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Plats och tid Medborgarsalen klockan 08.35–15.40 
 

Beslutande Peter Karlsson (M), ordförande 
Anders Hedeborg (S), första vice ordförande 
Frida Edholm (K) 
Arne Sjöberg (M) 
Roland Sjödahl (C), andra vice ordförande, § 127–131, 133–134, 137–141, 
143–153 
Hans Kälvesten (C) ersätter Roland Sjödahl (C), § 132, 135–136, 142, 154 
Jane Råsten (S) ersätter Jenny Bytander (S) 
Bengt-O Petersson (K) 
Gary Sparrborn (M) 
Fabian Thun (S) 
Dag Källman (V), § 127–153 
Lars Murling (K) ersätter Dag Källman (K), § 154 
Thomas Strandberg (SD) 
 
 

Paragrafer §127–§154 
 

 
 
Sekreterare 

 
_________________________________________________________ 
Christina Andersson 

 
 
Ordförande 

 
_________________________________________________________ 
Peter Karlsson (M) 

 
 
Justerare 

 
_________________________________________________________ 
Thomas Strandberg (SD) 
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Anslag/bevis 
 

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

 
Sammanträdesdatum 
 

2021-11-03 Sista dag för överklagande 
 

2021-11-01 

Datum då anslaget sätts upp 2021-11-10  
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning 

 
Underskrift  

 
___________________________________________________ 
Christina Andersson 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 
 

Lars Murling (K), § 127–153 
Hans Kälvesten (C), § 127–131, 133–134, 137–141, 143–153 
Tommy Kennberg (MP) 
Urban Tellström (KD) 
Björn Sandberg (SD) 
 
 

Övriga Christina Andersson, kommunsekreterare 
Madeleine Andersson, kommundirektör 
Birgitta Calén, ekonomichef 
Martin Berry, biträdande kommundirektör, § 130–131, 133–154 
Markus Lindberg, kultur- och fritidsstrateg, § 129 
Jan Öholm, projektledare skolprojektet, § 130–131 
 

 
Ajournering Klockan 10.20–10.35, 12.10–13.05, 14.30–14.35 
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§ 127 

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: 

Det finns inga övriga frågor. 

 

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 
 

  

 Ärenden till kommunfullmäktige   
3 Kulturplan för Vadstena kommun 8.30 

 
KS/2021:172 Markus Lindberg 

4 Skolprojektet 
 

 Jan Öholm 

5 Sporthallen och ishallen 
 

 Jan Öholm,  
Martin Berry 

6 Bidrag till investering för fritidsanläggningen 
Ombergsliden 
 

KS/2021:196  

7 Skattesats för 2022 KS/2021:112 Birgitta Calén 
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8 Budget 2022 och plan för 2023-2024 

 
KS/2021:112 Birgitta Calén 

9 Låneram för kommunen 2022 
 

KS/2021:112 Birgitta Calén 

10 Borgen för Vadstena fastighets AB 
 

KS/2021:112 Birgitta Calén 

11 Avveckling av Vadstena kommunfastigheter AB 
 

KS/2021:5, 
KS/2021:2 

Birgitta Calén 

12 Avfallsföreskrifter 
 

KS/2021:176  

13 Avfallstaxa för 2022 
 

KS/2021:199  

14 VA-taxa för 2022 
 

KS/2021:177  

15 Ändrade avgifter inom socialnämndens 
verksamhetsområden 

KS/2021:200  

    
    
16 Politisk organisation kommande mandatperiod 

 
KS/2021:121 Martin Berry, 

Madeleine Andersson 
17 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige 2022 
 

KS/2021:185  

 Ärenden till kommunstyrelsen   
18 Förmånskompenserande avgift för 2022 

 
KS/2021:112, 
KS/2021:3 

 

19 Ersättning för ökade lokalkostnader för HC Wettern 
 

KS/2021:201  

20 Inlösen av pensionsutfästelser 
 

KS/2020:120  

21 Priser på kostenhetens serveringar 2022 
 

KS/2021:184  

22 Svar till revisorerna om kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt 
 

KS/2021:182  

23 Linda Staaf (K) med avsägelse som ersättare i Leader 
Folkungaland 
 

KS/2020:289  

24 Fyllnadsval av ersättare i Leader Folkungaland efter 
Linda Staaf (K) 
 

KS/2020:289  
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25 Anmälan av delegationsbeslut 
 

 Christina Andersson 

 Information    
26 Meddelanden och handlingar för kännedom 

 
KS/2021:34, 
KS/2021:185 

 

27 Information om samverkan kring kylda matlådor 
 

 Martin Berry 

28 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. 
 

Ärendena behandlas i följande ordning: 1–2, 6, 3–5, 7, 11–15, 17–27, 8–10, 16, 28. I protokollet skrivs 
ärendena i den ordning de står i föredragningslistan. 
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§ 128 

Deltagande på sammanträdet 
Vår beteckning:  -  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Ekonomichefen och biträdande kommundirektör får delta på dagens sammanträde. 

