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Plats och tid Vävaren klockan 08.40–11.40 
 

Beslutande Peter Karlsson (M), ordförande 
Anders Hedeborg (S), första vice ordförande, deltar på distans 
Frida Edholm (K), deltar på distans 
Arne Sjöberg (M), deltar på distans 
Roland Sjödahl (C), andra vice ordförande, deltar på distans 
Jenny Bytander (S) 
Bengt-O Petersson (K), deltar på distans 
Gary Sparrborn (M), deltar på distans 
Fabian Thun (S), deltar på distans 
Thomas Strandberg (SD), deltar på distans 
 

Paragrafer §130–§152 
 

 
 
Sekreterare 

 
_________________________________________________________ 
Christina Andersson 

 
 
Ordförande 

 
_________________________________________________________ 
Peter Karlsson (M) 

 
 
Justerare 

 
_________________________________________________________ 
Frida Edholm (K) 

Anslag/bevis 

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

 
Sammanträdesdatum 
 

2020-11-04 Sista dag för överklagande 
 

2020-12-02 

Datum då anslaget sätts upp 2020-11-11 Anslaget tas ned dagen efter sista dag för 
överklagande. 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning 

 
Underskrift  

 
___________________________________________________ 
Christina Andersson 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 
 

– 
 

Övriga Christina Andersson, kommunsekreterare 
Madeleine Andersson, kommundirektör 
Martin Berry, biträdande kommundirektör 
Birgitta Calén, ekonomichef, § 132–135 

 
Ajournering Klockan 09.55–10.15 
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§ 130 

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: 
Nytt ärende om deltagande på sammanträdet läggs till föredragningslistan. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget och finner att den gör det. 
 
Föredragningslista 
Information av ordföranden 
Upprop 
Fråga om det finns jäv 
 

 Ärende Dnr Föredragande 

1 Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
 

  

2 Deltagande på sammanträdet 
 

  

 Ärenden till kommunfullmäktige   
3 Strategisk plan och budget 2021-2023 

 
KS/2020:120  

4 Låneram 2021 
 

KS/2020:120  

5 Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest 
 

KS/2020:241  

6 Borgensram 
 

KS/2020:120  

7 Vatten- och avloppstaxa år 2021 KS/2020:229  
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8 Avfallstaxa från 2021 

 
KS/2020:228  

9 Avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde 
 

KS/2020:259  

10 Svar på motion om Konsumfastighetens fasad mot 
Rådhustorget 
 

KS/2019:295  

11 Logotyp för kommunen 
 

KS/2020:242  

12 Kommunikationspolicy för kommunkoncernen 
 

KS/2020:223  

13 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2021 
 

KS/2020:254  

 Ärenden till kommunstyrelsen   
14 Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2021 

 
KS/2020:254  

15 Prissättning till kostenhetens serveringar 2021 
 

KS/2020:258  

16 Uppdrag om gemensam webblösning för kommunen 
 

KS/2020:224  

17 Eivor Folkesson (MP) med avsägelse från uppdraget som 
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

KS/2018:271  

18 Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott efter 
Eivor Folkesson (MP) 
 

KS/2018:271  

19 Redovisning av alternativ för ny skola, tillagningskök och 
sporthall 
 

KS/2020:156 Martin Berry 

20 Anmälan av delegationsbeslut 
 

KS/2020:4  

21 Protokoll till kommunstyrelsen 
 

KS/2020:60, 
KS/2020:12 

 

 Information   
22 Meddelanden och handlingar för kännedom 

 
KS/2020:255, 
KS/2020:260 

 

23 Kommundirektören informerar 
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Sammanfattning 
Ordföranden inleder sammanträdet med att informera om att ingen ledamot eller ersättare i 
kommunstyrelsen varken kan hindras eller tvingas att fysiskt närvara på ett sammanträde, men Vadstena 
kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Fysiskt deltagande på ett sammanträde som inte 
stämmer överens med Folkhälsomyndighetens rekommendationer är inget som kommunen står bakom. 
 
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. 
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§ 131 

Deltagande på sammanträdet 
Vår beteckning:  -  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Biträdande kommundirektör får delta på dagens sammanträde. 

