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KS/2020:289  
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KS/2022:11, 
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Arne Sjöberg (M) 
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Vid frågor om ärenden/handlingar eller vid förhinder kontakta: 
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christina.andersson@vadstena.se
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§ 70 

Svar på motion om att webbsända 
kommunfullmäktiges sammanträde 
Vår beteckning: KS/2021:207 - 101 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

1. Motionen om att webbsända kommunfullmäktiges 

sammanträden bifalls. 

 

Sammanfattning 
Anders Agnemar (C) har lämnat in en motion om att webbsända 
kommunfullmäktiges sammanträden. Kommunstyrelsens förvaltning har 
tidigare haft i uppdrag att i samband med den tekniska översynen av 
Medborgarsalen se över möjligheten att webbsända sammanträden. 
Kommunstyrelsens förvaltning har drivit en kommunövergripande 
process och undersökt aktuella leverantörer och kartlagt 
verksamheternas behov, för att införskaffa ett system för flera olika 
ändamål. Via direktupphandling har Vadstena kommun tecknat ett avtal 
på 36 månader med leverantören Screen9.  
 
Beslutsunderlag 
Motion som föreslår att KF beslutar att webbsända sina sammanträden 
KS 2021:207.  
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Beslutet med handlingar expedieras till 
Anders Agnemar (C) 
 
Beslutet expedieras till 
- 
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Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Svar på motion om att webbsända kommunfullmäktiges sammanträde 
Vår beteckning: KS/2021:207 - 101 Kommunstyrelse, kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta: 
 

1. Motionen om att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden bifalls. 
 
Sammanfattning 
Anders Agnemar (C) har lämnat in en motion om att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden. 
Kommunstyrelsens förvaltning har tidigare haft i uppdrag att i samband med den tekniska översynen av 
Medborgarsalen se över möjligheten att webbsända sammanträden. Kommunstyrelsens förvaltning har 
drivit en kommunövergripande process och undersökt aktuella leverantörer och kartlagt verksamheternas 
behov, för att införskaffa ett system för flera olika ändamål. Via direktupphandling har Vadstena kommun 
tecknat ett avtal på 36 månader med leverantören Screen9.  
 
Beslutsunderlag 
Motion som föreslår att KF beslutar att webbsända sina sammanträden KS 2021:207.  
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Anders Agnemar (C) 
 
Beslutet expedieras till 
- 
 
Finansiering 
Kommunstyrelsens förvaltning står för investeringskostnaden på 8000 kronor. 
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna delar på driftskostnaden på 8000 kronor per 
månad.  
 
Samråd 
Kommunstyrelsens förvaltning har drivit en kommunövergripande process och involverat följande 
verksamheter och förvaltningar: Kultursskolan, biblioteket, HR, kommunikationsenheten, kultur- och 
utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen samt socialförvaltningen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Anders Agnemar (C) har lämnat in en motion om att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden. 
Kommunstyrelsens förvaltning har sedan tidigare haft i uppdrag att i samband med den tekniska 
översynen av Medborgarsalen, se över möjligheten att webbsända sammanträden. Pandemin möjliggjorde 
satsningar på IT-infrastrukturen genom att kommunen fick ersättning för att skapa förutsättningar för 
digitala sammanträden. Mot den bakgrunden undersökte kommunstyrelsens förvaltning vilka leverantörer 
kommuner i Sverige använder vid webbsändning av sammanträden samt vilka leverantörerer som är 
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GDPR-säkrade, följer tillgänglighetsdirektivet och är inom ramen för Schrems II-domen. Totalt 
identifierades tio olika leverantörer varav hälften uppfyllde krav om GDPR och tillgänglighet. 
Kommunövergripande process 
Kommunstyrelsens förvaltning har drivit en kommunövergripande process för att identifiera 
verksamheternas behov. Förutom webbsändning av kommunfullmäktige har verksamheterna behov av att 
spela in olika arrangemang och skapa informationsmaterial för externt bruk samt skapa 
utbildningsmaterial för internt bruk. Målet har varit att hitta en leverantör som kan tillgodose 
verksamheternas behov och erbjuda en tjänst som följer samtliga lagar, direktiv och domar till ett rimligt 
pris. En kommunövergripande grupp har haft möten med två olika leverantörer och därefter valt det 
alternativ som är mest kostnadseffektivt och som bäst tillgodoser verksamheternas behov.  
 
Screen9 
Vadstena kommun har därmed, via direktupphandling, tecknat avtal på 36 månader med Screen9. Genom 
Screen9 kommer kommunfullmäktiges sammanträden att webbsändas och verksamheterna har möjlighet 
att skapa GDPR-säkrat och tillgänglighetsanpassad material för både internt och externt bruk.   
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 
 
 
Madeleine Andersson 
Kommundirektör 

Baharan Raoufi-Kvist 
Utredare 
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Motion som föreslår att KF beslutar att webb- 
sända sina sammanträden. 
 
180306 lämnade jag in en motion med ovanstående rubrik. Den 
behandlades och avslogs med motiveringen att tekniken i Medbor- 
garsalen inte klarade sådana sändningar och att det skulle medföra för 
höga kostnader att åtgärda detta. 
 
Vid vårt senaste KF-sammanträde kunde man se att fyra kameror nu finns 
installerade i Medborgarsalen. Jag frågade därför vår biträdande 
kommundir. om den nu installerade tekniken märkbart underlättar för att 
webbsända KF-sammanträdena tekniskt och ekonomiskt. Svaret var ett 
tydligt JA! 
 
Min motivering nu är ungefär den  samma som förra gången: 
 
Flera undersökningar har visat att många medborgare inte minst ungdomar 
är mycket mer intresserade av politik än vad antalet besökare vid KF-
sammanträdena visar. 
 
Det går att räkna upp en mängd orsaker till att man inte kommer och 
avlyssnar våra sammanträden. 
 
Det är mycket troligt att många fler skulle kolla vad som händer på KF-
mötena om man kunde sitta hemma i sin TV-soffa vid en tidpunkt som 
man själv valt och beskåda det hela, eller när man jobbar i köket o.s.v. 
 
Någon säger att de flesta skulle snart tröttna på att titta på de där rätt så 
sega debatterna. 
 



Det är inte så säkert, därför att en trolig följd av webbsändningarna nog 
blir, att ledamöter och presidium skärper sig ytterligare och kraftsamlar, 
för att göra debatterna tydligare, mer alerta och givande att lyssna till. 
 
Om presidiet dessutom då och då bjuder in intressanta föredragshållare 
med förmåga att förklara betydelsefulla sammanhang och skeenden 
gällande kommunal demokrati, ekonomi, äldreomsorg, skolverksamhet, 
samhällsbyggnad, kulturverksamhet m.m. skulle nog ”tittarfrekvensen”  
kunna komma upp på en ganska hög nivå. 
 
Många kommuner även små webbsänder sina KF-sammanträden. Jag 
tycker att det är hög tid att också Vadstena kommun gör det. 
 
Demokratin är ju satt under hård press globalt och då är det extra viktigt att 
det läggs stor kraft på att försvara den på den här grundnivån som en 
kommuns demokratiarbete utgör. 
 
Ett mycket viktigt argument i diskussionen om att göra Vadstena till en 
egen kommun var att det skulle ge kommuninvånarna  bättre insyn och 
därmed bättre förutsättningar att försvara demokratin. 
 
Utifrån det ovan sagda föreslår jag att kommunfullmäktige beslutar att 
snabbt komma igång med att webbsända sina sammanträden. 
 
 
 
 
Anders Agnemar (C)      
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§ 71 

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot 
olyckor 
Vår beteckning: KS/2022:40 - 179 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

1. Handlingsprogram om skydd mot olyckor som kan föranleda 

räddningsinsats för  

Motala-Vadstena kommun antas. 