Förslag till beslut 

Ordföranden: Ekonomichefen och 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 behöver ekonomichefen och biträdande kommundirektör delta. 
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§ 129 

Kulturplan för Vadstena kommun 
Vår beteckning: KS/2021:172 - 808 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Kulturplan för Vadstena kommun antas.  
 

Förslag till beslut 
Frida Edholm (K): Bifall till förslag till beslut. 

 

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

 

Sammanfattning 
Kulturen är en viktig del av Vadstenas varumärke och självbild. I kulturplanen fastställs målen för 
kulturpolitiken under de kommande åren med koppling till nationella mål, regionala mål och Agenda 2030.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad 2021-08-19 
Förslag till kulturplan 
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
Kultur- och utbildningsnämnden 
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§ 130 

Skolprojektet 
Vår beteckning:  -  

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Budgetram för renovering, om- och nybyggnation av Vadstena kommuns skollokaler och skolkök 
fastställs till 236,5 mnkr. 

 

Sammanfattning 
Vadstena kommun har under ett flertal år, i omgångar, utrett möjliga alternativ för att ersätta eller 
renovera skollokaler, skolkök, centralkök, sporthall samt förskolan Gullvivan. Frågan hanterades senast av 
kommunfullmäktige då beslut om detaljplan och budgetram för den så kallade Cirkusplatsskolan avgjordes 
år 2019.  
 
Mark och miljööverdomstolen slog emellertid under år 2020 fast att detaljplaneprocessen kring 
Cirkusplatsskolan innehöll processfel, varpå detaljplanen upphävdes. Därefter gjordes en utredning av 
möjliga alternativ där tid och samordningsvinster var de två viktigaste parametrarna. Mot bakgrund av 
denna utredning fattade kommunstyrelsen i juni 2020 ett inriktningsbeslut som varit vägledande i arbetet 
som lett fram till det förslag som nu lyfts för politisk behandling i kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige. 
 
Förslaget, som utarbetats av en tvärfunktionell projektgrupp, innebär en renovering av skolorna St Per 
(inklusive skolkök), Katarina och Petrus Magni, renovering av förskolan Gullvivan (inklusive kök), 
renovering av sporthallen vid Petrus Magniskolan samt ett nytt skolkök med tillhörande matsal för Petrus 
Magni och Katarinaskolan. Den totala budgetramen för detta föreslås fastslås till 236,5 mnkr. Projektet 
beräknas ta 34 månader från start till färdigställande. 
 
Budgetramen inkluderar inte kostnader för evakueringslokaler, skolinredning, AV-utrustning, konstnärlig 
utsmyckning (enprocentsregeln) eller tillgänglighetsanpassning av sporthallen vid Petrus Magni. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, daterad 2021-10-31 
Beslutsunderlag från Stadion arkitekter AB 
Sammanställda kostnadskalkyler (omfattas av affärssekretess och skickas inte ut, men visas i samband med 
kommunstyrelsens sammanträde) 
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Beslutet med handlingar expedieras till 
Revisionen 
Kultur- och utbildningsnämnden 
 

Beslutet expedieras till 
- 
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§ 131 

Sporthallen och ishallen 
Vår beteckning:  -  

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Budgetram för renovering av ishallen samt nybyggnation av fullstor sporthall på Kungsvalla 
fastställs till 41,7 mnkr. 

 

Sammanfattning 
Vadstenas ishall föreslås renoveras till en träningshall motsvarande klass A enligt Svenska 
ishockeyförbundets standard. Arbetet ska vara klart till säsongen 2022/2023. 
 
En ny fullstor sporthall för inomhusträning föreslås uppföras på Kungsvalla i anslutning till ishallen. Ny 
sporthall ska kunna tillgodogöra sig den spillvärme som ishallen producerar vid drift. 
 
Den totala budgetramen för detta fritidsprojekt (ishall + sporthall) föreslås fastställas till 41,7 mnkr. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, daterad 2021-11-02 
Protokollsutdrag från KSAU 2021-08-25 § 51 
Sammanställda kostnadskalkyler (omfattas av affärssekretess och skickas inte ut, men visas i samband med 
kommunstyrelsens sammanträde) 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
HC Wettern 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Revisorerna  
Vadstena handbollsförening 
VGIF 
 

Beslutet expedieras till 
- 
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§ 132 

Bidrag till investering för fritidsanläggningen Ombergsliden 
Vår beteckning: KS/2021:196 - 049 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Kultur- och utbildningsförvaltningen beviljas tilläggsanslag på 1 000 000 kronor till 

föreningsbidrag till Friluftsfrämjandet för att förnya och förlänga liftanläggningen vid 

Ombergslidens skidanläggning. 

2. Kultur- och utbildningsnämnden uppmanas att tillsammans med Friluftsfrämjandet att ta fram en 

tidsplan för projektet. 

 

Förslag till beslut 
Arne Sjöberg (M): 

Kultur- och utbildningsnämnden uppmanas att tillsammans med Friluftsfrämjandet att ta fram en tidsplan 

för projektet. 

 

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

 

Jäv 
Roland Sjödahl (C) har anmält jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet eller i beslutet. 