Förslag till beslut 
Ordföranden: 
Biträdande kommundirektör får delta på dagens sammanträde. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget och finner att den gör det. 
 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde som sker på distans behöver tjänstepersonalen ökas för att kunna hantera 
sammanträdet tekniskt. 
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§ 132 

Strategisk plan och budget 2021-2023 
Vår beteckning: KS/2020:120 - 041 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

1. Strategiplan och budget 2021-2023 för Vadstena kommun antas. 

2. 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 2021-2023 till kommunstyrelsen senast under februari 2021 inlämna 

en nämndplan med budget för 2021-2023 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 2021. 

e) Internt personalomkostnadspålägg (PO-påslag) för år 2021 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. Regler om anslagsbindningsnivåer antas. 

 

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.  



8 (35) 
 

 
 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-04 
 

 

 

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 

 

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.  

 

Det finns fall då en investering bara kan genomföras genom ett leasingkontrakt. Det kan bero på 

att leverantören enbart har leasing som affärsmodell eller att man av strategiska skäl vill ha 

följsamhet med hållbarhetsarbetet, till exempel utvecklingen inom drivmedel. Nämnden får då 

anslag motsvarande den kapitalkostnad som investeringen beräknas till i budget. Det år 

leasingkontraktet upphör, och om nytt inte tecknas, återtas anslaget. Ekonomichefen bemyndigas 

att besluta om leasingkontrakt ska ingås. 

 
Det finns även fall då verksamheter behöver större värdehöjande investeringar som sker av annan 

fastighetsägare och då istället betalas via en högre hyra. För att likställa om verksamhet bedrivs i 

egna eller annans lokaler, får då nämnden anslag motsvarande den kapitalkostnad som 

investeringen skulle ha beräknats till. Beslut om sådant anslag ska ske inom investeringsbudgeten. 

4. Investeringsramen för kommunstyrelsen i budgetförslaget för år 2021 utökas med 350 000 kronor 
för inköp av teknisk utrustning för att möjliggöra digitala sammanträden. 

5. Nämnderna ges ett tydligt uppdrag att arbeta fram användbara mål för verksamhet och kvalitet. 
6. Budgetprocessen fortsättningsvis utvecklas och anpassas till den tillitsbaserade styrningen och 

politiskt fastställda mål. 
7. Den politiska organisationen ses över inför kommande mandatperiod, i syfte att minska 

kostnaderna. 
 

Förslag till beslut 
Ordföranden: 
En fjärde punkt läggs till förslag till beslut som lyder: 
Investeringsramen för kommunstyrelsen i budgetförslaget för år 2021 utökas med 350 000 kronor för inköp 
av teknisk utrustning för att möjliggöra digitala sammanträden. 
 
Arne Sjöberg (M), Anders Hedeborg (S) och Roland Sjödahl (C): 
Bifall till förslag till beslut. 
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Bengt-O Petersson (K) och Frida Edholm (K): 
Bifall till Konsensus budgetförslag. 
 
Roland Sjödahl (C): 
Till beslutad budget läggs följande punkter från Centerpartiet: 
 
1. Nämnderna ges ett tydligt uppdrag att arbeta fram användbara mål för verksamhet och kvalitet. 
2. Budgetprocessen fortsättningsvis utvecklas och anpassas till den tillitsbaserade styrningen och politiskt 

fastställda mål. 
3. Den politiska organisationen ses över inför kommande mandatperiod, i syfte att minska kostnaderna 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslag till budget, inklusive sitt eget yrkande, mot Konsensus budgetförslag och finner 
att kommunstyrelsens beslutar enligt förslag till budget, inklusive sitt eget yrkande. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Roland Sjödahls yrkande om tillägg till beslutad 
budget och finner att den gör det. 
 
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 2021-2023 har 

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

kommunfullmäktiges presidium och beslutas av kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 20 oktober 2020 

Majoritetens förslag till strategiplan och budget 2021-2023 

 

Beslutet med handlingar expedieras till 
– 
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Beslutet expedieras till  

Kommundirektör 

Kommunens revisorer 

Kultur och utbildningsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Socialnämnden 

Valnämnden 
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§ 133 

Låneram 2021 
Vår beteckning: KS/2020:120 - 041 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

1. Kommunstyrelsen har rätt att under år 2021 att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder 

under år 2021, med totalt 139 000 000 kronor. 

