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Plats och tid Vävaren klockan 08.30–10.35 
 

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

Paragrafer §153–§167 
 
 
Sekreterare 

 
_________________________________________________________ 
Christina Andersson 

 
 
Ordförande 

 
_________________________________________________________ 
Peter Karlsson (M) 

 
 
Justerare 

 
_________________________________________________________ 
Thomas Strandberg (SD) 

 

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

 
Sammanträdesdatum 
 

2020-12-02 Sista dag för överklagande 
 

2021-01-05 

Datum då anslaget sätts upp 2020-12-09 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 
Bo Gäfvert, BRÅ-samordnare, § 153–155 
Josefin Arvidsson, kommunpolis, § 153–155 

 
Ajournering Klockan 09.50–10.00 
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§ 153 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
Vår beteckning:  -  
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Thomas Strandberg (SD) väljs till justerare. 
2. Föredragningslistan fastställs. 

 
Förslag till beslut 
Ordföranden: 
Punkt 8 på föredragningslistan 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 Deltagande på sammanträdet 
 

  

3 Rapportering från Trygghets- och säkerhetsrådet 
 

KS/2018:330 Bo Gäfvert, 
Josefin Arvidsson 

4 Medborgarlöfte 2021 
 

KS/2020:270  

5 Yttrade över Motalas översiktsplan 
 

KS/2020:238  

6 Svar på samråd om Tycklinge 
 

KS/2020:232  

7 Internkontrollplan för 2021 
 

KS/2020:263  

8 Deltagande i Leader Folkungaland 
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9 Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens 

arbetsutskott och tid för uppdraget 
 

KS/2018:271  

10 Val av ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott och tid 
för uppdraget 
 

KS/2018:271  

11 Val av vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott 
och tid för uppdraget 
 

KS/2018:271  

12 Anmälan av delegationsbeslut 
 

KS/2020:4  

    
13 Protokoll till kommunstyrelsen 

 
KS/2020:14, 
KS/2020:19, 
KS/2020:80, 
KS/2020:12, 
KS/2020:60 

 

14 Meddelanden och handlingar för kännedom 
 

KS/2020:10, 
KS/2018:271, 
KS/2020:44 

 

15 Information från kommundirektören 
 

  

 
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. 
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§ 154 

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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§ 155 

Rapportering från Trygghets- och säkerhetsrådet 
Vår beteckning: KS/2018:330 - 106 
 

Sammanfattning 
Kommunens trygghets- och säkerhetssamordnare och kommunpolisen informerar om brottsstatistiken för 
år 2020, om vad som gjorts inom trygghets- och säkerhetsområdet under året och om kommande verksamhet 
nästa år. 
 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 156 

Medborgarlöfte 2021 
Vår beteckning: KS/2020:270 - 106 
 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom Vadstena kommuns och Polisens medborgarlöften för 2021. 
 

Sammanfattning 
Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens samverkanöverenskommelse om långsiktigt 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Medborgarlöftet utgår från den lokala lägesbilden. 
Denna lägesbild har tagits fram genom medborgardialoger, medarbetardialoger, statistik och genom den 
interna kunskap som finns inom Polismyndigheten och Kommunens organisationer. Det lokala trygghets- 
och säkerhetsrådet föreslår enligt Polisens önskemål att de fastställda punkterna för 2020 även ska gälla för 
2021. 
 

Lägesbild 
Majoriteten av medborgarna i kommunen känner sig trygga och säkra. Företeelserna som skapar otrygghet 
uppges vara vissa mörka platser. 
En stor majoritet av medborgarna vill ha en ökad polisiär synlighet i sitt närområde, främst i de centrala 
delarna. 
 

Parterna lovar att: 
 

 Kommunen och Polisen ska tillsammans genomföra medborgardialoger och trygghetsvandringar 
för att se över trygghetshöjande faktorer som till exempel trafiksäkerhet och bättre belysning på 
allmänna platser. 

