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Plats och tid Vävaren klockan 08.30–12.30 
 

Beslutande Peter Karlsson (M), ordförande 
Frida Edholm (K) 
Jan Sundström (M) ersätter Arne Sjöberg (M), § 65–76, 81–83 
Roland Sjödahl (C), andra vice ordförande 
Jenny Bytander (S) 
Lars Murling (K) ersätter Bengt-O Petersson (K) 
Fabian Thun (S) 
 

Paragrafer §65–§94 
 

 
 
Sekreterare 

 
_________________________________________________________ 
Christina Andersson 

 
 
Ordförande 

 
_________________________________________________________ 
Peter Karlsson (M) 

 
 
Justerare 

 
_________________________________________________________ 
Roland Sjödahl (C) 

 

 

Anslag/bevis 
 

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

 
Sammanträdesdatum 
 

2020-06-03 Sista dag för överklagande 
 

2020-07-01 

Datum då anslaget sätts upp 2020-06-10 Anslaget tas ned dagen efter sista dag för 
överklagande. 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning 

 
Underskrift  

 
___________________________________________________ 
Christina Andersson 
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Ej tjänstgörande 
ledamöter och ersättare 
 

Dag Källman (V) 
Björn Sandberg (SD), § 65–76, 81–83 

Övriga Christina Andersson, kommunsekreterare 
Madeleine Andersson, kommundirektör 
Birgitta Calén, ekonomichef, § 75–76 

 
Ajournering Klockan 09.45–10.00 
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§ 65 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
Vår beteckning:  -  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Roland Sjödahl (C) väljs till justerare. 
2. Föredragningslistan fastställs. 

 

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 kommunalt ungdomsråd 

 
KS/2018:228  

3 Svar på motion om att göra en miljö- och 
hållbarhetsbedömning vid alla beslut 
 

KS/2019:71  

4 Svar på motion om utökning av Järnevidsbadet 
 

KS/2018:90  

5 Svar på motion om policy för kommunalt ägda 
och inhyrda lokaler 
 

KS/2019:281, 
KS/2019:140 

 

6 Utbetalning av partistöd 
 

KS/2020:56  

7 Deltagande på distans vid politiska 
sammanträden 
 
 

KS/2020:165  
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 Ärenden till kommunstyrelsen   
8 Svar på remiss om regionalt 

trafikförsörjningsprogram för Östergötland 
2030 
 

KS/2020:121  

9 Svar på revisorernas granskning av 
effektivisering inom kommunen 
 

KS/2020:78  

10 Svar på revisorernas granskning av 
ekonomistyrning inom socialnämnden 
 

KS/2020:79  

11 Budgetuppföljning med helårsprognos per 
april 
 

KS/2019:210 Birgitta Calén 

12 Budgetramar för kommunen 
 

KS/2020:120 Birgitta Calén 

13 Omdisponering av investeringsmedel till 
ishallen 
 

KS/2019:210  

14 Taxa för utlämning av allmänna handlingar 
 

KS/2020:43, 
KS/2018:288 

 

15 Folkhälsoplan 2020-2021 
 

KS/2020:17  

16 Uppföljning av övriga nämnders interna 
kontrollplan 
 

KS/2018:287  

17 Direktiv till kommundirektören och 
ordföranden 
 

  

18 Utredning om olika alternativ för ny skola, 
tillagningskök och sporthall 
 

KS/2020:156  

19 Om Vättern 
 

  

20 Svar på uppdrag att utreda samverkan för drift, 
förvaltning och utbyggnad av bredband 
 

KS/2017:143  

21 Svar på uppdrag om behov av VA-planering 
 

KS/2016:137  

22 Svar på uppdrag att utreda vatten- och 
avloppsnät, Nässjahalvön 
 

KS/2017:73  
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23 Svar på uppdrag att utreda samarbete med 
Motala inom miljö- och hälsoskydd 
 

KS/2016:268  

24 Svar på uppdrag om att utreda förutsättningar 
för att ta fram lokala miljömål 
 

KS/2016:293  

25 Svar på uppdrag att aktualisera arbetsgruppen 
för skydd mot olyckor 
 

KS/2018:179  

26 Anmälan av delegationsbeslut 
 

KS/2020:4  

27 Protokoll till kommunstyrelsen 
 

KS/2020:12, 
KS/2020:60, 
KS/2020:80, 
KS/2020:19, 
KS/2020:69 

 

    
 Information    
28 Meddelanden och handlingar för kännedom 

 
KS/2016:233, 
KS/2018:313, 
KS/2019:278, 
KS/2020:19, 
KS/2020:10, 
KS/2020:96, 
KS/2020:58 

 

29 Kommundirektören informerar 
 

  

30 Gruppledarnas överenskommelse om 
deltagande på sammanträden 
 

  

 

Förslag till beslut 
Ordföranden: 

Punkt 2 utgår samt nytt ärende om Vättern. 

