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Plats och tid Katarinarummet klockan 08.30–11.20 
 

Beslutande Peter Karlsson (M), ordförande 
Anders Hedeborg (S), första vice ordförande, § 1–4, deltar på distans 
Desirée Forsén (S) ersätter Anders Hedeborg (S), § 5–21, 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), deltar på distans 
Bengt-O Petersson (K), deltar på distans 
Gary Sparrborn (M), deltar på distans 
Fabian Thun (S), deltar på distans 
Hans Kälvesten (C) ersätter Dag Källman (V), deltar på distans 
Thomas Strandberg (SD), deltar på distans 
 

Paragrafer §1–§21 
 
 
Sekreterare 

 
_________________________________________________________ 
Christina Andersson 

 
 
Ordförande 

 
_________________________________________________________ 
Peter Karlsson (M) 

 
 
Justerare 

 
_________________________________________________________ 
Roland Sjödahl (C) 

 

Anslag/bevis 

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

 
Sammanträdesdatum 
 

2022-02-02 Sista dag för överklagande 
 

2022-03-01 

Datum då anslaget sätts upp 2022-02-08  
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning 

 
Underskrift  

 
___________________________________________________ 
Christina Andersson 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 
 

Kerstin Ramå (M), deltar på distans 
Desirée Forsén (S), § 1–4, deltar på distans 
Urban Tellström (KD), deltar på distans 
 
 

Övriga Christina Andersson, kommunsekreterare 
Madeleine Andersson, kommundirektör 
Martin Berry, biträdande kommundirektör, deltar på distans 
Josefin Arvidsson, Polismyndigheten, § 1–3, deltar på distans 
Baharan Raoufi-Kvist, utredare, § 1–3, deltar på distans 
Vilhelm Rundquist, KPMG, § 4, deltar på distans 
Eva Mattson, revisionen, § 4, deltar på distans 
Birgitta Granath, revisionen, § 4, deltar på distans 
Christina Stroh-Ohlsson, revisionen, § 4, deltar på distans 
Charlotta Falkhede Elf, revisionen, § 4, deltar på distans 
Birgitta Calén, ekonomichef, § 5–7 
Siw Junling, hr-chef, § 9, deltar på distans 

 
Ajournering Klockan 10.05–10.20 
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§ 1 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
Vår beteckning:  -  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

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

 

Föredragningslista 
Upprop 
Fråga om det finns jäv 
 

 Ärende Dnr Föredragande 

 

1 Val av justerare och fastställande av 
föredragningslista 
 

  

2 Information om samverkan med polisen 
 

 Josefin Arvidsson 

 Ärenden till kommunstyrelsen   
3 Medborgarlöfte 

 
KS/2022:7  

4 Redovisning - Granskning av 
beredningsprocessen 
 

KS/2022:35 Revisorerna  

5 Övriga nämnders detaljbudgetar 2022 
 

KS/2021:112  

6 Ombudgetering inom 
samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsområde 
 

KS/2021:112  

7 Övriga nämnders interna kontrollplaner 2022 
 

KS/2021:203  

8 Fördelning av statsbidrag till kommuner på 
landsbygden 
 

KS/2022:20  
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9 Plan för årets löneöversyn  Siw Junling 
    
10 Förslag till Länsplan för regional 

transportinfrastruktur 2022-2033 
 

KS/2020:231  

11 Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 
 

KS/2021:216  

12 Dialograpport för trafikutredning Motala 
 

KS/2021:230  

13 Granskning Kungs Starby 2:1 
 

KS/2021:150  

14 Uppföljning förslag och synpunkter 
 

KS/2021:183  

15 Anmälan av delegationsbeslut 
 

KS/2022:33  

16 Protokoll och handlingar till kommunstyrelsen 
 

KS/2021:129, 
KS/2021:226, 
KS/2021:6, 
KS/2021:82, 
KS/2021:28, 
KS/2021:75, 
KS/2022:17, 
KS/2022:18 

 

    
 Ärenden till kommunfullmäktige   
17 Svar på motion om utvärdering av kommunens 

styrsystem 
 

KS/2021:99  

18 Svar på motion om Tycklinge 
 

KS/2020:266  

19 Redovisning av motioner äldre än ett år 
 

KS/2021:224  

 Information    
20 Meddelanden och handlingar för kännedom 

 
KS/2021:121, 
KS/2021:129, 
KS/2022:15 

 

21 Information från kommundirektören 
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Förslag till beslut 
Ordföranden: 

- Ny punkt om årets löneöversyn. 