 

Sammanfattning 
Kultur- och utbildningsförvaltningen har inkommit med äskande om tilläggsanslag för föreningsbidrag 
som sökts av Friluftsfrämjandet för att möjliggöra fortsatt drift av skidanläggningen Ombergsliden. 
Ansökan från föreningen ryms inte inom nämndens befintliga budget. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 25 oktober 2021 
Äskande från Kultur- och utbildningsnämnden daterad den 30 september 
Skrivelse till Vadstena kommun från Friluftsfrämjandet daterad den 20 september 2021. 
  

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
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Beslutet expedieras till 
Kultur- och utbildningsförvaltningen 
Ekonomichefen 
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§ 133 

Skattesats för 2022 
Vår beteckning: KS/2021:112 - 041 

 

Kommunstyrelsen beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunsfullmäktige beslutar: 

 

1. Skattesatsen för år 2022 fastställs till 22,80 kronor. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för kommunalskatt som ingår i 
den preliminära inkomstskatten under följande år. Den kommunala skatten höjdes år 2016 med 1,25 
kronor. För åren 2017–2021 beslutades om oförändrad skattesats. Inför år 2022 föreslås en oförändrad 
skattesats jämfört med 2021. Inför 2022 finns heller inga föreslag till skatteväxlingar mellan region och 
kommun. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott daterad den 1 oktober 2021  

 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
 

Beslut expedieras till 
- 
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§ 134 

Budget 2022 och plan för 2023-2024 
Vår beteckning: KS/2021:112 - 041 

 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1. Strategiplan och budget 2022-2024 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 2022-2024 till kommunstyrelsen senast under februari 2021 inlämna en 
nämndplan med budget för 2022-2024 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 2022. 

e) Internt personalomkostnadspålägg (PO-påslag) för år 2022 uttas med 39,75 % 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. 
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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.  
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. 
 

4. 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. 
 

5.  Förslag till övergripande mål för Vadstena kommun antas. 

 
6. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i arbetet med att investera i laddstolpar på kommunal mark 

även informera privata aktörer. Detta ska gälla även på landsbygden. 

 

7. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för kommunalt bidrag till 
enskilda vägar som kan kombineras med det statliga stödet som enskilda väghållare kan söka. 
Utredningen ska vara klar i senast i juni 2022, för att om förutsättning finns, kunna införas i 
budget 2023 och finansieras av landsbygdsmedlen. 

 

8. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att särskilt beakta landsbygden i samband med 
översiktsplanarbetet, för att därefter möjliggöra detaljplanering för bostadsändamål även på 
landsbygden. I arbetet ska även beaktas möjligheterna att möjliggöra cykelväg, till exempel genom 
en cykelplan, även för turist- och friluftsändamål. 
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9. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att under år 2022 göra en översyn av belysningspunkter 
på landsbygden. Medel får sedan avsättas i investeringsbudgeten kommande år för detta. 

 
10. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att under år 2022 undersöka möjligheterna för, och 

kostnadsberäkna, en gångväg till Folkets park från Järnvägshållplatsen. 

 

11. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att möjliggöra för webbsändning av kommunfullmäktige under 
år 2022. 

 
12. Samtliga nämnder uppmanas att nu efter pandemin genomföra minst en medborgardialog per år i 

enighet med det strategiska dokumentet 2019–2022, och att kommunstyrelsen genomför 
medborgarundersökningar inom kommunalteknik och myndighetsutövning för att säkerställa ett 
bra planeringsunderlag. 

 

Förslag till beslut 
Ordföranden: 

Finner att det finns två förslag till budget för 2022–2024, majoritetens och Konsensus. 

 

Efter att ha tagit del av Centerns tilläggsyrkanden till majoritetens budgetförslag konstateras att flera 
punkter sammanfaller med majoritetens förslag varför jag som ordförande yrkar på följande tillägg till 
kommunstyrelsens budget: 
 

1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i arbetet med att investera i laddstolpar på kommunal mark 

även informera privata aktörer. Detta ska gälla även på landsbygden. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för kommunalt bidrag till 

enskilda vägar som kan kombineras med det statliga stödet som enskilda väghållare kan söka. 

Utredningen ska vara klar i senast i juni 2022, för att om förutsättning finns, kunna införas i 

budget 2023 och finansieras av landsbygdsmedlen. 

3. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att särskilt beakta landsbygden i samband med 

översiktsplanarbetet, för att därefter möjliggöra detaljplanering för bostadsändamål även på 

landsbygden. I arbetet ska även beaktas möjligheterna att möjliggöra cykelväg, till exempel genom 

en cykelplan, även för turist- och friluftsändamål.  

4. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att under år 2022 göra en översyn av belysningspunkter 

på landsbygden. Medel får sedan avsättas i investeringsbudgeten kommande år för detta.  

5. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att under år 2022 undersöka möjligheterna för, och 
kostnadsberäkna, en gångväg till Folkets park från Järnvägshållplatsen.  
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6. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att möjliggöra för webbsändning av kommunfullmäktige under 

år 2022. 