2. Handlingsprogrammet gäller fram till nytt handlingsprogram 
antas.  

 

Sammanfattning 
Kommunen ska enligt lag om skydd mot olyckor (2003:778) upprätta ett 
program för arbetet med skydd mot olyckor. Utifrån förändringar i lagen 
har nya krav ställts på hur handlingsprogrammet ska vara utformat. 
Syftet är bland annat att handlingsprogrammen ska bli mer jämförbara 
så att det blir lättare att jämföra dem mellan olika kommuner. Bland 
annat är det nu styrt i föreskriftstext vilka rubriker som ska finnas i ett 
handlingsprogram. Räddningstjänsten gör bedömningen att 
handlingsprogrammet ska antas av kommunfullmäktige i varje kommun 
(Motala och Vadstena). Programmet har skickats på remiss till berörda 
myndigheter och närliggande kommuner.  
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Handlingsprogram är gemensamt för förebyggande verksamhet enligt 3 
kap. 3§ LSO och för räddningstjänst enligt 3 kap. 8 § LSO. Som 
underlag har en riskanalys för Motala kommun och Vadstena kommun 
upprättats. Handlingsprogrammet avser olyckor som kan föranleda 
räddningsinsats.  
 
Programmet ersätter tidigare handlingsprogram för skydd mot olyckor 
antaget 2020-05-11 i Motala kommun (KS 203, § 167) samt 2020-04-22 
i Vadstena (KS/2019:291-170, § 30).  
 
Under bilaga B i handlingsprogrammet redovisas vilka remissvar som 
har haft invändningar som resulterat i revideringar av programmet. 
Totalt har 16 remissvar inkommit var av 4 svar har resulterat i 
revideringar av programmet. 
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-28 
Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 
Sammanställning av remissvar 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
– 
 
Beslutet expedieras till 
Räddningstjänsten Motala-Vadstena 
Motala kommun, samhällsbyggnadsnämnden 
Vadstena kommun, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, kultur- 
och utbildningsnämnden 
Kommundirektören 
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Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 
Vår beteckning: KS/2022:40 - 179 Övrigt 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 
1. Handlingsprogram om skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsinsats för  
Motala-Vadstena kommun antas. 
 
2. Handlingsprogrammet gäller fram till nytt handlingsprogram antas.  
 
Sammanfattning 
Kommunen ska enligt lag om skydd mot olyckor (2003:778) upprätta ett program för arbetet med skydd 
mot olyckor. Utifrån förändringar i lagen har nya krav ställts på hur handlingsprogrammet ska vara 
utformat. Syftet är bland annat att handlingsprogrammen ska bli mer jämförbara så att det blir lättare att 
jämföra dem mellan olika kommuner. Bland annat är det nu styrt i föreskriftstext vilka rubriker som ska 
finnas i ett handlingsprogram. Räddningstjänsten gör bedömningen att handlingsprogrammet ska antas av 
kommunfullmäktige i varje kommun (Motala och Vadstena). Programmet har skickats på remiss till 
berörda myndigheter och närliggande kommuner.  
 
Handlingsprogram är gemensamt för förebyggande verksamhet enligt 3 kap. 3§ LSO och för 
räddningstjänst enligt 3 kap. 8§ LSO. Som underlag har en riskanalys för Motala kommun och Vadstena 
kommun upprättats. Handlingsprogrammet avser olyckor som kan föranleda räddningsinsats.  
 
Programmet ersätter tidigare handlingsprogram för skydd mot olyckor antaget 2020-05-11 i Motala 
kommun (KS 203 §167) samt 2020-04-22 i Vadstena (KS/2019:291-170§30).  
 
Under bilaga B i handlingsprogrammet redovisas vilka remissvar som har haft invändningar som resulterat 
i revideringar av programmet. Totalt har 16 remissvar inkommit var av 4 svar har resulterat i revideringar 
av programmet.  . 
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-28 
Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 
Sammanställning av remissvar 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
 
Beslutet expedieras till 
Räddningstjänsten Motala-Vadstena 
Motala kommun, samhällsbyggnadsnämnden 
Vadstena kommun, samhällsbyggnadsnämnden, Socialnämnden, Kultur- och utbildningsnämnden 
Kommundirektören 



 

Vadstena kommun 
592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 010-234 70 00 

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

2 (2)

 
Finansiering 
 
Samråd 
Samråd har skett enligt lista i programmet och hos samtliga förvaltningar i Vadstena kommun 
 
Beskrivning av ärendet 
Räddningstjänsten för Motala och Vadstena kommuner utgörs av en gemensam organisation. 
Handlingsprogrammet beskriver det gemensamma förebyggande arbetet och den gemensamma operativa 
förmågan att hantera räddningsinsatser. Som underlag till handlingsprogrammet har separata riskanalyser 
för varje kommun tagits fram.  
 
 
 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 
 
 
Madeleine Andersson  
Kommundirektör 
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HANDLINGSPROGRAM 2022 – MOTALA OCH VADSTENA KOMMUN 

1 Inledning 
Detta dokument utgör Motala-Vadstena räddningstjänsts handlingsprogram gemensamt för förebyggande 

verksamhet enligt 3 kap. 3§ LSO och för räddningstjänst enligt 3 kap. 8§ LSO. Som underlag har en riskanalys 

för vardera Motala kommun och Vadstena kommun upprättats. Riskanalysen fokuserar på de risker som kan 

föranleda räddningsinsats och är baserad på nationell och lokal insatsstatistik, samt erfarenheter från inträffade 

olyckor.  

Att utföra räddningsinsats avses i detta handlingsprogram de insatser som vidtas vid olyckor eller överhängande 

fara för olyckor där kommunen är ansvarig myndighet att utföra räddningsinsats för att hindra och begränsa 

skador på människor, egendom och miljö. Kommunens ansvar att utföra räddningstjänst anges i 4 kap 1-6§ 

LSO. 

Handlingsprogrammet redogör för räddningstjänstens målsättningar kring arbetet med skydd mot olyckor och 

att därigenom öka säkerhet och trygghet för alla som bor, verkar och vistas i Motala och Vadstena kommuner.  

2 Beskrivning av kommunerna 

 

Motala kommun 

Motala kommun ligger i nordvästra Östergötland med tätorten belägen där Vättern, Motala Ström och Göta 

kanal möts. Kommunen har drygt 43 000 invånare varav cirka 31 000 bor i Motala tätort och 3 000 i 

Borensberg. Övriga tätorter har mellan 200-500 invånare. I SKR:s kommungruppsindelning tillhör Motala 

gruppen ”Lågpendlingskommun nära större stad”.  

Kommunens totala landareal på 983 km2 utgörs till 58% av skog och 25% av jordbruksmark. I kommunen 

finns det gott om sjöar och vattendrag, ungefär en fjärdedel av kommunens totala yta är sjöareal. Tätorterna 

Motala och Borensberg präglas särskilt av närheten till vatten. Norr om Motala ström finns det 150 sjöar som 

är större än en hektar. Varamon är en sandstrand vid Vättern i Motala och är Nordens största insjöbad. Den 

naturliga stranden är en halvmil lång och lockar många besökare varma sommardagar.   

I Motala kommun bor något fler män än kvinnor (49,3% kvinnor och 50,7% män). Från att ha en 

förhållandevis jämn befolkningsnivå så har Motala haft en ökad inflyttning till kommunen från år 2012. De 

senaste två åren har dock trenden vänt och befolkningsmängden minskat något, men kommunens 
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befolkningsprognos visar på ökad inflyttning till år 2035. Jämfört med riket har Motala en något högre 

åldersstruktur med en medelålder på 43,5 år jämfört med 41,4 år i riket. 

Från att ha varit en industristad under flera decennier, så är det idag vård och omsorg som är den näringsgren som 

sysselsätter flest. Detta medför att risker kopplade till industrin har minskat. Den eftergymnasiala 

utbildningsnivån i Motala är låg (31%) jämfört med både länet (41%) och riket (38%). Andelen med högre 

utbildning har ständigt ökat sedan åttiotalet, men inte i samma takt som övriga riket. 

Motala har ett centralt läge i Mellansverige med god närhet till landets storstadsregioner. Några av landets 

viktigaste väg- och järnvägsstråk befinner sig inom några mils avstånd. Genom Motala går två riksvägar, väg 34 

och 50. Hårdast belastad är väg 50 där det varje dygn passerar 1 500 tunga fordon. Även järnvägen passerar 

genom de centrala delarna av tätorten. Den är en del av godsstråket genom Bergslagen med stor betydelse för 

godstransporter från norra till södra Sverige och vidare till kontinenten. 