- Inga övriga frågor på dagens sammanträde. 

 

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

 

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. 
 
 
 
 

  



6 (27) 
 

 
 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-02 

 

 

 

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 

§ 2 

Information om samverkan med polisen 
Vår beteckning:  -  

 

Sammanfattning 
Kommunpolisen informerar om brottsstatistiken för Vadstena kommun och om medborgarlöftet. 
 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 3 

Medborgarlöfte 
Vår beteckning: KS/2022:7 - 106 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Kommunstyrelsen antar Medborgarlöfte i Vadstena kommun 2022-2023.  

 

Sammanfattning 
Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om långsiktig 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Medborgarlöftet utgår ifrån den lokala lägesbilden, via 
medborgardialoger, statistik och den interna kunskap som finns inom Polismyndigheten och kommunens 
förvaltningar.  
 
På grund av pandemin genomfördes medborgardialogen digitalt via en enkät på polisens hemsida under 
hösten 2021. Totalt svarade 120 Vadstenabor på enkäten. Svaren varierade i hög grad, således går det inte 
att fastställa någon särskild plats eller problematik som skapar otrygghet för våra invånare. Utifrån svaren 
och den lokala lägesbilden föreslår Vadstena kommun tillsammans med polisen att medborgarlöftet 2022-
2023 fokuserar på följande: 
 

 Vadstena kommun och polisen kommer tillsammans med relevanta aktörer att genomföra 
trygghetsvandringar runtom i Vadstena i syfte att öka den upplevda tryggheten i kommunen.  

 Vadstena kommun och polisen kommer att samverka kring metoder och arbetssätt kring 
situationen med motorburen ungdom samt genomföra med medborgardialoger med ungdomar 
om brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.  

 

Beslutsunderlag 
Medborgarlöfte i Vadstena kommun 2022-2023 KS/2022:7 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
 

Beslutet expedieras till 
Josefin Arvidsson  
Polismyndigheten 
Järnvägsparken 1  
Motala 
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§ 4 

Redovisning - Granskning av beredningsprocessen 
Vår beteckning: KS/2022:35 - 007 

 

Sammanfattning 
Revisorerna informerar om den granskning de gjort av kommunstyrelsens beredningsprocess av ärenden. 

 

 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 5 

Övriga nämnders detaljbudgetar 2022 
Vår beteckning: KS/2021:112 - 041 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Redovisning av samhällsbyggnadsnämndens mål och detaljbudget för 2022 godkänns. 
2. Redovisning av socialnämndens mål och detaljbudget för 2022 godkänns. 
3. Redovisning av kultur- och utbildningsnämndens mål och detaljbudget för 2022 godkänns. 

 

Sammanfattning 
Nämnderna har fattat beslut om mål och detaljbudget för 2022, vilka redovisas till kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott daterad den 29 december 2021. 
Mål och detaljbudget 2022 med plan 2023-2024 för samhällsbyggnadsnämnden. 
Mål och detaljbudget 2022 med plan 2023-2024 för socialnämnden. 
Mål och detaljbudget 2022 med plan 2023-2024 för kultur- och utbildningsnämnden. 
  

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
 

Beslutet expedieras till 
Förvaltningschefer 
Ekonomiavdelningen 
Respektive nämnd 
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§ 6 

Ombudgetering inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde 
Vår beteckning: KS/2021:112 - 041 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Investeringsmedel omprioriteras enligt: 
2. 750 000 kr för lastmaskin överförs från plan 2023 till budget 2022 
3. 300 000:- överförs från projektet Infart till Kronoängen 2022 till utbyte av lastmaskin. 