 Polisen lovar att öka sin lokala närvaro genom att jobba med synlighet och patrullering i de centrala 
delarna av staden. 

 
Resultatet kommer att följas upp och redovisas två gånger per år. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen den 2 december 2020 
KS/2020:270 - Medborgarlöfte i Vadstena kommun 2021 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Polismyndigheten, Polisområde Motala 
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§ 157 

Yttrade över Motalas översiktsplan 
Vår beteckning: KS/2020:238 - 212 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrandet. 
 
Förslag till beslut 
Ordföranden: 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrandet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget och finner att den gör det. 
 
Sammanfattning 
Motala kommun har arbetat fram en ny digital översiktsplan som nu är föremål för samråd. Samrådet för 
översiktsplanen pågår mellan 5 oktober och 4 december 2020. Vadstena kommun har getts möjlighet att 
lämna synpunkter på förslaget. 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Motala kommun, motala.kommun@motala.se, ange: Samråd ÖP 2040 (beslutet+yttrande). 
 
 
  

mailto:motala.kommun@motala.se
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§ 158 

Svar på samråd om Tycklinge 
Vår beteckning: KS/2020:232 - 214 
 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Samhällsbyggnadsnämnden ska beakta behovet för egen byggnation i fortsatt detaljplanearbete. 
Kommunstyrelsen har för övrigt inget att invända. 

Förslag till beslut 
Ordföranden: 
Samhällsbyggnadsnämnden ska beakta behovet för egen byggnation i fortsatt detaljplanearbete. 
Kommunstyrelsen har för övrigt inget att invända. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget och finner att den gör det. 
 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett detaljplaneförslag innehållande främst bostadsbebyggelse för 
del av Vadstena 4:44, som ligger öster om Tycklingevägen vid korsningen Tycklingevägen-
Klosterledsgatan. Till grund för detta arbete ligger dels området som ett utpekat utredningsområde i den 
nu gällande Översiktsplanen och även varit föremål för en förstudie. Planarbetet bedrivs enligt reglerna 
för utökat förfarande (PBL 2019:900) då planförslaget är av betydande intresse för allmänheten. 
Detaljplanen medför inte en betydande miljöpåverkan, enlighet med utförda analyser av miljö, buller eller 
påverkan på kulturmiljöer.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden gav Plan och bygglovavdelningen 2018-11-06 § 141 uppdraget att påbörja 
arbetet med att ta fram ett detaljplaneförslag för del av Vadstena 4:44, som ligger öster om Tycklingevägen 
vid korsningen Tycklingevägen-Klosterledsgatan. Till grund för detta arbete ligger dels området som ett 
utpekat utredningsområde i den nu gällande Översiktsplanen, där det framgår att ”I det fortsatta arbetet 
med området är det viktigt att förstärka områdets kontakt med staden för att det ska upplevas som en 
stadsdel och inte en separat enklav”. Planområdet har även varit föremål för en förstudie, som godkändes 
av samhällsbyggnadsnämnden 2018-11-06 § 141. En del av planområdet som berördes av förstudien 
planlades under 2019 och antogs under 2020. Planarbetet bedrivs enligt reglerna för utökat förfarande 
(PBL 2019:900) då planförslaget är av betydande intresse för allmänheten. Detaljplanen medför inte en 
betydande miljöpåverkan, enlighet med utförda analyser av miljö, buller eller påverkan på kulturmiljöer.  
 
Syftet med den föreslagna planen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse med en variation av 
upplåtelseformer och skala. Detta för att staden ska utgöra en naturlig fortsättning åt öster och på så sätt 
även skapa en levande stadsdel, för att nå intentionerna i översiktsplanen. Planen har även bestämmelser 
om utformning vilket syftar till att möjliggöra en bebyggelse som präglas av god kvalitet och gestaltning 
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som knyter an till Vadstenas karaktär. Det är viktigt att stadsdelen kan erbjuda en god, trygg och 
inkluderande stadsmiljö för alla.  
 