2. Kommunstyrelsen har rätt att under år 2021 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp 

motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2021. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

 

1. Ekonomichef Birgitta Calén, med kommundirektör Madeleine Andersson som ersättare, har rätt, 

att för kommunstyrelsens räkning under år 2021 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder 

under år 2021, med totalt 139 000 000 kronor. 

2. Ekonomichef Birgitta Calén, med kommundirektör Madeleine Andersson som ersättare, har rätt, 

att för kommunstyrelsens räkning under år 2021 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp 

motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2021.  

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutar årligen om en låneram som baseras på finansiering av investeringar det 

kommande året, överskjutande investeringar från 2020 samt en buffert för oförutsedda investeringar. 

Detta sker i enlighet med kommunens finanspolicy. Den beslutade låneramen för år 2020 kommer inte 

utnyttjas på grund av att investeringen i skolprojekt försenats. Skolprojektet har ombudgeterats till åren 

2021 till 2023. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad 20 oktober 2020. 

 

Beslutet med handlingar expedieras till 
– 
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Beslutet expedieras till  

Kommundirektör 

Ekonomichef 
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§ 134 

Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest 
Vår beteckning: KS/2020:241 - 045 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 
1. Vadstena kommun till Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”) ska inbetala ett 

insatsbelopp om 2 957 200 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som 
krävs med anledning av inbetalningen. 

2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av 
kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 
2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 

3. Kommunstyrelsen bemyndigas utse särskilt angiven person att för kommunstyrelsens räkning vidta 
de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan. 

 
Sammanfattning 
Vadstena kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Enligt beslut på föreningsstämma ska 
medlemmarna öka sin kapitalinsats till år 2024. Samtidigt återbetalas i oktober 2020 det förlagslån som 
kommunen haft till föreningen. Denna återbetalning används till kapitalinsatsen så att kommande års 
inbetalningar blir lägre. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 5 oktober 2020 
Protokoll från Kommuninvest Ekonomisk förenings årsstämma 16 april 2020 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

Beslutet expedieras till  

Ekonomichefen 
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§ 135 

Borgensram 
Vår beteckning: KS/2020:120 - 041 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

1. Borgen tecknas som för egen skuld för borgen för Vadstena Fastighets ABs låneförpliktelser upp till 
ett högsta belopp om 405 500 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

2. Den nya borgensramen gäller till och med den 30 juni 2022, varefter den nedsätts till ett högsta 
belopp om 392 500 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader  

3. Vadstena Fastighets AB ska erlägga en avgift till kommunen på 1% av den utökade ramen om 

15 000 000 kronor enligt gällande regelverk. 

 

Sammanfattning 
I samband med kommunens budgetarbete har Vadstena Fastighets AB beräknat sitt behov av kommunal 

borgen för år 2021. Behovet uppgår till 405 500 000 kronor och det innebär en ökning med 15 000 000 kr 

från senaste beslutade borgensram och avser fastighetsrenovering (stambyte).  

Enligt det senaste beslutet om borgensram är 13 000 000 kronor en tillfällig del som gäller till och med 

den 30 juni 2022, då statliga bidrag erhålls för nyproduktion. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 27 oktober 2020 

 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

Beslutet expedieras till  

Ekonomichefen 

Vadstena Fastighets AB 
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§ 136 

Vatten- och avloppstaxa år 2021 
Vår beteckning: KS/2020:229 - 346 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta: 
 

1. Kommunfullmäktige Vadstena kommun godkänner vatten- och avfallsnämndens förslag 
gällande textändringar i styrdokument och att lämna vatten- och avloppstaxan i Vadstena 
kommun oförändrad år 2021 i jämförelse med beslutad taxa år 2020. 

 
Sammanfattning 
Vatten- och avloppstaxan föreslås vara oförändrad under år 2021 i jämförelse med år 2020. Bakgrunden till 
detta är den långsiktiga ekonomiska beräkning som verksamheten har samt den halvårsuppföljning som 
genomförts under augusti månad. Halvårsuppföljningen visar på något högre intäkter samt lägre kostnader i 
jämförelse med budget för år 2020. 
 
Verksamhetens långsiktiga ekonomiska beräkning utvisar en planerad taxejustering på tre procent inför 
år 2021, vilket skulle genererat en ökning av de totala intäkterna med cirka 500 tkr. Långsiktig ekonomisk 
beräkning kommer uppdateras utifrån bokslutet för år 2020 med dess resultat vilket påverkar framtida 
taxeberäkningar. I och med detta behålls taxeavgifterna för 2020 under 2021. 
 