7. Samtliga nämnder uppmanas att nu efter pandemin genomföra minst en medborgardialog per år i 

enighet med det strategiska dokumentet 2019–2022, och att kommunstyrelsen genomför 

medborgarundersökningar inom kommunalteknik och myndighetsutövning för att säkerställa ett 

bra planeringsunderlag. 

Roland Sjödahl (C): 
Centern tar tillbaka sina förslag till tillägg till majoritetens budget och kommer istället att lägga fram dem 
på kommunfullmäktiges sammanträde. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer majoritetens förslag till budget och Konsensus förslag till budget mot varandra och 

finner att kommunstyrelsens beslutar enligt majoritetens förslag. 

 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt hans eget förslaget till tillägg till majoritetens 

budget och finner att den gör det. 

 

Reservation 
Frida Edholm (K) och Bengt-O Petersson (K) reserverar sig mot punkt 1 beslutet. 

 

Protokollsanteckning 
Dag Källman (V): 

Deltar inte i beslutet. 

 

Ordföranden: 

Konstaterar att Konsensus budget inte följer den kommunala strukturen, vilket gör det svårt att jämföra 

de två alternativen. Konsensus har naturligtvis möjlighet att komplettera detta till kommunfullmäktiges 

sammanträde. 

 

Sammanfattning 
Ett förslag från majoriteten (S+M+MP) på Strategisk plan och budget för perioden 2022-2024 har 
inkommit. Strategisk plan bifogas tjänsteskrivelsen. De kommunala revisorernas budgetäskade lämnas till 
kommunfullmäktiges presidium och beslutas av kommunfullmäktige. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 22 oktober 2021 
Majoritetens förslag till strategisk plan och budget 2022-2024 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
 

Beslutet expedieras till 
Kommundirektör 
Kommunens revisorer 
Kultur och utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Valnämnden 
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§ 135 

Låneram för kommunen 2022 
Vår beteckning: KS/2021:112 - 041 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Kommunstyrelsen har rätt att under år 2022 att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder 

under år 2022, med totalt 275 800 000 kronor. 

2. Kommunstyrelsen har rätt att under år 2022 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp 

motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2022. 

 

 Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

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

att för kommunstyrelsens räkning under år 2022 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder 

under år 2022, med totalt 275 800 000 kronor. 

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

att för kommunstyrelsens räkning under år 2022 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp 

motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2022.  

 

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

kommande året och överskjutande investeringar från 2021. Detta sker i enlighet med kommunens 

finanspolicy. Den beslutade låneramen för år 2021 utnyttjas inte till någon del på grund av att 

investeringar, främst i skolprojektet försenats, samt att kommunens resultat år 2020 och det 

prognosticerade resultatet för 2021 ökat likviditeten. Skolprojektet har ombudgeterats till åren 2022 till 

2024. 

  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad 22 oktober 2021. 

 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
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Beslutet expedieras till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
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§ 136 

Borgen för Vadstena fastighets AB 
Vår beteckning: KS/2021:112 - 041 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Borgen tecknas som för egen skuld för borgen för Vadstena Fastighets AB:s 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  

 

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

borgen för år 2022. Behovet uppgår till 405 500 000 kronor, vilket är oförändrat jämfört med senast 

beslutade borgensram den 20 december 2020. Av borgensramen är 13 000 000 kronor en tillfällig del som 

gäller till och med den 30 juni 2022, då statliga bidrag erhålls för genomförd nyproduktion. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 22 oktober 2021. 

 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
 

Beslutet expedieras till 
Ekonomichefen 

Vadstena Fastighets AB 
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§ 137 

Avveckling av Vadstena kommunfastigheter AB 
Vår beteckning: KS/2021:5, KS/2021:2 - 107, 107 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

1. Samtliga aktier i Vadstena Kommunfastigheter AB, organisationsnummer 559098-4182 säljs 

till Bp Bolagspartner AB, organisationsnummer 556803-3236, för att avvecklas genom 

likvidation. 

2. Försäljningspriset ska uppgå till 37 100 kronor. 

 

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 
Styrelsen i Vadstena Stadshus AB, ägare till Vadstena Kommunfastigheter AB, föreslår att bolaget ska 
avvecklas genom likvidation. Vadstena Kommunfastigheter AB har inte haft någon verksamhet de senaste 
tre åren och ägaren ser inget behov av detta bolag. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 22 oktober 2021. 
Protokoll från styrelsemöte i Vadstena Stadshus AB den 15 september 2021. 
Offert från Bp Bolagspartner AB 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Vadstena Stadshus AB 
Vadstena Kommunfastigheter AB 
 

Beslutet expedieras till 
Ekonomichefen 
  



24 (43) 
 

 
 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-03 

 

 

 

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 

§ 138 

Avfallsföreskrifter 
Vår beteckning: KS/2021:176 - 309 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Reviderade avfallsföreskrifter antas gälla från 2022-01-01. 
 