 

Dag Källman (V): 

Nytt ärende om gruppledarnas överenskommelse om deltagande på sammanträden. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslagen och finner att den gör det. 
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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: 1–12, 18–19, 17, 13–16, 20–30. I protokollet skrivs ärendena i den 
ordning de står i föredragningslistan. 
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§ 66 

Svar på motion om kommunalt ungdomsråd 
Vår beteckning: KS/2018:228 - 104 

 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Motionen avslås.  

 

Förslag till beslut 
Roland Sjödahl (C): Kultur- och utbildningsnämnden ska utreda frågan vidare. 

 

Lars Murling (K) och Frida Edholm (K): Bifall till Roland Sjödahls förslag. 

 

Jan Sundström (M): Bifall till förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Roland Sjödahls förslag och Jan Sundströms förslag mot varandra och finner att 

kommunstyrelsens beslutar enligt Jan Sundströms förslag. 

Sammanfattning 

Anders Agnemar (C) lämnade i mars 2018 in en motion med förslag om att inrätta ett kommunalt 

ungdomsråd. Motionären föreslår att ett ungdomsråd inrättas, som får en egen budget, ges goda 

kontaktmöjligheter med det övriga demokratiska systemet samt att det ska servas av en engagerad 

tjänsteperson. 

 

Vadstena kommun har idag endast ett aktivt råd. Ytterligare kommunala råd är, som forskningen visar, 

inte en garanti för en vitaliserad demokrati. Givet den svaga evidensen till stöd för motionens intention 

föreslår kommunstyrelsens förvaltning att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-11 

Motion om inrättande av ett kommunalt ungdomsråd 
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Beslutet med handlingar expedieras till 

Anders Agnemar (C) (tjänsteskrivelse samt beslut) 

Beslutet expedieras till  

– 
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§ 67 

Svar på motion om att göra en miljö- och hållbarhetsbedömning vid alla 

beslut 
Vår beteckning: KS/2019:71 - 109 

 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Motionen anses vara besvarad. 

 

Förslag till beslut 
Roland Sjödahl (C): Kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 

motionen. 

 

Ordföranden: Bifall till förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Roland Sjödahls förslag och sitt eget förslag mot varandra och finner att 

kommunstyrelsens beslutar enligt ordförandens förslag. 

 

Reservation 
Roland Sjödahl (C) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 

Anders Agnemar (C) lämnade i januari 2019 in en motion som föreslår att det inför samtliga beslut i den 

politiska organisationen ska genomföras en bedömning av hur ärendet påverkar miljö- och 

hållbarhetsperspektiven. 

 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att bedömningar, analyser och avvägningar mellan och ur olika 

perspektiv även fortsatt ska vara en del av tjänstepersoners grundläggande handläggning, och att dessa inte 

behöver särredovisas under separata rubriker i tjänsteskrivelser. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår 

därmed att motionen anses vara besvarad. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-09. 

Motion med förslag att vid samtliga beslut som tas i kommunstyrelse, nämnder och kommunfullmäktige 

skall en bedömning göras av hur miljö- och hållbarhetsperspektiv påverkas. 

Beslutet med handlingar expedieras till 

– 

Beslutet expedieras till  

Anders Agnemar (C) 
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§ 68 

Svar på motion om utökning av Järnevidsbadet 
Vår beteckning: KS/2018:90 - 822 

 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Motionen avslås. 

Sammanfattning 

Anders Agnemar (C) har lämnat en motion med förslag om att utvidga uppehållsområdet vid 

Järnevidsbadet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har pratat med markägaren och har, via beslut i 

samhällsbyggnadsnämnden, lämnat synpunkter i ärendet samt preliminära kostnadsberäkningar till 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen mot bakgrund av 

kommunens ekonomiska situation. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 25 maj 2020. 