Visst behov av revideringar i föreskriftstexten föreslås dock i Vadstena kommuns styrdokument för vatten- 
och avloppstaxan som kommer gälla från 2021, se bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Vadstena kommun, vatten- och avloppstaxa år 2021 
Förslag Taxa för Vadstena kommuns allmänna vattenavloppsanläggning från år 2021 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
– 

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktiges beslut: 
Motala–Vadstena vatten- och avfallsnämnd 
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§ 137 

Avfallstaxa från 2021 
Vår beteckning: KS/2020:228 - 346 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta: 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till avfallstaxa för år 2021 i sin helhet. Höjningen av 
taxan gäller från 1 januari 2021. 

 
Sammanfattning 
En höjning av avfallstaxan med 5,5 procent föreslås på de totala intäkterna. Höjningen ger en ökning av 
intäkterna med 3 568 000 kronor under år 2021. Det innebär en generell höjning med 11 
Kronor per månad per hushåll. Höjningen av intäkterna har till stor del sin grund i utebliven ersättning för 
den fastighetsnära insamlingen av förpackningsavfall som kommunen genomför genom vårt 
insamlingssystem. 
 
Skatten på avfall till förbränning är återinförd under år 2020 och den kommer fortsätta att höjas i två steg 
fram till år 2022. En årlig uppräkning av våra kostnader främst på materialsidan samt ökade 
kapitaltjänstkostnader för de investeringar som fortsatt genomförs i vårt fastighetsnära insamlingssystem 
”fyrfackkärl”. 
 
För en villa med fyrfacksystem ökar avgiften med 135 kronor per år. 
För en lägenhet ökar avgiften med 135 kronor per år. 
För slamtömning ökar avgiften med 75 kronor per år. 
För matkvarnar ökar avgiften med 3 500 kronor per år. 
För markbehållare ökar den rörliga avgiften med 10 procent. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Avfallstaxa från år 2021, Vadstena kommun 
Förslag Avfallstaxa Vadstena 2021 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
– 
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Beslutet expedieras till  
Kommunfullmäktiges beslut: 
Motala–Vadstena vatten- och avfallsnämnd 
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§ 138 

Avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde 
Vår beteckning: KS/2020:259 - 706 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. De nya avgifterna inom socialnämndens verksamhetsområde, enligt förslag 2020-10-13, antas, 
2. avgifterna gäller från 1 januari 2021,  
3. socialnämnden får i uppdrag att varje år räkna upp sina avgifter efter brukliga index.  

 
Förslag till beslut 
Ordföranden: 
Punkt 2 ska lyda: 
avgifterna gäller från 1 januari 2021,  
 
Punkt 3 ska lyda: 
socialnämnden får i uppdrag att varje år räkna upp sina avgifter efter brukliga index.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget och finner att den gör det. 
 
Sammanfattning 
I samband med budgetarbetet för år 2021 har förslag framtagits till nya avgifter inom socialnämndens 
verksamhetsområden från och med 1 januari 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden, daterad 2020-09-22 
Förslag till ändrade avgifter, daterad 2020-10-13 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Avgiftshandläggare för socialförvaltningen (efter beslut i KF, beslutet kan expedieras till SN som skickar det 
till rätt person)  
Ekonomiavdelningen  
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Beslutet expedieras till  
Socialnämnden  
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§ 139 

Svar på motion om Konsumfastighetens fasad mot Rådhustorget 
Vår beteckning: KS/2019:295 - 287 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1. Motionen avslås med hänvisning till Vadstens fastighets AB:s yttrande i ärendet. 
 
Förslag till beslut 
Ordföranden: 
Motionen avslås med hänvisning till Vadstens fastighets AB:s yttrande i ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget och finner att den gör det. 
 