Sammanfattning 
Ny och uppdaterad lagstiftning innebär att föreskrifterna för Motala och Vadstena kommuner bör 
uppdateras för att säkerställa god lagefterlevnad och ökad tydlighet gällande avfallshanteringen. 
Ändringarna handlar bland annat om att definitionen kommunalt avfall ersätter hushållsavfallsdefinitionen 
samt att det kommunala ansvaret enligt 15 kap. 20 § revideras. Avfallsföreskrifter uppdateras bland annat 
omfattande: 
 

- Definition hushållsavfall har ersatts med kommunalt avfall eller avfall under kommunalt ansvar. 
- Ny definition innebär förändringar i det kommunala ansvaret för olika avfallsslag, tex bygg- och 

rivningsavfall och avloppsfraktioner. 
- Avskaffat producentansvar för returpapper innebär att det är kommunalt avfall från 2022-01-01. 
- Möjlighet att förändra undantagen i syfte att förbättra tjänsterna och förenkla för 

kommunmedlemmarna. 
 
Mindre ändringar och formalia justeras. 
 

Beslutsunderlag 
Handlingar från vatten- och avfallsnämnden 
 

Beslut med handlingar expedieras till 
– 
 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Vatten- och avfallsnämnden 
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§ 139 

Avfallstaxa för 2022 
Vår beteckning: KS/2021:199 - 459 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Vatten- och avfallsnämndens förslag till kommunfullmäktiges beslut: 
 

1. Vatten och avfallsnämndens förslag till avfallstaxa från år 2022 antas i sin helhet att gälla 
från och med den 1 januari 2022. 

 

Sammanfattning 
Höjningen av intäkterna genom denna reglering av avfallstaxan har till stor del sin grund i 
utebliven ersättning för den fastighetsnära insamlingen (FNI) av förpackningsavfall, som 
kommunen genomför genom vårt insamlingssystem. Ersättning för FNI var bedömd till 6 
miljoner kronor och skulle ha förstärkt avfallsekonomin under år 2021. 
 
Skatten på avfall till förbränning är återinförd under år 2020 och den kommer fortsätta att 
höjas i två steg fram till år 2022 vilket ger avfall ökade kostnader runt 1,4 miljoner kronor. 
 
Inför år 2022 kommer priset på avfall till förbränning och optisk sortering öka. Grunden till 
denna ökning ligger i en prisökning på utsläppsrätter, som den som förbränner avfall behöver 
köpa in och redovisa för den fossila koldioxid som man släpper ut. Denna prisökning ger 
verksamheten en kostnadsökning på 1,3 miljoner kronor. 
 
Budgeten för innevarande år 2021 är underfinansierad med 7,8 miljoner kronor. 
 
Höjningen ger inte full kostnadstäckning för år 2022, detta är ett medvetet val då framtiden 
kring producentansvaret och fastighetsnära insamling är oviss. Regeringen bedöms fatta 
beslut i frågan inför år 2023 vilket förhoppningsvis kommer skapa en tydligare bild av det 
kommunala ansvaret och kostnadsersättning för fastighetsnära insamling. 
 
Föreslagna justeringar av avfallstaxan bedöms generera 4,1 miljoner kronor i ökade intäkter. 
För en småhusenhet med fyrfackskärl blir kostnadsökningen 168 kr/år eller 14 kr/månad. 
 

Beslut med handlingar expedieras till 
– 
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Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Vatten- och avfallsnämnden 
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§ 140 

VA-taxa för 2022 
Vår beteckning: KS/2021:177 - 346 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1. Vatten och avfallsnämndens förslag till vatten- och avloppstaxa från år 2022 antas i sin 
helhet att gälla från och med den 1 januari 2022. 

 

Sammanfattning 
För vatten- och avloppstaxan föreslås följande justeringar i avgifterna från år 2022: 
 
1. Avgift för typhus A höjs med 91 kronor. 
2. Avgift för typhus B sänks med 626 kronor. 
 
Denna justering föreslås för att minska skillnaden i pris på samma typ av vattenmätare för 
småhusenheter och verksamheter. Ekonomiska uppföljningar genomförda under 2021 påvisar en ekonomi 
i balans. Dessa justeringar ökar inte de totala intäkterna för verksamheten, intäkterna är på samma nivå 
som för år 2021. Fonderade medel visar på en skuld till kollektivet som ytterligare motiverar att inte öka 
intäkterna. I tabellen under § 15 i styrdokumentet har raden gällande sprinkler tagits bort. 
 

Beslutsunderlag 
Handlingar från vatten- och avfallsnämnden 
 

Beslut med handlingar expedieras till 
– 
 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Vatten- och avfallsnämnden 
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§ 141 

Ändrade avgifter inom socialnämndens verksamhetsområden 
Vår beteckning: KS/2021:200 - 706 

 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. En ny avgift för kost vid korttidsvistelse enligt LSS, barn och unga, antas och uppnår en kostnad 
av 65 kr/dygn från och med 1 januari 2022.  

2. Socialnämnden får i uppdrag att framöver räkna upp den nya avgiften i punkten ovan efter 
brukliga index. 

3. Den extra avgiften för serveringsställen som har öppet efter kl. 01.00 tas bort från 1 januari 2022.  
4. Egenavgiften för inomkommunal färdtjänst läggs in i socialnämndens samlade dokument med 

avgifter och socialnämnden får också i uppdrag att framöver räkna upp avgiften utifrån brukliga 
index. För 2022 är avgiften densamma som för 2021. 