  

 

Vadstena kommun 

Vadstena kommun är belägen på nordöstra sidan av Vättern och gränsar i söder till Ödeshög, i öster till Mjölby 

och i norr till Motala kommun. Kommunen har ca 7 500 invånare varav ca 5 700 bor i Vadstena tätort. I SKR:s 

kommungruppsindelning tillhör Vadstena ”Lågpendlingskommun nära mindre tätort”. 

Av den totala landarealen 190 km2 består den största delen av åkermark, nästan 75%. Därefter kommer 

skogsmark som till största delen ligger inom friluftsområdet Omberg i södra delen av kommunen. 

I Vadstena kommun bor något fler kvinnor än män (50,3% kvinnor och 49,7% män). Befolkningen i Vadstena 

kommun ligger på lite drygt 7 400 personer och har fluktuerat runt den siffran under mätperioden. På lokal 

nivå begränsas en stor del av befolkningstillväxten av hur mycket nybyggnation som sker. 

Befolkningsprognosen anger att befolkningen i kommunen kommer vara över 8 000 invånare år 2030.  

Jämfört med riket har Vadstena kommun en högre åldersstruktur med en medelålder på 48,7 år jämfört med 

41,4 år i riket. 

Den eftergymnasiala utbildningsnivån i Vadstena är låg (36%) jämfört med länet (41%) och något lägre i 

förhållande till riket (38%). Andelen med högre utbildning har ständigt ökat sedan åttiotalet, men inte i samma 

takt som övriga riket. 
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Vadstena har ett varierat affärsliv med möjlighet till service inom olika områden för fler än dem som bor i 

huvudorten. Över 500 000 turister besöker Vadstena varje år. Turisterna besöker sevärdheter såsom 

klosterkyrkan, Vadstena slott och den medeltida bebyggelsen. Andra kommer till Vadstena kommun för att 

vandra på Omberg eller besöka fågelsjön Tåkern. Kulturen är en väsentlig del av Vadstena med ambitiösa 

musik- och teaterproduktioner.  

3 Styrning av skydd mot olyckor 
Kommunfullmäktige i respektive kommun fastställer ett gemensamt handlingsprogram i enlighet med LSO.  

Räddningstjänsten i Motala-Vadstena har uppdraget delegerat av samhällsbyggnadsnämnden i Motala och 

kommunstyrelsen i Vadstena att hantera olyckor som föranleder räddningsinsats enligt LSO. I uppdraget ingår 

även ansvar att arbeta förebyggande mot brand.  

I Motala kommun ansvarar samhällsbyggnadsnämnden för att förebygga trafikolyckor och tekniska 

servicenämnden ansvarar för det förebyggande arbetet kring drunkning.  

I Vadstena kommun ansvarar samhällsbyggnadsnämnden för att förebygga trafikolyckor och tekniska 

servicenämnden i Motala kommun respektive kultur- och utbildningsnämnden i Vadstena kommun ansvarar 

för det förebyggande arbetet kring drunkning. 

Motala kommun har ett civilrättsligt avtal om räddningstjänst med Vadstena kommun. Detta avtal innebär att 

ledning av insatser, den administrativa delen, den förebyggande verksamheten samt övningsverksamheten 

bedrivs av Räddningstjänsten Motala-Vadstena.  

Det är räddningstjänsten som ska följa upp de mål som anges i handlingsprogrammet och tillse att dokumentet 

hålls uppdaterat vid förändringar i lagstiftning och den verksamhet som avses. 

 
  



Sida 6 av 40 

HANDLINGSPROGRAM 2022 – MOTALA OCH VADSTENA KOMMUN 

4 Risker 
Räddningstjänsten har tagit fram en riskanalys för att beskriva och kartlägga de risker i Motala och Vadstena 

kommuner som kan föranleda en räddningsinsats enligt LSO.  

Riskanalysen beskriver kommunens risker med bedömningar om vilka olyckor inom kommunernas geografiska 

områden som kan föranleda räddningsinsatser, hur ofta olyckor kan förväntas inträffa och vilka konsekvenser 

som kan förväntas för de fall då olyckor inträffar. 

Statistikunderlaget för respektive olyckstyp presenteras i jämförelse med riket som helhet, en utvald 

referenskommun (Västervik). I fördjupningen om olyckstypen brand i bostad görs jämförelsen med SKR:s 

kommungrupp Lågpendlingskommun nära större stad resp. större tätort. 

4.1 Övergripande 
Det finns enligt LSO fyra kriterier som alla ska uppnås för att en räddningsinsats ska anses motiverat i 

kommunal räddningstjänst; behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och 

omständigheterna i övrigt. 

I handlingsprogrammen enligt LSO ska enbart risker för olyckor som kan leda till räddningsinsatser omfattas. 

Det innebär att olycksförebyggande arbete mot andra olyckor än de som kan leda till räddningsinsats inte 

inkluderas.  

Figur 4-1: Antal insatser uppdelat per olyckstyp och år 2016 – 2020. 

 

Varje år rycker räddningstjänsten Motala-Vadstena i snitt ut på ca 240 räddningsinsatser (insatser som uppfyller 

kriterierna för räddningstjänst) där den enskilde inte längre kan hantera situationen utan behöver samhällets 

hjälp. Mellan år 2016 och år 2020 har antal insatser varierat mellan 205 st. (2017) och 282 st. (2018).  

Brand i byggnad har en tydligt ökande trend samtidigt som trafikolyckorna minskar något. Varje olyckstyp redovisas 

djupare längre fram i dokumentet. 

Motala och Vadstena kommuner kan inte sägas ha större riskbild än andra kommuner i länet eller riket. De 

stora industrier som tidigare bidrog med risker i Motala kommun finns inte längre kvar. I stort kan sägas att 

inget speciellt sticker ut och att inga uppenbart förhöjda risker föreligger. Det som är speciellt med Vadstena 

kommun som medför en utmaning för räddningstjänsten, är den unika miljön i Vadstenas stadskärna med 

trånga gator och tätt mellan de gamla trähusen med innergårdar inneslutna av höga plank eller staket, samt 

region Östergötlands rättspsykiatriska klinik.  
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4.2 Brand i byggnad 
Statistik över inträffade händelser i Motala och Vadstena kommuner visar att sannolikheten för bränder i 

byggnader är störst i bostäder. Nationell statistik visar dessutom att de flesta dödsbränder inträffar i just 

bostäder. Statistik över trender i Motala kommun visar att även antalet industribränder ökat under 

mätperioden.  

Under perioden har antalet brand i byggnad varierat mellan åren 2016-2019 utan någon långsiktig tydlig trend. År 

2020 har det skett en kraftig ökning av brand i byggnad där bostad dominerar som byggnadstyp. Brand i bostad är 

också den typen som står för den största ökningen.  

Figur 4-2 Antal bränder per 1000 invånare 2016-2020. 

 

I bostaden är det vanligast att en brand startar på spisen i köket. Brandorsaker som fel i utrustning, rökning och 

spisrelaterat (matlagning) har tydligt ökat, men även de bränder där orsaken anges okänd har ökat.  

En orsak till ökningen kan antagligen kopplas till covid-19 pandemin som har medfört att fler personer i större 

omfattning vistas i hemmet under större delen av dygnet med hemarbete och distansutbildning. I riket ser man 

ingen liknande ökning, istället fortsätter trenden med minskat antal bostadsbränder. Statistik behöver följas för 

båda kommunerna och utvärderas om det är ett trendbrott eller om år 2020 är en någon tillfällig ökning.  