Motionen 

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2018-12-04 § 161 

Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden 2018-12-04 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-02-27 § 13 

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-15 § 107 

Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter till samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-10 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Anders Agnemar (C) (samtliga tjänsteskrivelser och beslut) 

Beslutet expedieras till  

-  
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§ 69 

Svar på motion om policy för kommunalt ägda och inhyrda lokaler 
Vår beteckning: KS/2019:281, KS/2019:140 - 289, 041 

 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Motionen anses vara besvarad. 

Sammanfattning 

Konsensus (K) har i motion till kommunfullmäktige efterfrågat att policy för riktlinjer, ekonomiska mål 
och befogenheter som ska gälla när beslut tas i frågor gällande kommunala lokaler och externt inhyrda 
lokaler. Vissa av de underlag som efterfrågas i motionen finns idag som arbetsmaterial i det dagliga arbetet 
på förvaltningen och ett arbete pågår, enligt kommunstyrelsens förvaltnings antagna verksamhetsplan 
2019, med att se över alla de punkter som den i motionen föreslagna policyn ska belysa. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-21 
Kommunstyrelsens förvaltnings Verksamhetsplan 2019 
Motion om gällande policy för kommunalt ägda och inhyrda lokaler 

Beslutet med handlingar expedieras till 

– 

Beslutet expedieras till  

Konsensus, gruppledare Bengt-O Petersson  
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§ 70 

Utbetalning av partistöd 
Vår beteckning: KS/2020:56 - 104 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunsfullmäktige att besluta: 

 

1. Vadstena kommun betalar ut partistöd för 2019 enligt gällande riktlinjer till Centern, Konsensus, 
Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokreterna, Sverigedemokraterna och 
Vänsterpartiet. 

Sammanfattning 

Redovisning och granskningsrapport har kommit in från samtliga partier som finns representerade i 

kommunfullmäktige. För utbetalning av partistöd finns riktlinjer. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott daterad den 6 april 2020 

Redovisning av använt partistöd 2019 – Centern 

Redovisning av använt partistöd 2019 – Konsensus 

Redovisning av använt partistöd 2019 – Kristdemokraterna 

Redovisning av använt partistöd 2019 – Miljöpartiet 

Redovisning av använt partistöd 2019 – Moderaterna 

Redovisning av använt partistöd 2019 – Socialdemokraterna 

Redovisning av använt partistöd 2019 – Sverigedemokraterna 

Redovisning av använt partistöd 2019 – Vänsterpartiet 

Beslutet med handlingar expedieras till 

– 

Beslutet expedieras till 

Ekonomiavdelningen 
Gruppledarna 
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§ 71 

Deltagande på distans vid politiska sammanträden 
Vår beteckning: KS/2020:165 - 104 

 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Ledamöter får delta på distans i nämnd-, styrelse- och utskottsmöten.  

2. Deltagande på distans ska ses som ett komplement till det fysiska sammanträde som alltid ska äga 
rum.  

3. Vid det fysiska sammanträdet ska mötesordföranden alltid finnas på plats i lokalen för att leda 
mötet.  

4. Ordföranden avgör i vilken utsträckning deltagande på distans ska tillämpas vid varje enskilt 
sammanträde. 

5. Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för att deltagande på distans även ska vara 
möjligt vid kommunfullmäktiges sammanträden. 

Sammanfattning 

I kommunallagens femte kapitel, paragraf 16, anges det att: 

 

”Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet 

ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare 

kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara 

närvarande vid fullmäktiges sammanträde.” 

Kommunfullmäktige i Vadstena kommun har inte fattat beslut om deltagande på distans, men föreslås 
göra detta mot bakgrund av covid-19-pandemin.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-27. 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Samtliga nämnder. 
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Beslutet expedieras till  

- 
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§ 72 

Svar på remiss om regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland 

2030 
Vår beteckning: KS/2020:121 - 501 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens yttrande. 

Sammanfattning 

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland -> 2030 är ett strategiskt dokument som, 
tillsammans med budget, är det viktigaste dokumentet för styrningen av den regionala kollektivtrafiken. 
Vadstena kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott daterad den 5 maj 2020 
Svar på remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram för Region Östergötland ->2030 
Remiss: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Region Östergötland ->2030, remissversion, 2020-03-25 
Följebrev Remiss trafikförsörjningsprogram för Östergötland ->2030, 2020-04-03 

Beslutet med handlingar expedieras till 

registrator@regionostergotland.se, märkt: RTP>2030 

Beslutet expedieras till  

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:registrator@regionostergotland.se
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§ 73 

Svar på revisorernas granskning av effektiviering inom kommunen 
Vår beteckning: KS/2020:78 - 007 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

1. Svaret skrivs om i vissa delar och kommuniceras inom kommunstyrelsen via mejl. Sedan tar 

ordförande beslut i frågan på delegation. 