Planen innehåller även på ett bra sätt en möjlighet att skapa och utveckla nya grönytor. Planen syftar även 
till att binda ihop området med befintliga gång- och cykelnät, närhet till kollektivtrafik och vissa typer av 
offentlig service inom kultur- och fritidsområdet.  
 
Planen omfattar drygt 15 ha och därmed kommer utbyggnaden av området att ske etappvis under många 
år. Beroende på vilka upplåtelseformer som väljs kan 200-300 bostäder planläggas.  
 
Planen innebär att markanvändningen inom planområdet ändras från jordbruk till huvudsakligen 
bostadsändamål, men även vård, centrum, besöksanläggningar, parkering och förskola medges inom vissa 
kvarter för att skapa en levande stadsdel men även för att täcka kommunens beredskap för ökade behov 
inom vård, omsorg och utbildning. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott daterad den 3 november 2020 
Detaljplan för nya bostäder inom del av fastigheten Vadstena 4:44, öster om Tycklingevägen, 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-08, 
Plankarta 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2020-05-20 
 

Beslutet expedieras till 
Plan- och Bygglovsavdelningen 
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§ 159 

Internkontrollplan för 2021 
Vår beteckning: KS/2020:263 - 009 
 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till internkontrollplan för kommunstyrelsen 2021  
godkänns. 

 
Sammanfattning 
Enligt riktlinje för intern kontroll beslutad av kommunstyrelsen den 6 november 2019, § 173, ska 
respektive nämnd fastställa en internkontrollplan inför varje budgetår.  
 
Tjänstepersonerna har tagit fram ett förslag till en internkontrollplan för kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 2021. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 november 2020. 
Förslag till internkontrollplan för kommunstyrelsen 2021. 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
– 
 

Beslutet expedieras till  
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Hr-chef 
Stabschef 
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§ 160 

Deltagande i Leader Folkungaland 
Vår beteckning: KS/2020:282 - 106 
 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Kommunstyrelsens ställer sig positiv till fortsatt deltagande i Leader för programperioden 2023-
2027, oavsett om detta sker inom ramen för Folkungaland eller för Östergötland som helhet. 

 
Förslag till beslut 
Roland Sjödahl (C): 
Bifall till förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget och finner att den gör det. 
 
Sammanfattning 
Vadstena kommun har sedan 2014 varit delaktig i landsbygdsutveckling inom ramen för EU:s Leaderprojekt 
Folkungaland. Flera aktörer i Vadstena har genom åren fått såväl stora som små bidrag till sina verksamheter 
genom kommunens medlemskap i Folkungaland.  
 
Leader Folkungaland har aviserat att flera Leaderprojekt inom Östergötlands län inför kommande 
programperiod, 2023-2027, på initiativ av Jordbruksverket kan komma att gå samman i ett Leader 
Östergötland. Inför nästkommande programperiod föreslås dock att kommunstyrelsen uttalar sin avsikt att 
fortsätta medlemskapet, oavsett om detta sker inom ramen för Folkungaland eller ett nybildat Leader 
Östergötland. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, daterad 2020-11-30 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Leader Folkungaland, att Jeanette Uner 
 
Beslutet expedieras till  
– 
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§ 161 

Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och tid 
för uppdraget 
Vår beteckning: KS/2018:271 - 101 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Till kommunstyrelsens arbetsutskott under tiden 2021-01-01–2022-12-31 utses: 
 

 
Namn Uppdrag 
Peter Karlsson (M) Ledamot 
Anders Hedeborg (S) Ledamot 
Frida Edholm (K) Ledamot 
Tommy Kennberg (MP) Ledamot 
Roland Sjödahl (C) Ledamot 
  
