sin utgångspunkt utifrån mätbara värden och indikatorer som redovisar invånarnas 

hälsotillstånd inom olika områden. Utifrån dessa värden är det viktigt att göra en analys och att fokusera 

på områden där extra insatser ska genomföras. Ett gott resultat nås genom en samverkan mellan de olika 

nämndernas förvaltningar och kommunens planer och beslut ska utgå ifrån ett övergripande 

folkhälsoperspektiv och Agenda 2030. De samordnade insatserna ska leda till en bättre och mer jämlik 

hälsa hos befolkningen. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen den 21 januari 2020 

 

Beslutet med handlingar expedieras till 

– 

 

Beslutet expedieras till 

Kultur- och utbildningsnämnden 

Motala Vadstena vatten- och avfallsnämnd 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Socialnämnden 
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§ 16 

Uppföljning av kommunstyrelsens interna kontroll 2019 
Vår beteckning: KS/2018:287 - 009 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

1. Rapport om genomförd internkontroll för kommunstyrelsen 2019 godkänns. 
 

Sammanfattning 

Enligt policy för intern kontroll beslutad av kommunfullmäktige 17 december 2014, § 212 ska respektive 

nämnd fastställa en internkontrollplan för varje budgetår. Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2019 

fastställdes vid sammanträdet den 12 december 2018, § 210. Efter årets slut ska nämnden rapportera 

resultatet av uppföljningen. Redovisning av utförd internkontroll finns enligt bilaga ”Redovisning av 

kommunstyrelsens internkontrollplan 2019”. 

 
Inga allvarliga brister har upptäckts i samband med kontrollerna och förslag till åtgärder har tagits fram av 
förvaltningen. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 7 januari 2020 
Redovisning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 

– 

 

Beslutet expedieras till  

Revisorerna 

 

 

  



26 (32) 
 

 
 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-05 

 

 

 

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 

§ 17 

Redovisning av synpunkter och klagomål, Tyck till! 2019 
Vår beteckning: KS/2019:27 - 009 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

1. Redovisningen godkänns. 
 

Sammanfattning 

Under år 2019 har det kommit in två synpunkter och klagomål, varav en är anonymt inlämnad. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 7 januari 2020 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 

– 

Beslutet expedieras till  

– 
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§ 18 

Val av ersättare till LAG-grupp Leader Folkungaland 
Vår beteckning: KS/2018:271 - 101 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Till ersättare i LAG-grupp Leader Folkungaland efter Lars Murling (K) utses Linda Staaf (K) 

under tiden 2020-02-06–2022-12-31. 
 

Förslag till beslut 

Bengt-O Petersson (K): 
Nominerar Linda Staaf (K). 
 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Vadstena kommun är medlem i Leaderprojektet Leader Folkungaland och kommunstyrelsen ska välja en 
ersättare efter Lars Murling (K) för resterande tid av mandatperioden. Ersättaren nomineras av 
oppositionen. 
 

Beslutet expedieras till 

Förtroendepersonsregistret 
Personalavdelningen 
Stabschef 
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§ 19 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning: KS/2020:4 - 002 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Redovisningen godkänns. 

 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut under perioden 26 november 2019–27 januari 2020 redovisas på dagens sammanträde. 
 
 
Beslutsnummer Beslutsdatum Beteckning Beskrivning 

KSDEL/2019 § 84 2019-12-09 KS/2019:314 Avropsavtal postförmedlingstjänster 2017 avseende 

tjänsteområde 1, 3, 5, 9, 13, 14 

KSDEL/2019 § 85 2019-12-09 KS/2019:314 Avropsavtal postförmedlingstjänster 2017 avseende 

tjänsteområde 4, 6 

KSDEL/2019 § 86 2019-12-20 KS/2019:383 Utdelning av medel från Anna Mauritzons 

donationsfond 2019 

KSDEL/2020 § 1 2020-01-08 KS/2019:217 Nyanställningar kvartal 4 2019 

KSDEL/2020 § 2 2020-01-08 KS/2020:8 Upphandling av bemanningstjänster - socionomer, 

UH-2019-69 

KSDEL/2020 § 3 2020-01-15 KS/2020:15 Beslut om tillförordnad kommundirektör 

KSDEL/2020 § 4 2020-01-14 KS/2020:8 Upphandling av sjuksköterskor, UH-2019-68 
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§ 20 

Protokoll till kommunstyrelsen 
Vår beteckning: KS/2019:102, KS/2019:32, KS/2018:271, KS/2019:36, KS/2020:12, KS/2020:19, 
KS/2019:101, KS/2019:132, KS/2019:5 - 107, 106, 101, 106, 106, 107, 107, 107, 107 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Redovisningen godkänns. 

 

Sammanfattning 

Protokoll som kommit in till kommunstyrelsen under perioden 26 november 2019–27 januari 2020 
redovisas på dagens sammanträde. 
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§ 21 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: KS/2018:296, KS/2019:322, KS/2019:33, KS/2019:376, KS/2020:10 - 003, 006, 106, 

002, 106 

 

Sammanfattning 

Meddelanden och handlingar för kännedom under perioden 26 november 2019–27 januari 2020 delges på 
dagens sammanträde. 
 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 22 

Kommundirektören informerar 
Vår beteckning:  -  

 

Sammanfattning 

Kommundirektör Madeleine Andersson informerar om vad som görs inom olika verksamheter i 
kommunen och vad som är på gång. Ekonomichef Birgitta Calén informerar om årsredovisningen för 
2019. 
 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 23 

Övriga frågor 
Vår beteckning:  -  

 

Sammanfattning 

Frida Edholm (K) önskar en genom gång av medarbetarenkäten vid nästa sammanträde med 
kommunstyrelsen, vilket läggs till planeringen. 

 
 
 

 