 

Förslag till beslut 
Roland Sjödahl (C): Svaret skrivs om i vissa delar. 
 
Ordföranden: Svaret skrivs om i vissa delar och kommuniceras inom kommunstyrelsen via mejl. Sedan tar 
ordförande beslut i frågan på delegation.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Roland Sjödahls förslag och sitt eget förslag mot varandra och finner att 
kommunstyrelsens beslutar enligt med ordförandens förslag. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har att besvara revisorernas rekommendationer utifrån granskningen av 

kommunstyrelsens effektiviseringsarbete. Kommunstyrelsen och nämnderna arbetar idag systematiskt med 

effektiviseringsarbete, främst inom ramen för budgetprocessen men också genom ständiga förbättringar i 

löpande verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-27 

Granskning av kommunstyrelsens effektiviseringsarbete 

Beslutet med handlingar expedieras till 

- 

Beslutet expedieras till  

Revisorerna 
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§ 74 

Svar på revisorernas granskning av ekonomistyrning inom 

socialnämnden 
Vår beteckning: KS/2020:79 - 007 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

1. Svaret skrivs om i vissa delar och kommuniceras inom kommunstyrelsen via mejl. Sedan tar 

ordförande beslut i frågan på delegation. 

 

Förslag till beslut 
Jan Sundström (M): Svaret skrivs om i vissa delar och kommuniceras inom kommunstyrelsen via mejl. 

Sedan tar ordförande beslut i frågan på delegation. 

 

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

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska svara på den rekommendation i revisionens granskning av socialnämndens 

ekonomistyrning som berör styrelsen. Svaret går i korthet ut på att kommunstyrelsen redan idag agerar 

kraftfullt vid negativ ekonomisk utveckling i nämnderna – men att dokumentationen av 

ekonomistyrningsprocessen kan utan tvekan bli både tydligare och bättre. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-27 

Granskning av socialnämndens ekonomistyrning 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Socialnämnden 

Beslutet expedieras till  

Revisorerna 
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§ 75 

Budgetuppföljning med helårsprognos per april 
Vår beteckning: KS/2019:210 - 041 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Att budgetuppföljning med helårsprognos för april 2020 godkänns. 

2. Att nämnder med negativ budgetavvikelse ska inkomma med handlingsplan med åtgärder för att 

nå sin budgetram. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 september 2020 ska ordförandena 

och förvaltningscheferna för kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden komma till 

sammanträdet och redovisa respektive nämnds handlingsplan. 

 

Förslag till beslut 
Ordföranden: Till punkt 2 läggs följande: 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 september 2020 ska ordförandena och förvaltningscheferna 

för kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden komma till sammanträdet och redovisa respektive 

nämnds handlingsplan. 

 

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

Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen har upprättat budgetuppföljning med helårsprognos för april 2020 som visar på en 

negativ avvikelse mot budget med 7 680 tusen kronor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 25 maj 2020 

Upprättad budgetuppföljning med helårsprognos per april 2020 

Beslutet med handlingar expedieras till 

- 
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Beslutet expedieras till  

Ekonomiavdelningen 

Socialnämnden 

Kultur- och utbildningsnämnden 
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§ 76 

Budgetramar för kommunen 
Vår beteckning: KS/2020:120 - 041 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

1. Att fastställa preliminära beräkningar för budgetarbetet 2021–2023 avseende drift och 

investeringar. 

2. Nämnderna ska komma in med behovs- och konsekvensanalyser till budgetberedningen enligt 

fastställd tidsplan för budgetarbetet. 

 

Förslag till beslut 
Ordföranden: Punkt 1 ska lyda: 

Att fastställa preliminära beräkningar för budgetarbetet 2021–2023 avseende drift och investeringar. 