I statistiken redovisas brandorsaken som okänd vid knappt hälften av händelserna, vilket gör det svårt att dra 

slutsatser. För att utvärdera och analysera vilka förebyggande insatser som räddningstjänsten bör arbeta med 

långsiktigt, så behöver brandorsakerna redovisas i större utsträckning i händelserapporterna. 
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Figur 4-3 Antal händelser per olyckstyp för år 2018 – 2020,  andel händelser med en viss konsekvens, samt frekvens per år. 
Olyckstyp Antal händelser  Andel med personskada Andel med egendomsskada Andel med miljöskada 

Brand eller 

brandtillbud i 

byggnad 

200st 67 per år 3% 2 per år 46% 25 per år 1% <1 per år 

- Bostad, 

vanligt 

boende 

127st 42 per år 4% 2 per år 45% 15 per år - - 

- Skola och 

förskola 

7st 2 per år - - 14% <1 per år - - 

- Allmän 

verksamhet 

utom skola 

och förskola 

18st 6 per år - - 39% 2 per år 6% <1 per år 

De vanligaste konsekvenserna vid brand i byggnad är egendomsskador. Vid 3% av brand i byggnad kan det 

förväntas så pass allvarliga personskador att personerna behöver transporteras till sjukhus eller avlider på plats. 

Flest bränder med både person- och egendomsskador förväntas uppkomma vid brand i bostad.    

4.3 Brand utomhus 
Nationellt kan man se att det är ovanligt med bränder i personbilar som drivs av el eller är hybrider. Det 

brinner oftare i personbilar som drivs med enbart bensin eller diesel. Utvecklingen går dock mot att elbilar blir 

allt vanligare, vilket kommer medföra allt fler bränder i dessa. Det finns framförallt tre risker som förknippas 

med litiumjonbatterier. Det är termisk rusning (som kan starta en brand i batteriet), utsläpp av farliga gaser vid 

brand samt återantändning av batteri som har brunnit. 

Motala kommun har stora ytor skog, även om statistiken historiskt inte visat på hög sannolikhet för 

skogsbränder så är lärdomen från år 2019 att en omfattande skogsbrand får stora konsekvenser och kräver 

stora resurser. Följaktligen behöver beredskap för att hantera skogsbränder vara god för Motala kommun. I 

framtiden förväntas vädret bli både varmare och mer extremt.  

Flera av de faktorer som påverkar brandrisken i vegetation förväntas ändras med ett förändrat klimat. Såväl 

arealen som brinner, brandens intensitet och antalet bränder kan komma att öka. Längden på 

brandrisksäsongen förväntas öka i hela landet, men främst i södra Sverige. Den största förändringen förväntas 

bli en tidigare start på brandsäsongen. Även frekvensen av så kallade högriskperioder ökar i hela Sverige och 

även längden på dessa perioder ökar. 

Figur 4-4 Antal händelser per olyckstyp för år 2018 - 2020 och andel händelser med en viss konsekvens. 

Olyckstyp Antal händelser  Andel med personskada Andel med 
egendomsskada 

Andel med miljöskada 

Brand eller 

brandtillbud utomhus 

189st 63 per år - - 36% 23 per år 1% <1 per år 

- Skog och mark 77st 26 per år - - 9% 2 per år 0% - 

-  Fordon 64st 21 per år - - 83% 18 per år 2% <1 per år 

- Avfall eller 
återvinning utomhus 

23st 8 per år - - 22% 2 per år 4% <1 per år 
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De vanligaste konsekvenserna vid brand utomhus är egendomsskador. Vid 1% av bränderna utomhus kan det 

förväntas uppkomma miljöskador. Flest bränder med egendomsskador förväntas uppkomma vid 

fordonsbränder. 

De största sannolika konsekvenserna vid brand utomhus beskrivs för de händelser som utifrån sammanställd 

statistik och kunskap visat sig ha störst sannolikhet eller visar en negativ trend. Statistik över inträffade 

händelser i Motala visar att sannolikheten för bränder utomhus är störst i fordon och i mark utan träd 

(gräsbrand). Skogsbränderna har dock medfört de största konsekvenserna med störst förlorade värden och 

krävt de största resurserna.   

4.4 Trafikolycka 
Trafikolycka är den mest frekventa olyckstypen sett till hela mätperioden som föranleder räddningsinsats i 

Motala kommun. Flest olyckor sker när människor antas förflytta sig mest, vilket är till och från jobbet, samt 

vid semesterledighet.  

De senaste åren har trenden för trafikolyckor varit ökande, men år 2020 vände trenden. En förklaring skulle 

kunna vara att trafikintensiteten minskat under pandemin. Antalet trafikolyckor i förhållande till folkmängden 

har under mätperioden varierat i närheten av rikets nivåer med antal skadade i förhållande till folkmängden.  

Antalet trafikolyckor i Vadstena kommun har ökat stadigt sedan år 2017. Antalet personskador i trafiken har 

däremot minskat under samma period. Exempelvis inträffade 12 trafikolyckor i Vadstena år 2020 men bara 4 

personer blev skadade. Naturligtvis är antalet olyckor så få att en enda allvarlig olycka med flera bilar 

involverade kommer att få ett stort genomslag i statistiken. 

Trafikverkets åtgärder på riksväg 34, samt planerade åtgärder på riksväg 50 förväntas minska både antalet 

olyckor och konsekvenserna av olyckorna då vägarna blir mötesfria. Antal olyckor korrelerar med trafikflödet, 

som sannolikt kommer öka på grund av Motalas planerade nyetableringar, som t.ex. Lalandia. 

Figur 4-5 Antal händelser per olyckstyp för år 2018 - 2020 och andel händelser med en viss konsekvens. 
Olyckstyp Antal händelser  Andel med personskada Andel med 

egendomsskada 
Andel med miljöskada 

Trafikolycka 295st 98 per år 36% 35 per år 78% 77 per år 1% 1 per år 

De vanligaste konsekvenserna vid trafikolyckor är egendomsskador. Vid 36% av trafikolyckorna kan det 

förväntas uppkomma så pass allvarliga personskador att personerna behöver transporteras till sjukhus eller 

avlider på plats. En gång per år inträffar en olycka som förväntas orsaka miljöskada eller medföra risk för sådan 

skada. 

4.5 Olycka med farliga ämnen 
Årligen inträffar det utsläpp av drivmedel inom vattenskyddsområden. Dessa utsläpp kan få stora konsekvenser 

på dricksvattnet, även om mängderna är små. På Vättern görs bedömningen att det inte finns risk för större 

oljeutsläpp som skulle kunna innebära oljepåslag längs strandlinjen.   

Det har inte inträffat någon allvarlig olycka med farligt gods-transport på väg eller järnväg inom mätperioden. 

Eftersom det färdas mycket farligt gods genom Motala kommun finns det dock risk för allvarliga utsläpp. 

Räddningstjänsten Motala-Vadstena behöver därför ha en god beredskap för hantering av en olycka som 

medför utsläpp. 
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I kommunerna finns inga industrier som klassas som farlig verksamhet enligt LSO 2kap §4. Risken för att ett 

stort allvarligt utsläpp sker är därför mindre än för många andra kommuner. Däremot finns alltid risk för 

utsläpp av farliga ämnen i kommunerna som räddningstjänsten kan behöva hantera vid en räddningsinsats.  

Den typ av olycka som bedöms kräva störst resurser är en olycka med transport av farligt gods. 

Figur 4-6 Antal händelser per olyckstyp i Motala för år 2018 - 2020 och andel händelser med en viss konsekvens. 

Olyckstyp Antal händelser  Andel med personskada Andel med 
egendomsskada 

Andel med miljöskada 

Utsläpp farligt 

ämne/fara för utsläpp 

43st 14 per år 2% <1 per år 9% 1 per år 26% 4 per år 

De vanligaste konsekvenserna vid utsläpp av farligt ämne är miljöskador. Vid 26% av olyckorna kan det 

förväntas uppkomma skador på miljön. Mindre än en gång per år inträffar en olycka som kan förväntas 

medföra någon så pass allvarlig personskada att personer behöver transporteras till sjukhus eller avlider redan 

på plats.  

4.6 Naturolycka 
Klimatförändringarna förväntas medföra fler naturolyckor med allt större konsekvenser på viktiga 

samhällsfunktioner. I framtiden förväntas att även Motala och Vadstena kommuner drabbas av väderrelaterade 

händelser som kommer kräva stora insatser. Dessa är dock svåra att förutse och vi behöver fortlöpande 

analysera det som händer i omvärlden. 