Sammanfattning 
Fasaden på den så kallade ”Konsumfastigheten” har diskuterats många gånger. Anders Agnemar (C) har 
lämnat in en motion om att Vadstena kommun och Vadstena fastighets AB bör vidta åtgärder för att 
förändra fasaden i syfte att, som motionären skriver, lyfta Råhustorgets helhetsintryck. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen avslås, då fastighetens fasad är ett välbevarat exempel 
på ett modernistiskt uttryck som har samma bevaranderätt som andra arkitektoniska epoker som också finns 
representerade runt Rådhustorget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelse och kommunfullmäktige, daterad 2020-10-02. 
Motion om att Konsumfastighetens fasad mot Rådhustorget får ett utseende som bättre stämmer överens 
med torgmiljön. 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Anders Agnemar (C) 
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Beslutet expedieras till  

– 
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§ 140 

Logotyp för kommunen 
Vår beteckning: KS/2020:242 - 105 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Vadstenas logotyp ändras, så att ordet ”kommun” läggs till. 

2. Verksamhets- och enhetsnamn får användas i kommunikationssyfte som komplement till 

Vadstena kommuns logotyp. 

 

Förslag till beslut 
Arne Sjöberg (M): 
Punkt 2 ska lyda: 
Verksamhets- och enhetsnamn får användas i kommunikationssyfte som komplement till Vadstena 

kommuns logotyp. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget och finner att den gör det. 
 
Sammanfattning 
Vadstena kommun har sedan 2018 en platsvarumärke som särskiljs från Vadstena kommun som 

organisation. Platsvarumärket ”Vadstena – en kreativ historia” utarbetades och antogs i politiskt 

samförstånd och enighet över partigränserna. För att ytterligare stärka såväl platsvarumärket som 

Vadstena kommunkoncern och dess olika delar, bör Vadstena kommuns logotyp föränderas. Förslag till 

förändring är att ordet ”kommun” läggs till i logotypen, under namnet ”Vadstena” samt att typsnittet 

ändras. Därutöver föreslås att kommunens olika verksamheter och enheter tillåts att använda sina egna 

namn i kommunikationssyfte, förutsatt att så sker i förhållande till Vadstena kommuns logotyp. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott, daterad 2020-10-06. 

Förslag till förändring av Vadstena kommuns logotyp. 

 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Samtliga nämnder och bolag inom kommunkoncernen. 
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Beslutet expedieras till  

- 
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§ 141 

Kommunikationspolicy för kommunkoncernen 
Vår beteckning: KS/2020:223 - 003 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta: 
 

1. Kommunikationspolicy för kommunkoncernen antas. 
 
Sammanfattning 
Vadstena kommun har en tydlig ambition om att öka och förbättra samverkan mellan kommunen som 
organisation och kommunens bolag, det vill säga inom kommunkoncernen. En ny koncernstruktur, med 
Vadstena stadshus AB som koncernmoder, är sedan en tid på plats. Ett steg mot ökad samverkan är att 
förtydliga koncernens gemensamma behov av och ansvar för kommunikation och marknadsföring. 
Kommunfullmäktige föreslås därför fatta beslut om att anta kommunens första koncerngemensamma policy 
för kommunikation. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelse och kommunfullmäktige, daterad 2020-09-11. 
Kommunikationspolicy för kommunkoncernen. 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Samtliga bolag i kommunkoncernen. 

Beslutet expedieras till  

- 
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§ 142 

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2021 
Vår beteckning: KS/2020:254 - 006 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

1. Föreslagna sammanträdestider för kommunfullmäktige 2021 godkänns, det vill säga den 17 

februari, 28 april, 23 juni, 29 september, 27 oktober, 24 november och 15 december. 

 

Sammanfattning 
Styrelse, nämnder och fullmäktige antar varje år sammanträdestider inför kommande år. Förslaget för 2021 
innebär åtta sammanträden för kommunstyrelse och sju sammanträden för kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen den 20 oktober 2020 

 

Beslutet med handlingar expedieras till 
– 

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 

Kommunikatören 

Revisorerna 
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§ 143 

Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2021 
Vår beteckning: KS/2020:254 - 006 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Föreslagna sammanträdestider för kommunstyrelsen 2021 godkänns, det vill säga den 3 februari, 7 

april, 5 maj, 2 juni, 8 september, 6 oktober, 3 november och 1 december. 

 

Sammanfattning 
Utskott, nämnder och fullmäktige antar varje år sammanträdestider inför kommande år. Enligt förslaget 

ska kommunstyrelsen ha åtta sammanträden under kommande år. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen den 20 oktober 2020 

 

Beslutet med handlingar expedieras till 
– 

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 

Kommunikatören 

Revisorerna 
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§ 144 

Prissättning till kostenhetens serveringar 2021 
Vår beteckning: KS/2020:258, KS/2019:367 - 049, 049 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Kommunstyrelsens beslut 2020-02-05, § 5 upphävs från och med 31 december 2020. 