 

Roland Sjödahl (C): Till det läggs en punkt 2: 

Nämnderna ska komma in med behovs- och konsekvensanalyser till budgetberedningen enligt fastställd 

tidsplan för budgetarbetet. 

 

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

 

Sammanfattning 
Preliminära budgetramar för år 2021 till år 2023 har beräknats utifrån antaganden om befolknings-, 

intäkts- och kostnadsutveckling. Till följd av corona-pandemin råder stor osäkerhet i dessa antaganden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 15 maj 2020. 

Beräkning av preliminära budgetramar 2021-2023. 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Samtliga nämnder och förvaltningschefer 

Ekonomiavdelningen 
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Beslutet expedieras till  

- 
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§ 77 

Omdisponering av investeringsmedel till ishallen 
Vår beteckning: KS/2019:210 - 041 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

1. Att omprioritera 200 000 kronor i investeringsbudgeten för 2020 från åtgärder på fastigheten 

Birgitta 14 (Kommunhuset) till åtgärder på fastigheten Vadstena 4:27 avseende ishallen. 

Sammanfattning 

För att möjliggöra uppstart av kommande issäsong behöver 200 000 kronor omprioriteras i kommun-

styrelsens investeringsbudget för 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 19 maj 2020. 

Beslutet med handlingar expedieras till 

- 

Beslutet expedieras till  

Kultur- och utbildningsförvaltningen 

Fastighetsförvaltaren 

Ekonomiavdelningen 
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§ 78 

Taxa för utlämning av allmänna handlingar 
Vår beteckning: KS/2020:43, KS/2018:288 - 009, 009 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

1. Kommunstyrelsens beslut den 3 april 2019, § 57 upphävs. 
2. Förslag till taxa för utlämning av allmänna handlingar antas. 

Sammanfattning 

Kommunens taxa behöver uppdateras och ska då gälla för kommunens närarkiv. Taxan är även anpassad 

till Sydarkiveras taxa, som gäller slutarkivet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott daterad den 29 april 2020 

Förslag till taxa för utlämning av allmänna handlingar 

Taxa för kopior och avskrift av allmänna handlingar, KS 2018:288, 2018.2181 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Samtliga förvaltningar (beslut och ny taxa) 

Ekonomiavdelningen (ny taxa) 

Beslutet expedieras till  

Kultur- och utbildningsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Socialnämnden 
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§ 79 

Folkhälsoplan 2020-2021 
Vår beteckning: KS/2020:17 - 019 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 
1. Planen för en god och jämlik folkhälsa fastställs. Planen gäller för 2020 och 2021.  
2. De samordnade insatserna ska utvärderas och redovisas till kommunstyrelsen under hösten 2021 

och ligga till grund för en kommande plan. 

Sammanfattning 

En folkhälsoplan ska ses som en del i kommunens övergripande mål när det gäller ekologisk, ekonomisk 
och social hållbarhet. Den lokalt framtagna folkhälsoplanen har sin utgångspunkt i kommunens 
övergripande mål, i Folkhälsomyndighetens åtta målområden, i den nationella och regionala ANDT-
strategin (alkohol, narkotika, dopning och tobak) samt i Agenda 2030. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 maj 2020 
Plan för en god och jämlik folkhälsa KS/2020:17 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Kultur- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Vatten- och avfallsnämnden 
Personalavdelningen 
Region Östergötland, Enheten för strategi och analys, 581 91 Linköping 
Länsstyrelsen Östergötland, Enheten för social hållbarhet, 581 86 Linköping 

Beslutet expedieras till 

– 
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§ 80 

Uppföljning av övriga nämnders interna kontrollplan 
Vår beteckning: KS/2018:287 - 009 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

1. Uppföljning av 2019 års internkontrollplan för kultur- och utbildningsnämnden godkänns. 

2. Uppföljning av 2019 års internkontrollplan för samhällsbyggnadsnämnden godkänns. 

3. Uppföljning av 2019 års internkontrollplan för socialnämnden godkänns. 

Sammanfattning 

Respektive nämnd ska fastställa en internkontrollplan för varje budgetår. Kontrollplanen ska visa vilka 

områden och rutiner som ska omfattas av granskning respektive år. Kommunstyrelsen ska utvärdera 

nämndernas uppföljning av den interna kontrollen och ha den samlade styrningen av Vadstena kommuns 

interna kontroll. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 5 maj 2020 
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll med bifogad uppföljning  
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll med bifogad uppföljning 
Socialnämndens protokoll med bifogad uppföljning 

Beslutet med handlingar expedieras till 

- 

Beslutet expedieras till  

Kultur- och utbildningsnämnden 

Revisionen 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Socialnämnden 
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§ 81 

Direktiv till kommundirektören och ordföranden 
Vår beteckning:  -  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Kommundirektören och ordföranden kan förhandla enligt det kommundirektören föreslår. 