 

Sammanfattning 
I samband med budgetarbetet för år 2022 har förslag framtagits till nya avgifter inom socialnämndens 
verksamhetsområden från och med 1 januari 2022. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-13 
Förslag till förändrade avgifter, daterad 2021-10-13 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
–  
 

Beslutet expedieras till 
Socialnämnden (efter beslut i KF) 
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§ 142 

Politisk organisation kommande mandatperiod 
Vår beteckning: KS/2021:121 - 104 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Samtliga nämnder uppmanas att delegera politiska detaljfrågor inom respektive 

verksamhetsområden till nämndpresidierna.  

2. Verksamheten i Vadstena Turism och näringsliv AB övergår till kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige föreslås, som en konsekvens av detta, besluta om att likvidera Vadstena 

Turism och näringsliv AB. 

3. Styrelsen i Vadstena Förvaltnings AB ska bestå av tre personer. Dessa ska vara i personunion med 

presidiet i Vadstena Fastighets AB.  

4. Partiernas observationsplatser vid Vadstena fastighets AB:s bolagsstämma upphör. 

5. Kommunfullmäktige föreslås, som en konsekvens av föreslagna förändringar gällande Vadstena 

Turism och näringsliv AB och Vadstena kommunfastigheter AB, besluta om en förändrad 

koncernstruktur. 

6. Kommunfullmäktige föreslås vid kommande översyn av politiska arvoden beakta möjliga 

höjningar av tjänstgöringsgraden för ordförandena i kultur- och utbildningsnämnden och 

socialnämnden från 35% till 40%. 

7. Kommunfullmäktige föreslås vid kommande översyn av politiska arvoden beakta möjliga 

höjningar av tjänstgöringsgraden för funktionen som oppositionsföreträdare från 45% till 50%. 

8. Kommunfullmäktige föreslås vid sitt första möte efter allmänna val inrätta en valberedning som 

innehar uppdraget under hela mandatperioden. § 41 i kommunfullmäktiges arbetsordning ändras 

därför så att första meningen istället lyder ”Valberedningen består av partiernas gruppledare från 

alla i fullmäktige representerade partier och väljs för hela mandatperioden”. 

9. Kommunfullmäktige föreslås förtydliga att nämnderna i enlighet med KF 2007-11-21 § 114 

medges att ha öppna sammanträden, men att detta endast ska tillämpas i undantagsfall. 

10. Kommunfullmäktige föreslås förtydliga i huvudreglemente för styrelse och nämnder § 15 att vid 

nämndernas sammanträden får berörda tjänstepersoner närvara.  

11. Kommunstyrelsen uppmanas att besluta om att kommundirektören ges i uppdrag att utarbeta 

förslag på förtydliganden av den politiska beredningsprocessen liksom uppdragen som 

oppositionsföreträdare och kommunalråd. 
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Reservation 
Dag Källman (V) reserverar sig mot punkt 9 i beslutet. 

 

Protokollsanteckning 
Thomas Strandberg (SD): 

Sverigedemokraterna anser att antalet ledamöter i kommunfullmäktige med fördel skulle kunna minskas 

till 29 stycken. 

 

Hans Kälvesten (C): 

Angående punkt 2 i beslutet anser Centern att Vadstena turism och näringsliv AB:s verksamhet behöver 

utvärderas innan beslut sker om avveckling av bolaget. Mycket har hänt sedan 2018 då bolaget bildades. 

 
Bengt-O Petersson (K) och Frida Edholm (K): 

Med hänvisning till punkt 2 i förslaget vill Konsensus ha underlag som visar på vilka synpunkter 

besöksnäring och näringslivet har på förslaget om nerläggning, innan det tas beslut om nedläggning av 

Vadstena turism och näringsliv AB. 

 

Partiet vill inte heller ha den förändring av Vadstena förvaltnings AB som anges i förslagets punkt 3. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 5 maj 2021 § 86 att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från samtliga 

partier som finns representerade i kommunfullmäktige, med uppdrag att förutsättningslöst lämna förslag 

om en ändamålsenlig och effektiv politisk organisation för mandatperioden 2023-2026. Gruppen har 

sammanträtt vid 7 tillfällen och har behandlat en mängd frågor gällande den politiska organisationen. 

Utifrån diskussionerna i arbetsgruppen har 4 förslag till beslut formulerats, liksom 6 uppmaningar till 

kommunfullmäktige inför kommande hantering av en rad ärenden. Därutöver föreslås även ett uppdrag 

till kommundirektören om utarbeta förslag till förtydliganden av den politiska beredningsprocessen samt 

uppdragen som oppositionsföreträdare och kommunalråd. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, daterad 2021-10-20 
Rapport från Unitalent 
Minnesanteckningar från arbetsgruppens möten 
PM om Vadstena Turism och näringsliv AB 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Revisorerna 
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Beslutet expedieras till 
Samtliga nämnder 
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§ 143 

Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022 
Vår beteckning: KS/2021:185 - 006 

 

Kommunstyrelsen beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Föreslagna sammanträdestider för kommunfullmäktige 2022 godkänns, det vill säga den 2 mars, 

27 april, 22 juni, 28 september, 26 oktober, 23 november och 14 december. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

 

1. Föreslagna sammanträdestider för kommunstyrelsen 2022 godkänns, det vill säga den 2 februari, 6 

april, 11 maj, 8 juni, 7 september, 5 oktober, 2 november och 30 november. 