En följd av klimatförändringar är att det oftare kan väntas bli kraftiga skyfall. En konsekvens av skyfall är att 

dagvattensystemet inte klarar av att hantera de stora mängderna vatten, vilket resulterar i översvämningar på 

olika platser. Vid höga flöden i vattendrag kan det medföra konsekvenser på område i anslutning till dessa. 

Skyfallskarteringen visar särskilt riskutsatta områden för översvämning vid kraftig nederbörd. Motala och 

Vadstena bedöms inte vara särskilt riskutsatta för översvämning, men de områden som utpekas i karteringen 

kan ge omfattande konsekvenser då infrastruktur och bebyggelse påverkas. 

De identifierade riskområdena för ras och skred ligger längs och vid vattendrag samt i tillrinningsområden i 

kommunerna. Inom dessa områden finns endast enstaka byggnader. Området söder om Motala vid Norrsten, 

där järnvägen och väg 50 passerar har pekats ut som känsligt för ras och skred. Ett ras eller skred här kan 

medföra samhällsstörning även om sannolikheten är låg. De riskområden för ras och skred som identifierats i 

Vadstena ligger vid strandpromenaden och längs stranden vid Järnevid.  

Figur 4-7 Antal händelser per olyckstyp i Motala för år 2018 - 2020 och andel händelser med en viss konsekvens. 
Olyckstyp Antal händelser  Andel med störning av 

samhällsviktig 
verksamhet 

Andel med 
egendomsskada 

Andel med miljöskada 

Naturolycka 40st 13 per år 2 per år <1 per år 30% 4 per år - - 

En allvarlig naturolycka kan orsaka stora störningar i viktiga samhällsfunktioner och infrastruktur. I Motala och 

Vadstena så har det vid några tillfällen inträffat att träd har fallit över en väg och stoppat trafiken. 

4.7 Drunkning 
Trots att Motala har ett stort antal sjöar där det kan förmodas att man badar på sommaren och beträder isen på 

vintern är det ovanligt att drunkningstillbuden inträffar i dessa.  
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I Motala inträffar det årligen endast ett fåtal drunkningsolyckor, vilket medför att det är svårt att dra slutsatser 

från år till år. I jämförelse med riket ligger Motala något över med en minskande trend, vilket är ett bra resultat 

för en kommun med närhet till vatten och många sjöar. I Vadstena inträffar det årligen endast ett fåtal 

drunkningsolyckor, vilket medför att det är svårt att dra slutsatser från år till år. 

Drunkningstillbud är en olyckstyp som ofta medför allvarliga personskador. Var tredje olycka leder till att en 

eller flera skadade personer transporteras till sjukhus. En trend är att det blir mer populärt att bo och vistas vid 

kust och sjöar. Det är därför viktigt att kommunen jobbar aktivt för att förebygga drunkning och har förmåga 

att göra livräddande insatser. 

Figur 4-8 Antal händelser per olyckstyp i Motala för år 2018 - 2020 och andel händelser med en viss konsekvens. 
Olyckstyp Antal händelser  Andel med personskada Andel med 

egendomsskada 
Andel med miljöskada 

Drunkning eller 

drunkningstillbud 

21st 7 per år 33% 2 per år - - - - 

I 33% av de inträffade händelserna har någon av de inblandade omkommit på plats eller transporterats till 

sjukhus. Vid varje tillfälle kan det vara flera skadade. 

4.8 Nödställd person 
Motala ligger högt i antal larm om hot om suicid som räddningstjänsten larmas till i jämförelse med riket, men 

jämfört med länet så hamnar Motala i mitten i statistiken. Vadstena ligger också högt i självmordsstatistiken i 

jämförelse med riket, men jämfört med länet så hamnar Vadstena ibland de lägsta i statistiken. Vad det gäller 

genomförda självmord så ligger Östergötlands län lägre än genomsnittet för riket. 

Räddningstjänsterna i Östergötland har en gemensam strategi för hur larm om hot om suicid ska hanteras och 

på vilka händelser som räddningstjänsten ska larmas. Detta kan vara en orsak till att Östergötland ligger bland 

de län som har flest larm om självmord eller självmordsförsök. 

Figur 4-9 Antal händelser per olyckstyp i Motala för år 2018 - 2020 och andel händelser med en viss konsekvens. 

Olyckstyp Antal händelser  Andel med personskada Andel med 
egendomsskada 

Andel med störning av 
samhällsviktig 
verksamhet 

Nödställd person i 

annat fall 

117st 39 per år 10% 3 per år 2% <1 per år 2st <1 per år 

- Självmord eller 

försök till självmord 

55st 18 per år 16% 3 per år - - 2st <1 per år 

Räddningstjänsten Motala - Vadstena är behjälpliga till hemtjänsten i kommunerna med lyfthjälp. Dessa 

rapporteras som annan nödställd person trots att de flesta av dessa inte uppfyller kriterierna för räddningstjänst. 
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5 Värdering 
Risk / Skydd 

Utifrån riskanalyserna ser vi inte att riskbilden har förändrats nämnvärt sedan föregående analyser. Däremot så 

ser vi att räddningstjänsten ska fortsätta jobba i ett brett spektra inom en rad olika områden såsom, brand i 

byggnad, skogsbrand, och trafikolyckor med mera. För att säkerställa en hög kvalitet till allmänheten behöver 

räddningstjänsten jobba aktivt med att kvalitetssäkra sin verksamhet. Det är viktigt att utreda olyckor och 

utvärdera insatser för att dra lärdom och utveckla arbetet vidare. (Mål 1) 

Körtidsanalysen visar att delar av norra Motala kommun samt i södra delarna av Vadstena kommun har en 

insatstid över 20 minuter. Kommunen behöver undersöka åtgärdsalternativ för att antingen minska antalet 

olyckor som sker i området eller minska konsekvenserna av de inträffade olyckorna. (Mål 2) 

Brand i byggnad 

Riskanalysen visar att brand i bostad är den vanligaste platsen det brinner på och att det även är den som ökar 

mest. Jämfört med riket så ökar antalet bränder i förhållande till folkmängden i både Motala och Vadstena det 

senaste året samtidigt som det i riket ligger stabilt. Med en åldrande befolkning och inriktningen att det ska ges 

möjlighet att bo kvar hemma med hemtjänst så kommer även antalet särskilt riskutsatta att öka i kommunerna. 

Räddningstjänsten bör med bakgrund av detta arbeta för att öka brandskyddet för riskutsatta personer. (Mål 4) 

Brand utomhus 

Flera av de faktorer som påverkar brandrisken i vegetation förväntas ändras med ett förändrat klimat. Såväl 

arealen som brinner, brandens intensitet och antalet bränder kan komma att öka. 

Räddningstjänsten bedömer att åtgärder vidtagits för att stärka förmågan för hantering av skogsbrand i ett 

inledande skede och därav anses riskerna ligga på acceptabel nivå. För att hantera mer omfattande 

skogsbränder med stort ledningsbehov har Räddningstjänsten Östra Götaland ett mål om att öka förmågan att 

hantera stora olyckor genom stärkt operativ lednings- och samverkanskapacitet.  

Trafikolycka 

Trafikolyckor är den mest frekventa olyckstypen under hela mätperioden. I förhållande till folkmängden så 

avviker varken Motala eller Vadstena från rikets nivå. 

Räddningstjänsten bedömer att förmågan för hantering av trafikolyckor är god och därav anses inga särskilda 

åtgärder behövliga att vidtas utöver det arbete som räddningstjänsten gör. 

Olycka med farliga ämnen 

I kommunerna finns ett mindre antal bergtäkter som hanterar sprängämnen och av den anledningen klassas 

som farlig verksamhet enligt LSO 2kap §4, men inga industrier där en olycka skulle kunna medföra ett stort 

utsläpp av farligt ämne.  

Risken för att ett stort allvarligt utsläpp sker är därför mindre än för många andra kommuner. Däremot kan det 

alltid ske utsläpp av farliga ämnen i kommunen som räddningstjänsten kan behöva hantera vid en 

räddningsinsats.  