2. Från och med 1 januari 2021 prissätts måltiderna efter brukligt prisindex. Detta i enligt 

kommunstyrelsens uppdrag 2020-02-05, § 5. 

 

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

äta och sedan betala lunchen med swish. Det är också möjligt för gäster på skolan och föräldrar på besök, 

att köpa lunch. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, 2020-10-28 

 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

Beslutet expedieras till  

Kostchef 

Kultur- och utbildningsförvaltningen 

Personalavdelningen 
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§ 145 

Uppdrag om gemensam webblösning för kommunen 
Vår beteckning: KS/2020:224 - 009 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Vadstena Turism & Näringsliv AB får i uppdrag att för kommunkoncernens räkning på 

konsultbasis: 

 

 Skapa förutsättningar för kommunikationsstöd. 

 Projektleda arbetet med framtagning av ny webbplats/portalsida. 

 I samarbete med kommunledningen ta fram förslag på en koncerngemensam 

kommunikationsenhet. 

Sammanfattning 
Vadstena har sedan år 2019 en ny koncernstruktur. Nu pågår ett arbete med att öka samverkan mellan 

koncernbolagen och kommunen som organisation. Kommunikation är ett av de viktigaste, och tydligaste, 

områdena som koncernen behöver samverka inom. En ny, koncerngemensam, kommunikationspolicy är 

framtagen och i det vidare arbetet kring kommunikationssamverkan föreslås Vadstena turism och 

näringsliv AB på konsultbasis få i uppdrag att leda denna utveckling inom koncernen. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, daterad 2020-09-14 

 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Vadstena turism och näringsliv AB 

Beslutet expedieras till  

- 
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§ 146 

Eivor Folkesson (MP) med avsägelse från uppdraget som ledamot i 

kommunstyrelsens arbetsutskott 
Vår beteckning: KS/2018:271 - 101 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner avsägelsen. 
 
Förslag till beslut 
Ordföranden: 
Kommunstyrelsen godkänner avsägelsen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget och finner att den gör det. 
 
Beslutsunderlag 

Eivor Folkesson (MP) avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, 
handlingsnummer 2020:1080 
 
Beslutet expedieras till 
Eivor Folkesson (MP) 
Förtroendepersonsregistret 
Gruppledaren 
Personalavdelningen 
Revisionen 
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§ 147 

Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Eivor 

Folkesson (MP) 
Vår beteckning: KS/2018:271 - 101 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Till ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Eivor Folkesson (MP) utses Tommy 
Kennberg (MP). 

 
Förslag till beslut 
Arne Sjöberg (M): 
Till ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Eivor Folkesson (MP) utses Tommy Kennberg 
(MP). 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget och finner att den gör det. 
 
Beslutet expedieras till 
Tommy Kennberg (MP) 
Förtroendepersonsregistret 
Gruppledaren 
Personalavdelningen 
Revisionen 
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§ 148 

Redovisning av alternativ för ny skola, tillagningskök och sporthall 
Vår beteckning: KS/2020:156 - 216 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsens godkänner redovisningen. 

Sammanfattning 
Biträdande kommundirektör informerar om vad som kommit fram hittills i utredningen. Fortfarande 
återstår ett antal frågor som bland annat påverkar budgeten.  
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§ 149 

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

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Redovisningen godkänns. 
 
Sammanfattning 
Delegationsbeslut under perioden 28 september 2020–25 oktober 2020 redovisas på dagens sammanträde 
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§ 150 

Protokoll till kommunstyrelsen 
Vår beteckning: KS/2020:60, KS/2020:12 - 106, 106 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Redovisningen godkänns. 
 
Sammanfattning 
Protokoll som kommit in till kommunstyrelsen under perioden 28 september 2020–25 oktober 2020 
redovisas på dagens sammanträde. 
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§ 151 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: KS/2020:255, KS/2020:260 - 179, 162 

 

Sammanfattning 
Meddelanden/handlingar för kännedom under perioden 28 september 2020–25 oktober 2020 delges på 
dagens sammanträde. 
 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 152 

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. 
 
 
 
 