 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges beslut om budget 2022 med plan för 2023-2024 ska omfördelningar av 
budgetmedel mellan olika investeringsprojekt beslutas av kommunstyrelsen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit med äskande om att tidigarelägga ett utbyte av en 
lastmaskin till 2022, vilket var planerat att ske under 2023. Lastmaskinens skick har försämrats och risk 
finns för stora reparationskostnader. Omprioritering kan ske så att del av projektet Infart till Kronoängen 
förläggs till 2023 istället.  
 
Utbytet av lastmaskinen var beräknat till 750 000 kronor i investeringsplanen, men är nu beräknat till        
1 050 000 kronor. Finansiering av mellanskillnaden på 300 000 kronor kan ske genom lägre beräknade 
kostnader i projektet Infart till Kronoängen. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 24 januari 2022. 
Skrivelse från förvaltningschef Annika Toll daterade den 24 januari 2022. 
  

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
 

Beslutet expedieras till 
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ekonomichef 
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§ 7 

Övriga nämnders interna kontrollplaner 2022 
Vår beteckning: KS/2021:203 - 009 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Redovisning av samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan för 2022 godkänns. 

2. Redovisning av socialnämndens internkontrollplan för 2022 godkänns. 

3. Redovisning av kultur- och utbildningsnämndens internkontrollplan för 2022 godkänns. 

 

Sammanfattning 
Nämnderna har fattat beslut om internkontrollplaner för 2022, vilka redovisas till kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott daterad den 29 december 2021. 

Internkontrollplan för 2022 för samhällsbyggnadsnämnden. 

Internkontrollplan för 2022 för socialnämnden. 

Internkontrollplan för 2022 för kultur- och utbildningsnämnden. 

 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
 

Beslutet expedieras till 
Förvaltningschefer 

Ekonomichefen 

Respektive nämnd 
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§ 8 

Fördelning av statsbidrag till kommuner på landsbygden 
Vår beteckning: KS/2022:20 - 109 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta medel till: 

 

1) Kultur- och utbildningsnämnden 175 tkr för tidig samverkan barn och unga samt 200 tkr 
avseende utredning och utveckling av museer 200 tkr, årligen i 3 år. 

2) Socialnämnden 175 tkr för tidig samverkan barn och unga, årligen i 3 år. 
3) Samhällsbyggnadsnämnden bredband på landsbygden 350 tkr för 2022 och 500 tkr för de 

kommande 2 åren, Översiktsplanearbete 700 tkr för 2022 och 700 tkr för 2023, 
landsbygdsutveckling Borghamn, strandstigen, parkering och väg 1000 tkr för 2022.              

4) Kommunstyrelsen 200 tkr för Agenda 2030-arbete år 2022 och 300 tkr årligen 2023 och 2024. 
5) Kommunstyrelsen beslutar om fördelning av återstående 300 tkr för 2022 senare under året. 
6) Övrig inriktning om landsbygdsutveckling och Tycklinge Naturområde avseende 2023 och 2024 

preciseras och fördelas inför budget 2023 samt ofördelade medel. 
 

Sammanfattning 
I Regeringens budgetproposition för år 2022 (BP22), tillförs generella statsbidrag som är riktade mot 

Sveriges mindre landsbygdskommuner. Tillskottet till Vadstena kommun uppgår till 3,1 miljoner kronor 

under åren 2022-2024, totalt 9,3 miljoner kronor.  I kommunens budget för 2022 tillfördes detta 

kommunstyrelsens budgetram, som arbetar övergripande med frågor inom utveckling av kommunen och 

landsbygden. Satsningar föreslås ske inom samverkan mellan socialtjänst och barn-/utbildningsverksamhet 

för tidigt stöd barn och unga, bredbandsutbyggnad på landsbygden, landsbygdsutveckling, arbete med 

översiktsplan och naturområden, införande av Agenda 2030 i målstyrningen, kulturverksamhet samt 

nämndsanknutna satsningar. 