Räddningstjänsten bedömer att riskerna är acceptabla och förmågan för hantering av utsläpp av farligt ämne är 

tillräcklig och därav anses inga särskilda åtgärder behövliga att vidtas utöver det arbete som räddningstjänsten 

gör. 
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Naturolyckor 

En följd av klimatförändringar är att det i Sverige kan väntas bli fler skyfall och fler tillfällen med häftig 

nederbörd. Skyfallskarteringen visar särskilt riskutsatta områden för översvämning vid kraftig nederbörd. 

Kommunerna bedöms inte vara särskilt riskutsatta för översvämning, men de områden som utpekas i 

karteringen kan ge stora konsekvenser då infrastruktur och bebyggelse påverkas. 

Räddningstjänsten bedömer att riskerna kommer att öka och förmågan för att hantera översvämningar behöver 

ökas. (Mål 3) 

Drunkningar 

I kommunerna inträffar det årligen endast ett fåtal olyckor, vilket medför att det är svårt att dra slutsatser från 

år till år. Utifrån att det är många som drunknar på nationell nivå, så bedömer räddningstjänsten att det är en 

olyckstyp som kommunerna behöver prioritera i det förebyggande arbetet för att öka vattensäkerheten. 

Räddningstjänsten bedömer att den operativa förmågan för att hantera drunkningstillbud är god. (Mål 5) 

Nödställd person 

Räddningstjänsterna i Östergötland har en gemensam strategi för hur larm om hot om suicid ska hanteras och 

på vilka händelser som räddningstjänsten ska larmas. 

Räddningstjänsten bedömer att den operativa förmågan att hantera nödställda personer är god. 
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6 Mål 
Utgångspunkten för målen är det som anges i LSO:  

- Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom 

och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor 

(LSO 1 kap 1§).  

- Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom 

godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt (LSO 1 kap 3§). 

- Förebyggande verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för enligt denna lag ska planeras och 

organiseras så att den effektivt bidrar till att förebygga bränder och andra olyckor samt förhindra eller 

begränsa skador till följd av bränder och andra olyckor. Särskild vikt ska läggas vid att förhindra 

människors död och andra allvarliga skador (LSO 1 kap 3a §). 

Dessa mål är dock inte anpassade till den lokala riskbilden. Av denna anledning utformas kommunerna lokala 

mål även utifrån de slutsatser som har dragits i riskvärderingen. 

Motala kommun – övergripande målprocess 

För varje mandatperiod fastställer den politiska ledningen ett lokalt utvecklingsprogram, LUP, för Motala 

kommuns verksamheter. Programmet formas utifrån den styrande politikens prioriteringar. I programmet finns 

kommunens vision, politiskt prioriterade områden och gemensamma resultatmål. Till dessa resultatmål ska 

kommunstyrelsen anta styrande inriktningar som ska ligga till grund för förvaltningarnas verksamhetsplanering.  

Utifrån de politiska målen och sitt grunduppdrag beskriver respektive förvaltning varje år vilka aktiviteter som 

ska utföras i en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen följs sedan upp i kommunens verksamhetssystem.  

Vadstena kommun – övergripande målprocess 

Vadstena kommun köper räddningstjänst genom civilrättsligt avtal med Motala kommun. Målen för 

räddningstjänstorganisationen är gemensamma för kommunerna. Aktiviteter fastställs för varje kalenderår 

utifrån målen i handlingsprogrammet. Vadstena kommun har varit delaktiga i framtagandet av målen i 

handlingsprogrammet. Uppföljning sker genom redovisningen i Motala kommuns verksamhetssystem. Till 

Vadstena kommun sker redovisningen årsvis enligt avtal eller när Vadstena kommun så begär. 

Mål för Räddningstjänsten Motala-Vadstena 

Den största utmaningen i verksamheten är att upprätthålla nuvarande nivå, samtidigt som vi hela tiden måste 

vara vaksamma på att gradvis genomföra anpassningar efter nya förutsättningar och risker. För att klara detta 

behöver vi satsa på kontinuerlig fortbildning av vår personal och ha en god övningsverksamhet som utgår från 

de behov som finns. Ett viktigt ingångsvärde i strävan mot gradvis utveckling och anpassning är att lära från de 

räddningsinsatser som genomförs framförallt från kommunens egna olycksundersökningar men även genom 

att ta del av erfarenheter från insatser på andra håll i landet.  

Utifrån de nationella målen och de slutsatser som har dragits i värderingar i detta program har följande mål 

tagits fram för kommunerna: 

Mål 1 - Räddningstjänstens operativa förmåga till allmänheten ska kvalitetssäkras 

Räddningstjänsten ska arbeta fram en kvalitetssäkringsmodell som säkerställer att organisationens förmåga alltid 

upprätthålls. Fokus ska vara på övningsverksamheten samt erfarenhetsåterföring från genomförda insatser och 

övningar. 
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Mål 2 – Tiden till åtgärd vid olycka ska minska inom kommunerna 

Utreda och ta fram åtgärder för att minska tiden till åtgärd vid olycka i området kring Godegård samt 

Borghamn. Arbetet ska vara inriktat på att stärka den enskildes förmåga till insats men också kommunens egna 

första insatsförmåga. 

Mål 3 – Räddningstjänstens förmåga att hantera naturolyckor ska öka.  

Utifrån värderingen bedöms risken för samhällspåverkan öka utifrån extremt väder. Räddningstjänsten Motala-

Vadstena ser därför ett behov av att öka förmågan vad det gäller att skydda samhällsviktiga funktioner vid 

översvämningar.  

Mål 4 - Brandskyddet hos riskutsatta personer ska öka.  

Räddningstjänsten tillsammans med socialförvaltningarna ska arbeta aktivt för att stärka brandskyddet för 

särskilt riskutsatta individer i eget boende med stödinsatser från kommunen.  

Mål 5 – Människor som riskerar att omkomma eller skadas i drunkning ska ges ökat skydd.  

Tekniska serviceförvaltningen i Motala samt kultur- och utbildningsförvaltningen i Vadstena ska tillsammans 

med räddningstjänsten ha ett ökat fokus på åtgärder för att öka vattensäkerheten för kommuninvånarna. 

Inriktningen ska vara de mål som finns i Svenska Livräddningssällskapets arbete för vattensäker kommun.  

Mål 6 – Räddningstjänstens förmåga att genomföra räddningsinsatser under höjd beredskap behöver 

säkerställas. 

Förmågan behöver stärkas inom civilt försvar. Ytterligare inriktningar och anvisningar från staten blir viktiga 

för att komma vidare i vilka åtgärder som behöver vidtas. 
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7 Förebyggande verksamhet 
Utifrån riskanalysen framkommer inga behov av särskilda riktade insatser mot de som verkar i kommunens 

geografiska områden, det vill säga företag och verksamheter. Däremot ska räddningstjänsten arbeta brett inom 

det förebyggande området och vara delaktiga i plan- och byggprocessen.  

De nationella målen är riktningsgivande, vilket betyder att de styr vilket arbete som ska utföras men inte på 

vilket sätt. Skrivningen ett tillfredsställande och likvärdigt skydd innebär att ett likvärdigt skydd ska finnas överallt i 

landet. 

7.1 Tillsyn 

Ansvar 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Motala kommun och kommunstyrelsen i Vadstena kommun ansvarar för 

kommunernas tillsyn av den enskildes skyldigheter i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. I Motala och 

Vadstena kommuner är det Räddningstjänsten Motala-Vadstena som fått i uppdrag att utföra tillsyn enligt LSO. 

Behörig att utföra tillsyn och fatta myndighetsbeslut framgår av de beslutade delegationsordningarna. 

Planering 

Tillsynsverksamheten redovisas årligen i en tillsynsplan som antas i samhällsbyggnadsnämnden i Motala 

kommun. Planen beskriver vilka objekt och på vilka grunder de valts ut för tillsyn under kommande år och har 

sin utgångspunkt i de verksamheter som beskrivs i tillsynsföreskriften. Utöver de byggnader och anläggningar 

som omfattas av tillsynsföreskriften omfattar tillsynsplanen även de verksamheter och anläggningar som utifrån 

lokala förhållanden bedöms ha stora risker i händelse av brand. Den regelbundna tillsynsverksamheten planeras 

utifrån tidsfrister.  