 

Sammanfattning 
Utskott, nämnder och fullmäktige antar varje år sammanträdestider inför kommande år. Enligt förslaget 
ska kommunstyrelsens arbetsutskott ha sju sammanträden kommande år. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 oktober 2021 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
– 

 

Beslutet expedieras till 
Kommunikatören 

Revisorerna 
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§ 144 

Förmånskompenserande avgift för 2022 
Vår beteckning: KS/2021:112, KS/2021:3 - 041, 107 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Vadstena Fastighets AB:s avgift för lån med kommunal borgen ska vara 1 599 400 kronor för år 
2022. 

 

Sammanfattning 
Enligt lagstiftningen för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska en förmånskompenserande 

avgift betalas till kommunen för kommunal borgen. Avgiftens syfte är att likställa konkurrenssituationen 

mellan fastighetsägare då en kommunal borgen ger fördelar vid upplåning. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 22 oktober 2021 
Skrivelse från Leif Samuelsson, VD Vadstena Fastighets AB, daterad den 20 oktober 2021  
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
 

Beslutet expedieras till 
Ekonomichefen 
Leif Samuelsson, VD Vadstena Fastighets AB 
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§ 145 

Ersättning för ökade lokalkostnader för HC Wettern 
Vår beteckning: KS/2021:201 - 049 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Att ersätta HC Wettern för ökade lokalkostnader med 90 000 kr för säsongen 2021/2022. 

2. Att kostnaderna belastar ansvar 241 och Verksamhet 3421 (lokalkostnader fritidsverksamhet). 

 

Sammanfattning 
Ishallens stängning under säsongen 2021/2022 har medfört fördyrade lokalkostnader för HC Wettern. 

Genom samarbete med Motala, har föreningen fått istid i genomsnitt 6,5 timmar per vecka för ishockey 

och konståkning. Lokalhyran i Motala är 600 kronor dyrare per timme än det föreningen betalar i 

Vadstena varför förvaltningen föreslår att kompensation ges för denna merkostnad under tiden som 

renovering pågår. Den tid som avses är vecka 42 år 2021 till vecka 12 år 2022, totalt 23 veckor. Den totala 

kostnaden blir därmed 90 000 kronor som utbetalas i december 2021. Kostnaden belastar 

kommunstyrelsens budget för lokalkostnader fritidsverksamhet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-27 
 

Beslutet expedieras till 
HC Wettern 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomichef 
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§ 146 

Inlösen av pensionsutfästelser 
Vår beteckning: KS/2020:120 - 041 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Vadstena kommun tryggar en del av kommunens pensionsförpliktelser IPR ( intjänad 

pensionsrätt) intjänade före 1998 i en pensionsförsäkring hos KPA Pension till ett belopp 

uppgående till maximalt 5 000 000 kronor inklusive löneskatt.  
 

Sammanfattning 
De senaste prognoserna visar på en större positiv avvikelse mot budget för personalomkostnader inom 
finansförvaltningen för 2021. I syfte att minska framtida pensionskostnader föreslås att den positiva 
avvikelsen används till att delinlösa pensionsutfästelser intjänade före 1998 i form av ett engångsbelopp. 
Inlösen sker genom inbetalning av en pensionsförsäkringspremie. 
Detta sänker kommunens framtida pensionskostnader.  Beroende på att prognoserna kan ändras under 
årets sista månader föreslås att beloppet fastställs till ett maximalt belopp, upp till vilket inlösen kan ske. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 22 oktober 2021 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
 

Beslutet expedieras till 
Ekonomichefen 
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§ 147 

Priser på kostenhetens serveringar 2022 
Vår beteckning: KS/2021:184 - 049 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Kostpriser för 2022 uppräknas med index (2, 1 procent) och fastslås till 57 kronor för lunch, 38 

kronor för stor salladstallrik samt 19 kronor för liten salladstallrik. 

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. Priserna för detta fastslås årligen, men från år 2021 gäller att priserna räknas upp med 
index och endast fastslås av kommunstyrelsen (tidigare kommunfullmäktige). 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, daterad 2021-11-01 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
 

Beslutet expedieras till 
Kostchef 
Kultur- och utbildningsförvaltningen 
Personalavdelningen 
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§ 148 

Svar till revisorerna om kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Vår beteckning: KS/2021:182 - 007 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Kommunstyrelsen antar förslaget yttrande till revisionen avseende kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt över övriga nämnder och de kommunala bolagen. 