Arne Sjöberg (M) Ersättare 
Jonas Lindholm (K) Ersättare 
Jenny Bytander (S) Ersättare 
Fabian Thun (S) Ersättare 
Dag Källman (V) Ersättare 
 
Förslag till beslut 
Ordföranden: 
Nuvarande ledamöter och ersättare fortsätter sitt uppdrag under tiden 2021-01-01–2022-12-31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 (20) 
 

 
 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-02 
 

 

 

Justeras:_____________________________________________________  
 

 

Vadstena kommun 

592 80 Vadstena  BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35  TEL 0143-150 00  FAX 0143-151 90 
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se 

Namn Uppdrag 
Peter Karlsson (M) Ledamot 
Anders Hedeborg (S) Ledamot 
Frida Edholm (K) Ledamot 
Tommy Kennberg (MP) Ledamot 
Roland Sjödahl (C) Ledamot 
  
Arne Sjöberg (M) Ersättare 
Jonas Lindholm (K) Ersättare 
Jenny Bytander (S) Ersättare 
Fabian Thun (S) Ersättare 
Dag Källman (V) Ersättare 
 
 
Dag Källman (V): 
Bifall till förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget och finner att den gör det. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj, § 100 att kommunstyrelsen ska ha ett arbetsutskott. Enligt 
kommunallagen ska representanter i utskott väljas bland nämndens ledamöter och ersättare. Bestämmelser i 
2 § lagen (1992:339) om proportionella valsätt ska då tillämpas. 
 
Enligt huvudreglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder väljer nämnden representanter till 
utskott. 
 
Via partierna har ledamöter och ersättare nominerats till utskottet. 
 
Beslutet expedieras till 
Förtroendepersonsregistret 
Personalavdelningen 
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§ 162 

Val av ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott och tid för 
uppdraget 
Vår beteckning: KS/2018:271 - 101 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Till ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott utses Peter Karlsson (M) under tiden 
2021-01-01–2022-12-31. 

 
Förslag till beslut 
Ordföranden: 
Peter Karlsson (M) utses till ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott under tiden 2021-01-01–2022-
12-31. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget och finner att nämnden gör det. 
 
Sammanfattning 
Enligt huvudreglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder väljer nämnden, för den tid nämnden 
bestämmer, bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 
 
Beslutet expedieras till 
Förtroendepersonsregistret 
Personalavdelningen 
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§ 163 

Val av vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott och tid för 
uppdraget 
Vår beteckning: KS/2018:271 - 101 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Till vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott utses Anders Hedeborg (S) under tiden 
2021-01-01–2022-12-31. 

 
Förslag till beslut 
Ordföranden: 
Anders Hedeborg (S) utses till vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott under tiden 2021-01-01–
2022-12-31. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget och finner att nämnden gör det. 
 
Sammanfattning 
Enligt huvudreglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder väljer nämnden, för den tid nämnden 
bestämmer, bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 
 
Beslutet expedieras till 
Förtroendepersonsregistret 
Personalavdelningen 
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§ 164 

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

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Redovisningen godkänns. 
 
Sammanfattning 
Delegationsbeslut under perioden 26 oktober 2020–22 november 2020 redovisas på dagens sammanträde. 
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§ 165 

Protokoll till kommunstyrelsen 
Vår beteckning: KS/2020:14, KS/2020:19, KS/2020:80, KS/2020:12, KS/2020:60 - 106, 107, 107, 106, 
106 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Redovisningen godkänns. 
 
Sammanfattning 
Protokoll som kommit in till kommunstyrelsen under perioden 26 oktober 2020–22 november 2020 
redovisas på dagens sammanträde. 
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§ 166 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: KS/2020:10, KS/2018:271, KS/2020:44 - 106, 101, 009 
 

Sammanfattning 
Meddelanden/handlingar för kännedom under perioden 26 oktober 2020–22 november 2020 delges på 
dagens sammanträde. 
 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 167 

Information från kommundirektören 
Vår beteckning:  -  
 

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