 

Förslag till beslut 
Ordföranden: Kommundirektören och ordföranden kan förhandla enligt det kommundirektören föreslår. 

 

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

Sammanfattning 

Kommundirektören redogör för olika alternativ inför förhandlingar om Silon. 
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§ 82 

Utredning om olika alternativ för ny skola, tillagningskök och sporthall 
Vår beteckning: KS/2020:156 - 216 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 
1. Kommunledningsförvaltningen uppdras att utreda olika alternativ för lokalisering av ny skola, 

tillagningskök och sporthall. 
2. En översiktlig kostnadsjämförelse av de olika alternativen ska ingå i utredningen. 
3. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen i september 2020. 

Sammanfattning 

Vadstena kommun är i behov av nya skollokaler, nytt tillagningskök och ny sporthall. En 
skollokalsutredning togs fram 2015 och uppdrag gavs till samhällsbyggnadsnämndsförvaltningen att ta 
fram en ny detaljplan för att möjliggöra ny skola, tillagningskök och sporthall på den så kallade 
cirkusplatsen intill Petrus Magni skola i Vadstena. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i december 
2018, men har efter överklagandeprocess upphävts av mark- och miljööverdomstolen i maj 2020.  
 
Syftet med det nu aktuella uppdraget är att förutsättningslöst undersöka möjliga placeringar av skola, 
tillagningskök och sporthall utifrån framtida behov, genomförbarhet och ekonomiska överväganden. I 
uppdraget ingår även att se på möjligheten att upprusta/bygga om/bygga till befintliga skollokaler samt 
redovisa konsekvenser om förslaget innebär att de olika funktionerna inte är samlade på en plats. 
Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen i september. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad 26 maj 2020 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kultur- och utbildningsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Beslutet expedieras till  

- 
  



29 (40) 
 

 
 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-03 

 

 

 

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 

§ 83 

Om Vättern 
Vår beteckning:  -  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrandet. 

 

Förslag till beslut 
Ordföranden: Kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrandet. 

 

Roland Sjödahl (C): Bifall till förslag till beslut. 

 

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

 

Sammanfattning 
Ordföranden informerar om ett yttrande från kommunen angående ett beslut om Vättern. 
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§ 84 

Svar på uppdrag att utreda samverkan för drift, förvaltning och 

utbyggnad av bredband 
Vår beteckning: KS/2017:143 - 534 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Uppdraget att utreda Vadstena kommuns möjligheter att i samverkan med andra utveckla drift, 

förvaltning och utbyggnad av kommunens bredband anses utfört. 
 

Förslag till beslut 
Ordföranden: Uppdraget att utreda Vadstena kommuns möjligheter att i samverkan med andra utveckla 

drift, förvaltning och utbyggnad av kommunens bredband anses utfört. 

 

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

Sammanfattning 

Den 11 oktober 2017 fick it-chefen i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda Vadstena kommuns 
möjligheter att i samverkan med andra utveckla drift, förvaltning och utbyggnad av kommunens bredband. 
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§ 85 

Svar på uppdrag om behov av VA-planering 
Vår beteckning: KS/2016:137 - 344 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Ärendet avskrivs. 

Sammanfattning 

Den 12 april 2016 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att kommunstyrelsen skulle föreslå 
kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsens i uppdrag att initiera arbetet med en VA-plan. 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till sammansbyggnadsnämnden den 11 maj 2016 med 
motiveringen att underlaget behövde kompletteras. Sedan dess har Motala-Vadstena vatten- och 
avfallsnämnd fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda förutsättningar och kostnader för framtagande 
av en VA-översyn för Vadstena kommun, vilket gjordes den 5 februari 2020, § 14. 
 