 

Sammanfattning 
Revisionen har utfört en granskning avseende kommunstyrelsens uppsiktsplikt över övriga nämnder och 
de kommunala bolagen. Efter genomförd granskning rekommenderar revisionen följande: 
  

- Organisera uppsiktsplikten på ett mer systematiskt och ändamålsenligt vis. 
- Upprätta en årlig plan för hur uppsikten ska bedrivs. 
- Planen utgår från en risk- och väsentlighetsanalys med utgångspunkt i de risker som respektive 

nämnd redovisat i samband med budgetberedning och omvärldsdag. 
- Upprätta en informations- och dialogplan för när, hur och vilken information kommunstyrelsen 

behöver ta del av för att kunna upprätthålla sin uppsikt över nämnder och bolag.  
- Säkerställa att samtliga ledamöter i kommunstyrelsen erhåller samma information från 

förvaltningen avseende nämnder och bolag i rimlig tid inför styrelsens sammanträden då. 
- I samband med vare mandatperiods början säkerskilt gå igenom vad uppsikten innebär och det 

samordnande uppdraget styrelsen har med samtliga ledamöter i styrelsen, övriga nämnder och 
bolagens styrelser. 

- Tydliggöra vilken uppföljning som redan sker i förvaltningarna och nämnderna i syfte att bättre 
använda befintlig information för uppsiktsplikten.  

 
Kommunstyrelsen föreslås anta förslag till yttreande till revisionen avseende kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt över övriga nämnder och kommunala bolagen.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Yttrande 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
 

Beslutet expedieras till 
Revisionen (beslut och yttrande)  
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§ 149 

Linda Staaf (K) med avsägelse som ersättare i Leader Folkungaland 
Vår beteckning: KS/2020:289 - 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 

Linda Staaf (K) avsägelse från uppdrag som suppleant i Leader Folkungaland, handlingsnummer 

2021:1254 

 

Beslutet expedieras till 
Linda Staaf (K) 

Förtroendepersonsregistret 

Gruppledaren 

Personalavdelningen 

Leader Folkungaland, Jeanette Uner, jeanette@leaderfolkungaland.se 
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§ 150 

Fyllnadsval av ersättare i Leader Folkungaland efter Linda Staaf (K) 
Vår beteckning: KS/2020:289 - 101 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Till ny suppleant i Leader Folkungaland efter Linda Staaf (K) utses Jan-Ove Pettersson (K). 

 

Förslag till beslut 
Bengt- O Petersson (K): 
Till ny suppleant i Leader Folkungaland efter Linda Staaf (K) utses Jan-Ove Pettersson (K). 
 

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

Beslutet expedieras till 
Jan-Ove Pettersson (K) 

Förtroendepersonsregistret 

Gruppledaren 

Personalavdelningen 

Leader Folkungaland, Jeanette Uner, jeanette@leaderfolkungaland.se 

 

 

 

  



40 (43) 
 

 
 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-03 

 

 

 

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 

§ 151 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning:  -  

 

Sammanfattning 

Till dagens sammanträde finns inga delegationsbeslut att redovisa. 
 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 152 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: KS/2021:34, KS/2021:185 - 009, 006 

 

Sammanfattning 
Meddelanden/handlingar för kännedom under perioden 27 september 2021–24 oktober 2021 delges på 

dagens sammanträde. 

 

 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 153 

Information om samverkan kring kylda matlådor 
Vår beteckning:  -  

 

Sammanfattning 
Biträdande kommundirektör informerar om eventuell samverkan om kylda matlådor. Där Vadstena 
kommun skulle kunna laga maten till andra kommuner. Flera kommuner är intresserade och första steget 
nu är att göra en avsiktsförklaring. 
 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 154 

Information från kommundirektören 
Vår beteckning:  -  

 

Sammanfattning 
Kommundirektören informerar om vad som görs inom olika verksamheter i kommunen och vad som är 
på gång, enligt följande punkter: 
 

- Nytt samarbetsavtal har tecknats med Boxholms kommun angående köp av kostchef på 25 
procent av en heltid. Försök under sex månader från den 1 december 2021, och utvärdering efter 
tre månader. 

 
- Silostvisten har ännu inte tidssatts i Tingsrätten. En preliminär tidpunkt som inte bekräftats är 

vecka 13 år 2022. 

 
- Solörtvisten, Solör har ingivit ett yttrande till Tingsrätten som kommunen kommer att bemöta, 

senast den 3 december 2021. 
 

- Inbjudan till studiebesök på MSE och Tekniska verken den 16 november, under temat en 
resurseffektiv region. Anmälan till Madeleine senast den 10 november. 
 

- Med anledning av fredagens händelse på Rättspsyk har vi idag den 2 november 2021 haft en 
utvärdering av rutinen tillsammans med Rps. Den rutin som gäller idag avskaffas från och med 
den 2 november 2021. En ny anpassad rutin kommer skyndsamt tas fram i samverkan mellan 
Vadstena kommuns säkerhetssamordnare och RPS säkerhetschef. Fram till dess att ny rutin är 
framtagen gäller en väg in till kommunen för Rättspsyk på givna nummer där görs en 
bedömning av läget tillsammans med överläkare/chef och vilka åtgärder som är lämpliga att vidta 
eller inte.  
 

- Vaccinering av 12–15-åringar pågår. Skolsköterska går med barnen till Vaccinationscentrum. 

 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

 

 