Då särskilt behov uppkommer genomförs även tillsyn i enskilda fall, exempelvis efter tips från allmänheten eller 

när behov av tillsyn konstateras efter en insats. Räddningstjänsten Motala-Vadstena planerar att genomföra 

tematillsyner, där handläggarna inom en angiven tidsperiod genomför tillsyn på liknande objekt. 

Erfarenheter från räddningsinsatser är också ett viktigt urvalskriterium för tillsyn och det ska läggas ett särskilt 

fokus på att få denna erfarenhetsåterföring mellan den operativa och den förebyggande verksamheten för att 

öka skyddet i kommunerna.  

Kompetens 

Verksamheten ställer höga krav på att de som arbetar som tillsynsförrättare har kompetens om 

byggnadstekniskt och organisatoriskt brandskydd, farlig verksamhet och relevant lagstiftning för att kunna 

motivera och förklara upptäckta brister och beslut på ett tydligt och pedagogiskt sätt för den enskilde som blir 

föremål för en tillsyn.  

Kompetenskravet på den som genomför tillsyn varierar beroende på komplexiteten i den verksamhet eller 

anläggning som är föremål för tillsyn. Personal som jobbar med tillsynsverksamhet ska lägst ha genomgått 

kursen Tillsyn A. För att ta sig an större objekt bör kursen Tillsyn B genomföras. Tillsyn över de mest 

komplicerade verksamheterna utförs av personal med brandingenjörsexamen. 

7.2 Stöd till den enskilde 
Intentionen i lagstiftningen är att den enskilde själv utifrån sina förutsättningar ska hantera sina risker. 

Kommunens skyldighet är att stödja och underlätta för den enskilde att själv hantera sina risker. Detta görs 

genom att informera och utbilda i såväl förebyggande som skadeavhjälpande åtgärder samt att medvetandegöra 

om riskerna. Räddningstjänsten Motala-Vadstena bedriver främst utbildning för anställda inom kommunerna, 
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till skolungdomar samt anställda inom regionen. Informationskampanjerna anpassas utifrån säsongsbetonade 

risker och här har organisationen tagit fram en informationsplan med aktiviteter som ska genomföras för 

respektive år.  

Stöd till särskilt riskutsatta 

Från centrala myndigheter har både Socialstyrelsen och MSB lyft behovet av att kommunerna behöver jobba 

aktivt med brandskyddet för äldre. Myndigheterna har också tagit fram olika vägledningar och stöd gällande 

brandsäker bostad för alla. 

I detta handlingsprogram finns ett mål om att arbeta för att undersöka vilka möjligheter som finns för att vidta 

åtgärder för att stärka brandskyddet hos riskutsatta individer. Syftet är att fastställa både socialförvaltningens 

och räddningstjänstens roll i arbetet med att stärka den enskildes brandskydd i hemmet.  

Stöd till företagare 

Enligt 3kap 2§ LSO ska kommunen genom information och rådgivning underlätta för den enskilde att fullgöra 

sina skyldigheter. Räddningstjänsten ser detta som en viktig del i att förbättra brandskyddet i våra kommuner. 

Rådgivning kan ske både på telefon, via mail eller genom besök på plats. Vid platsbesök ges ett muntligt svar. 

Om den frågande önskar skriftligt yttrande så ses det som en särskild tillsyn som debiteras. 

Räddningstjänsten Motala-Vadstena stöttar företag som vill etablera sig i kommunerna med rådgivning och 

effektiv ärendehantering.  

I Vadstena kommun samordnar samhällsbyggnadsförvaltningen byggaktörsmöte där tjänstemän från andra 

kompetensområden, även Räddningstjänsten, deltar i syfte att underlätta myndighetskontakter för företagaren. 

Vid nyetableringar kan sådana möten också initieras av näringslivschefen. 

I Motala kommun medverkar vi vid så kallade rivstartsmöten tillsammans med andra tjänstemän. Rivstartsmöten är 

ett forum som Motala kommun driver för att öka företagarklimatet i kommunen. Konceptet innebär att det 

finns en ingång till kommunen för företag att vända sig till när de behöver hjälp med ett projekt och för att få 

hjälp av de olika kompetenser som finns inom de olika enheterna i kommunen. 

Även i Vadstena kommun arbetar räddningstjänsten tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen för att 

stötta företagare med rådgivning inom brandskydd. Detta gäller både vid nyetableringar och för dem som redan 

finns etablerade i kommunen.  

7.3 Rengöring och brandskyddskontroll 
Kommunerna har avtal med en privat entreprenör för att utföra sotning (rengöring) och brandskyddskontroll. 

Entreprenören ansvarar för att föra kontrollbok över samtliga objekt i kommunerna där rengöring och/eller 

brandskyddskontroll ska utföras. Kontrollboken ska vara aktuell och uppdateras kontinuerligt. Årligen ska även 

antal genomförda rengöringar och brandskyddskontroller redovisas. 

Syftet med sotning och brandskyddskontroll är att bränder i anslutning till förbränningsanordningar och 

imkanaler förebyggs och förhindras på ett effektivt sätt.  

Räddningstjänsten beviljar även tillstånd till fastighetsägare som ansökt om att själva få utföra rengöring på sin 

egen fastighet, alternativt låter annan behörig sotare utföra rengöring på sin fastighet. 

Behörig sotare ska ha genomfört skorstensfejarutbildning eller motsvarande äldre utbildning. Behörighetskrav 

för utförande av brandskyddskontroll är avlagd examen som skorstensfejartekniker (i enlighet med 

förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor). 
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7.4 Övriga förebyggande åtgärder 

Plan- och byggprocessen 

Räddningstjänsten deltar aktivt i processer med att ta fram översiktsplaner och detaljplaner för att tidigt fånga 

upp risker som exempelvis riskavstånd vid farligt gods-leder, uppsamling av släckvatten, räddningstjänstens 

framkomlighet och avstånd till brandposter etc. 

Samhällsbyggnadsnämnderna i respektive kommun är den nämnd som hanterar detaljplan, bygglov- och 

byggärenden. Räddningstjänsten är sakkunnig gällande remisser i bygglovsprocessen och stöttar i stora delar av 

denna process gällande brandskyddsfrågor. Här ingår att granska handlingarna i byggärenden och delta vid 

samråd.  

Målet är att på ett rättssäkert sätt få ett brandskydd i byggnader som uppfyller samhällets miniminivå. 

Kommunikationen under lov- och byggprocessen ska medföra att brandskyddskraven i PBL med tillhörande 

regler i högre grad uppfylls. 

Sakkunnig i brandfrågor 

Räddningstjänsten Motala-Vadstena är remissinstans som sakkunnig i brandfrågor om serveringstillstånd enligt 

alkohollagen och kontrollerar att lokalerna är anpassade för det personantal samt verksamhet som anges i 

ansökan. 

Räddningstjänsten Motala-Vadstena är också remissinstans till Polismyndigheten i frågor kring säkerhet vid 

olika tillställningar och begagnande av offentlig plats enligt ordningslagen. 

Eldningsförbud 

Syftet med eldningsförbud är att förebygga och förhindra bränder i skog och mark. Länsstyrelsen kan fatta 

beslut om två nivåer på eldningsförbud: eldningsförbud och skärpt eldningsförbud.  

Kommunen har rätt att fatta beslut om eldningsförbud inom sin kommun. Det är därför viktigt att hålla sig 

informerad om vad som gäller i kommunen där man bor eller befinner sig.  

När länsstyrelsen eller kommuner fattar beslut om eldningsförbud informerar vi om detta beslut på webbplatser 

och i digitala kanaler. I samband med att ett eldningsförbud upphävs så informeras det på samma sätt. 

Vattensäkerhet 

I Motala kommun är teknisk serviceförvaltning ansvarig för vattensäkerhetsfrågor enligt LSO och i Vadstena 

kommun så har kultur- och utbildningsförvaltningen ansvaret. Detta gäller både skötsel av material och 

anläggningar, information samt tillsyn enligt LSO 5 kap 1§. Man ska bedriva ett kontinuerligt dokumenterat 

uppföljningsarbete med inventering och hantering av risker.  