 

Då bidraget är tidsbegränsat är det lämpligt att dessa tillförs projekt eller satsningar för åtgärder inom 

nämnda period. Satsningen kan enbart användas för driftändamål.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-25 
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Beslutet med handlingar expedieras till 
Ekonomichefen 
Socialnämnden 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Beslutet expedieras till 
– 
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§ 9 

Plan för årets löneöversyn 
Vår beteckning:  -  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Ram sätts för hela kommunen. Förslag 2,0 procent. 
2. Extra utrymme fördelas per förvaltning att fördelas inom gruppen efter beslut av 

kommunledningen.  Förslag 0,3 procent. 
3. Hänsyn tas till snesittsar, omfördelning mellan enheter, grupper svåra att rekrytera. 
4. Svåra att rekrytera, SSK, kockar, specialister och undersköterskor med erfarenhet och 

specialistkunskaper inom bland annat hemtjänst och korttidsboende. 
 

Förslag till beslut 
Ordföranden: 

 

1. Ram sätts för hela kommunen. Förslag 2,0 procent. 
2. Extra utrymme fördelas per förvaltning att fördelas inom gruppen efter beslut av 

kommunledningen.  Förslag 0,3 procent. 
3. Hänsyn tas till snesittsar, omfördelning mellan enheter, grupper svåra att rekrytera. 
4. Svåra att rekrytera, SSK, kockar, specialister och undersköterskor med erfarenhet och 

specialistkunskaper inom bland annat hemtjänst och korttidsboende. 
 

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

 

Sammanfattning 
Hr-chefen redogör för årets löneöversyn, bland annat en del statistik för några yrkesgrupper och tidsplan. 
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§ 10 

Förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033 
Vår beteckning: KS/2020:231 - 501 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Förslag till yttrande över Region Östergötlands förslag till Länsplan för regional infrastruktur  

2022-2033 antas. 

 

Sammanfattning 
Region Östergötland har i uppdrag att upprätta en ny Länsplan för regional transportinfrastruktur som 

skickats på remiss till länets kommuner. Länstransportplanen (LTP) är en investeringsplan och 

planeringsramen uppgår till 1 745 Mkr för den aktuella perioden, 2022-2023. Vadstena kommun ser det 

som positivt att andelen som anslås till kollektivtrafik, gång- och cykelvägar samt trimningsåtgärder ges ett 

större utrymme i nuvarande LTP-budget. I processen att ta fram en ny länsplan har dialogmöten hållits 

med kommunerna. Respektive kommun har i dessa framfört sin syn på brister i infrastrukturen sorterat på 

kommunalt gatunät, regionalt vägnät samt nationellt vägnät och järnväg. Vadstena kommun har i detta 

sammanhang tagit fram ett underlag och presenterat kommunens syn på behov och prioriteringar.  

De för kommunen viktigaste stråken finns omnämnda för åtgärder i remissförslaget. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 11 januari 2022 
Yttrande daterat 2 februari 2022 
Remissversion. Region Östergötlands förslag till Länsplan för regional infrastruktur 2022 – 2033. 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
 Registrator@regionostergotland.se 
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§ 11 

Förslag till nationell plan för transportinfrastruktren 2022-2033 
Vår beteckning: KS/2021:216 - 530 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Förslag till yttrande över Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 antas. 
 

Sammanfattning 
Den 30 november 2021 lämnade Trafikverket sitt förslag till nationell transportinfrastrukturplan 2022-
2033. Förslaget redovisar kommande kostnadsramar respektive vilka investeringar som ryms inom 
tidsperioden.  

Vadstena kommun bedömer att de övergripande budgeterade prioriteringarna på sikt leder till både 
snabbare, säkrare och mer hållbara resor på såväl nationell som regional nivå. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad 11 januari 2022 
Yttrande daterat 2 februari 2022 
Remiss, förslag till Nationell plan transportinfrastrukturen 2022-2033 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
i.remissvar@regeringskansliet.se  
i.transport.remissvar@regeringskansliet.se (kopia) 
 
 
 
 
 

  

mailto:i.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:i.transport.remissvar@regeringskansliet.se
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§ 12 

Dialograpport för trafikutredning Motala 
Vår beteckning: KS/2021:230 - 531 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Förslag till yttrande över Dialograpport Trafikutredning Motala, stads- och landsbygdstrafik antas. 