Förslag till beslut 
Ordföranden: Ärendet avskrivs 

 

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

Beslutet expedieras till 

Samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 86 

Svar på uppdrag att utreda vatten- och avloppsnät, Nässjahalvön 
Vår beteckning: KS/2017:73 - 303 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Ärendet avskrivs. 
 

Förslag till beslut 
Ordföranden: Ärendet avskrivs. 

 

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

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2017 att ge Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd i 
uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för ett kommunalt vatten- och avloppsnät till 
Nässjahalvön. Utredningen ska redovisas för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Sedan dess har 
Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda förutsättningar 
och kostnader för framtagande av en VA-översyn för Vadstena kommun, vilket gjordes den 5 februari 
2020, § 14. 
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§ 87 

Svar på uppdrag att utreda samarbete med Motala inom miljö- och 

hälsoskydd 
Vår beteckning: KS/2016:268 - 106 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Ärendet avskrivs. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 november 2016 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda 
ett närmare samarbete mellan Vadstena kommun och Motala kommun inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. Kommunen arbete med utveckling av olika slag, bland annat samarbeten, sker 
kontinuerligt och i ett bredare perspektiv. 
 

Förslag till beslut 
Ordföranden: Ärendet avskrivs. 

 

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

Beslutet expedieras till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 88 

Svar på uppdrag om att utreda förutsättningar för att ta fram lokala 

miljömål 
Vår beteckning: KS/2016:293 - 409 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Ärendet avskrivs. 

 

Förslag till beslut 
Ordföranden: Ärendet avskrivs. 
 

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

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 december 2016 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att arbeta fram lokala miljömål för Vadstena kommun. Kommunen arbetar med 
dessa frågor och ärendet kan därför avskrivas. 

Beslutet expedieras till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 89 

Svar på uppdrag att aktualisera arbetsgruppen för skydd mot olyckor 
Vår beteckning: KS/2018:179 - 189 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Ärendet avskrivs. 

 

Förslag till beslut 
Ordföranden: Ärendet avskrivs. 
 

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

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 juni 2018 att ge kommundirektören i uppdrag att aktualisera 
arbetsgruppen för skydd mot olyckor. Kommunen arbetar med dessa frågor och ärendet kan därför 
avskrivas. 
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§ 90 

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

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Redovisningen godkänns. 

 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut under perioden 20 mars 2020–24 maj 2020 redovisas på dagens sammanträde. 
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§ 91 

Protokoll till kommunstyrelsen 
Vår beteckning: KS/2020:12, KS/2020:60, KS/2020:80, KS/2020:19, KS/2020:69 - 106, 106, 107, 107, 

106 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Redovisningen godkänns. 

 

Sammanfattning 
Protokoll som kommit in till kommunstyrelsen under perioden 23 mars 2020–24 maj 2020 redovisas på 

dagens sammanträde. 
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§ 92 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: KS/2016:233, KS/2018:313, KS/2019:278, KS/2020:19, KS/2020:10, KS/2020:96, 

KS/2020:58 - 214, 214, 214, 107, 106, 042, 106 

 

Sammanfattning 

Meddelanden/handlingar för kännedom under perioden 23 mars 2020–24 maj 2020 delges på dagens 

sammanträde. 

 

 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 93 

Kommundirektören informerar 
Vår beteckning:  -  

 

Sammanfattning 

Kommundirektören informerar om vad som görs inom olika verksamheter i kommunen och vad som är 
på gång. Bland annat att kommunfullmäktige eventuellt kommer att ta beslut om lokala 
ordningsföreskrifter på grund av covid-19 vid sitt sammanträde i juni. 
 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 94 

Gruppledarnas överenskommelse om deltagande på sammanträden 
Vår beteckning:  -  

 

Kommunstyreslens beslut 

 

1. Ordföranden får i uppdrag att kontakta gruppledarna för en eventuell ändring i den 

överenskommelse de har skrivit under när det gäller nämnderna och kommunstyrelsen. 

 

Förslag till beslut 
Ordföranden: Ordföranden får i uppdrag att kontakta gruppledarna för en eventuell ändring i den 

överenskommelse de har skrivit under när det gäller nämnderna och kommunstyrelsen. 

 

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

 

Sammanfattning 
Dag Källman informerar om sitt förslag om deltagande på sammanträden med anledning av covid-19. 

Förslaget är att den delvis ändras när det gäller nämnderna och kommunstyrelsen, men inte 

kommunfullmäktige. 

 

 

 