 

Sammanfattning 
Östgötatrafiken har identifierat ett utvecklingsbehov av trafiken som berör Vadstena och Motala 
kommuner. Så väl behovet av hållbara transporter och efterfrågan på kollektivtrafik har ökat. I Vadstena 
kommun ingår den norra delen av kommunen i trafikutredningen, där kollektivtrafiken går mot Motala. 
De linjer som berörs är linje 612 direkt mellan Vadstena och Motala samt linje 613 via Fågelsta mot 
Motala respektive Vadstena. Vadstena kommun ser positivt på de delar av förslaget som berör Vadstena 
kommun, linje 612 och 613. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 11 januari 2022 
Yttrande daterat 2 februari 2022 
Dialograpport. Trafikutredning Motala. Stads- och landsbygdstrafik. 2021-12-21. 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
registrator@ostgotatrafiken.se 
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§ 13 

Granskning Kungs Starby 2:1 
Vår beteckning: KS/2021:150 - 214 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Att ställa sig bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för del av Kungs Starby 2:1. 
 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har under tiden 2021-12-20 till 2022-01-14 lämnat förslaget på detaljplan för 
del av Kungs Starby 2:1 på granskning. Detaljplaneområdet ligger vid Vadstenas södra infart, 
Ödeshögsvägen. Planområdet avgränsas i norr av befintligt verksamhetsområde Kungs Starby. I väster 
avgränsas planen av Ödeshögsvägen och av de befintliga ladugårdsbyggnaderna. I söder och i öster 
avgränsas planområdet av jordbruksmark.  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utökning av Kungs Starby industriområde.  
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen där aktuellt område är utpekat som område för ytterligare 
verksamheter. Planarbetet bedrivs enligt reglerna för standardförfarande (PBL 2010:900). 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-11 
Samrådsredogörelse 
Detaljplan för verksamhetsområde på del av Kungs Starby 2:1 
Plankarta 
Planbeskrivning 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
– 
 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 14 

Uppföljning förslag och synpunkter 
Vår beteckning: KS/2021:183 - 109 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Redovisningen av ärenden i synpunkts- och felanmälningssystemet ”Ett bättre Vadstena” för 

2021 godkänns. 

 

Sammanfattning 
Vadstena kommun har sedan år 2020 ett digitalt system för synpunktsinlämning och felanmälan. Systemet 
är tillgänglig via tre digitala plattformar och det är också möjligt att skicka e-post, skriva brev eller ringa till 
kommunen för att göra en felanmälan eller lämna en synpunkt. Samtliga inkomna felanmälningar och 
synpunkter, oavsett inlämningssätt, samlas i systemet Ett bättre Vadstena. 
 
För år 2021 inkom totalt 534 ärenden till Ett bättre Vadstena, vilket kan jämföras med 390 ärenden under 
år 2020. Av dessa adresserades de flesta till samhällsbyggnadsnämnden (89 %), följt av kommunstyrelsen 
och kultur- och utbildningsnämnden (5 % vardera) samt socialnämnden (1 %). Det är därmed till 
övervägande del ärenden av teknisk karaktär – trasig belysning, hål i asfalten, växtlighet som behöver 
ansas, nedskräpning etcetera – som invånare och besökare i Vadstena kommun skickar in i systemet. 
 
Till kommunstyrelsens verksamheter inkom under år 2021 totalt 25 ärenden, varav ett (1) bedömts vara av 
politisk karaktär. Det ärende som bedömts vara av politisk karaktär ska därmed handläggas utanför Ett 
bättre Vadstena. Ärendet i fråga gäller hur Vadstena kommun ställer sig till FN:s klimatpanels (IPCC) 
senaste rapport om klimatförändringar, och i synnerhet hur kommunen planerar att sluta nyttja fossila 
bränslen. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, daterad 2022-01-26 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
– 
 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige för kännedom. 
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§ 15 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning: KS/2022:33 - 002 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Redovisningen godkänns. 

 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut under perioden 22 november 2021–23 januari 2022 redovisas på dagens sammanträde. 
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§ 16 

Protokoll och handlingar till kommunstyrelsen 
Vår beteckning: KS/2021:129, KS/2021:226, KS/2021:6, KS/2021:82, KS/2021:28, KS/2021:75, 

KS/2022:17, KS/2022:18 - 106, 199, 107, 107, 106, 106, 106, 106 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Redovisningen godkänns. 

 

Sammanfattning 
Protokoll som kommit in till kommunstyrelsen under perioden 22 november 2021–23 januari 2022 

redovisas på dagens sammanträde. 
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§ 17 

Svar på motion om utvärdering av kommunens styrsystem 
Vår beteckning: KS/2021:99 - 001 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Motionen avslås. 

 

Sammanfattning 
Anders Agnemar (C) har lämnat in en motion som föreslår att det tillitsbaserade styrsystemet i Vadstena 
kommun utvärderas av en neutral part för att få en utvärdering av verksamhet. Motionären vill att resultat 
med förslag till åtgärder ska redovisas inom den här mandatperioden.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen avslås. 
 

Beslutsunderlag 
Motion om utvärdering av det tillitsbaserade styrsystemet.  
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Anders Agnemar (C)  
 

Beslutet expedieras till 
- 
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§ 18 

Svar på motion om Tycklinge 
Vår beteckning: KS/2020:266 - 409 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Motionen anses besvarad. 

 

Förslag till beslut 
Arne Sjöberg (M): Motionen anses besvarad. 

 

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

 

Sammanfattning 
Lars Murling (K), Lena Linde (K), Kenneth Rydenlund (K) och Ida Olai (K) lämnade i oktober 2020 in en 

motion med förslag att tillgängliggöra Tycklinge udde genom en spångad rundslinga. Finansiering för detta 

föreslås ske delvis via LONA-bidrag (Lokal naturvårdssatsning).  

 

Förslagen i motionen ligger helt i linje med den LONA-ansökan som Vadstena kommun, oberoende av 

Konsensus motion (arbetet hade påbörjats innan motionen inkom), lämnade in till Länsstyrelsen i 

november samma år. Ansökan beviljades under första kvartalet 2021 och sedan dess har ett arbete pågått, 

med hjälp av en konsult, med att utreda förutsättningarna för ett kommunalt naturreservat på Tycklinge 

udde.  

 

Det tänkta naturreservatet ska tillgängliggöras via olika gångstigar, fågeltorn, rastplatser och plattformar – 

vilket även inkluderar den västra delen av udden, som motionen behandlar. Den LONA-ansökan som 

kommunen lämnade in, och som även beviljades, skiljer sig i omfattning från Konsensus förslag i 

motionen. Men inriktningen är densamma, det vill säga att tillgängliggöra området på ett sådant sätt att 

naturvärdena inte kompromissas utan snarare bevaras eller förbättras.  

 

Kommunstyrelsens förvaltning menar därför att det går att betrakta motionens intention som tillgodosedd 

och föreslår därmed att motionen beviljas. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad 14 januari 2022 
Motion angående naturvårdssatsning på Tycklingehalvön i Vadstena kommun daterad 2020-11-03 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Konsensus 
 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 19 

Redovisning av motioner äldre än ett år 
Vår beteckning: KS/2021:224 - 009 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Redovisningen godkänns. 

 

Sammanfattning 
Det finns en obesvarad motion äldre än ett år. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott daterad den 17 december 2021 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
– 
 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 20 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: KS/2021:121, KS/2021:129, KS/2022:15 - 104, 106, 009 

 

Sammanfattning 
Meddelanden/handlingar för kännedom under perioden 22 november 2021–23 januari 2022 delges på 

dagens sammanträde. 

 

 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 21 

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: 
 

1. Pandemiläget och bemanningssituationen i verksamheten.  

2. Medling i Silostvisten  

3. Muntlig förberedelse med Solör  

4. Översyn av styrdokument 

5. Svar på fråga om utbetalning av arvoden från Konsensus. 
 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
 

 