Motala kommun har för avsikt att arbeta för att bli certifierad som en vattensäker kommun. För att bli 

certifierad enligt Svenska Livräddningssällskapet ska sex kriterier för ”En Vattensäker Kommun” uppfyllas. 

Kommunen visar också genom att ansluta sig till certifieringen att man tycker det är viktigt med vattensäkerhet 

och att man arbetar för att bli en tryggare och säkrare kommun. 

På räddningsstationen i Motala kan allmänheten låna säkerhetsutrustning för att vistas på sjön sommar som 

vinter. Utrustningen lånas ut högst en vecka i taget.  
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8 Räddningstjänst - förmåga och verksamhet 
8.1 Övergripande beskrivning 

Tillgång till egna resurser 

Vadstena kommun har ett civilrättsligt avtal med Motala kommun. Motala kommun ansvarar för att genomföra 

räddningstjänstens uppdrag. Organisationen leds av en räddningschef. 

Under dygnets alla timmar, året om, upprätthålls beredskap för att kunna hantera de olyckor som kan inträffa i 

kommunerna.  

Figur 8-1 Räddningsstationernas placering. 

 

För räddningsresurser i Motala med heltidsanställd personal, ska första fordon vara på väg mot olycksplats 

inom 90 sekunder från larm, anspänningstid. På deltidsstationerna i Borensberg, Tjällmo och Vadstena är 

anspänningstiden fem minuter. I Borghamn finns det ett frivilligt värn som idag larmas på insatser i 

närområdet.  
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Figur 8-2 Resurser inom egen organisation. 

Geografisk 

utgångspunkt 

Personella resurser Anspänningstid Specialresurser 

Motala 1+1+5 90 sek Höjdfordon 
Skärsläckare 
Båt 
Kemdykning 
Skogsbrandsresurs 
Vattenenhet 
UAS 

Borensberg 1+4 5 min  

Tjällmo 1+3 5 min  

Vadstena 1+5 5 min Vattenenhet 
CAFS 

Tillgång till resurser i samarbete med andra kommuner 

Räddningstjänsten Motala-Vadstena har ett operativt samarbetsavtal med Räddningstjänsten Östra Götaland, 

RTÖG där samtliga kommuner i Östergötland ingår, vilket innebär att närmaste resurs ska larmas. Avtal finns 

också med Nerikes brandkår om att närmsta räddningsenhet larmas. Detta sker främst vid trafikolyckor. 

Idag saknar räddningstjänsten Motala-Vadstena resurser inom hög höjd, vattendykning, tung räddning, ras och 

skred. Tillgång till specialresurser säkerställs genom de samarbetsavtal som finns.  

Utförligare beskrivning finns i kapitlet Samtidiga och omfattande räddningsinsatser. Aktuella avtal finns refererade till 

i bilaga A- Dokumentförteckning i detta handlingsprogram. 

Alarmering av räddningsorganet 

Kommunen har avtal med SOS Alarm. När samtal inkommer larmar SOS Alarm närmaste räddningsenhet 

enligt larmplan beslutad av räddningschefen. Ytterligare resurser larmas genom RTÖG:s räddningscentral i 

Lambohov, som kommunerna har avtal med. Utalarmering sker på två av varandra oberoende vägar, IP och 

Rakel. Vid avbrott eller störningar i telenäten då det inte går att ringa 112 ska allmänheten ges möjlighet att 

larma kommunen genom att bege sig till någon av räddningsstationerna. Från dessa platser ska även övriga 

räddningsresurser i kommunen samt övriga räddningsorgan kunna larmas. Information om eventuellt övriga 

platser ska meddelas som ”Viktigt meddelande till allmänheten”. Systemet Rakel används i huvudsak för 

kommunikation. 

Brandvattenförsörjning 

I Motala och Vadstenas tätorter sker brandvattenförsörjningen via utbyggda brandpostnät. Brandposterna är en 

kommunal angelägenhet och en förutsättning för bebyggelsen i tätorterna. En grundförutsättning för att 

räddningsinsatser ska kunna genomföras effektivt är att det finns tillgång till brandvatten. Med tillgång menas 

både avstånd till brandpost och flöde i brandpost. För att en räddningsinsats ska kunna genomföras på det sätt 

som lagstiftaren avser i 1 kap. 3 § LSO, förutsätts att brandvattenförsörjningen både på kort och på lång sikt, är 

tryggad. 

Inom detaljplanerade områden finns brandpostnät i Motala, Borensberg, Tjällmo, Godegård, Fornåsa, 

Klockrike, Österstad, Vadstena och Borghamn. Ansvar och ekonomiska regleringar för 

brandvattenförsörjningen är i nuläget oklart. Kommunerna arbetar med att ta fram en plan för brand- och 

släckvatten. Vatten- och avfallsnämnden har uppdraget för kontroll och skötsel av brandpostnätet. 

Grundnivån för brandvattensystem dimensioneras utifrån vad som anges i Svenskt Vattens publikationer för 

utbyggnad, dimensionering, drift och underhåll av kommunala ledningsnät för dricksvatten.. Fastighetsägare 
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ska underhålla privata brandposter för vattenförsörjning och ansvara för säkerhet, underhåll och skötsel av 

vattenuttag, uppställningsplatser för mobila pumpar samt andra anordningar för brandvattenförsörjning som 

tillhör fastighetsägaren. Räddningstjänsten ska alltid underrättas i god tid när vattenledning till brandpost ska 

stängas av och när den öppnas igen, när en gammal brandpost tas bort eller ny anordnas.  

Utanför tätorter arbetar räddningstjänsten med tankbilar som grund för behovet av brandvatten.  

Tid från att larmet inkommer till 112 till att första kommunala räddningsresurs når olika delar 

av kommunen, inklusive larmhanteringen (responstid) 

Medianvärdet för tiden då larm inkommer till att första räddningsresurs blir larmad var 2 minuter under 

perioden 2018-2020. 

För att förkorta larmhanteringstiden arbetar räddningstjänsten Motala-Vadstena med förlarm. 

Figur 8-3 Mediantiden för larmhantering under perioden 2018-2020. 

Station Larmhantering Anspänning Responstid 

Motala 2 min 90 sek 
 

3,5 min 
 

Borensberg 2 min 5 min 
 

7 min 
 

Tjällmo 2 min 5 min 
 

7 min 
 

Vadstena 2 min 5 min 
 

7 min 
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Figur 8-4 Insatstiderna från räddningsstationerna ingår anspänningstid + körtid 

 

Inga större förändringar i infrastrukturen inom kommunen kommer att ske i närtid varför det är troligt att 

uppgifterna ovan kommer att kvarstå. 

Inom tätorterna Motala, Borensberg, Tjällmo och Vadstena är insatstiden kortare än 10 minuter. Övriga 

tätorter, förutom Godegård, nås inom 20 minuter. Utanför tätorterna i norra delarna av Motala kommun samt 

de södra delarna av Vadstena kommun är insatstiden över 20 minuter. 

Under åren 2016-2020 var utfallet av insatstiderna inom Motala och Vadstena kommun att räddningstjänsten 

kom på platsen inom 10 minuter vid 75% av händelserna och inom 20 minuter vid 96% av händelserna. 
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I kartan visas insatstiden från respektive stationer. Utifrån samverkansavtalet inom länet ska alltid närmsta 

station eller enhet larmas oavsett kommuntillhörighet. Därutöver finns det ett samverkansavtal med Nerikes 

brandkår som täcker de norra delarna av Motala kommun. Detta innebär att insatstiden kan i det enskilda fallet 

vara kortare än vad som visas i kartan. 

Överlåtande åt annan att vidta inledande begränsade åtgärder 

Kommunerna har inte avtal med annan som inte är kommunalt anställd att vidta inledande åtgärder. Detta kan 

vara både enskilda eller andra aktörer, exempelvis privatpersoner, frivilliga organisationer eller privata företag. 

Samverkan med andra aktörer 

Kommunen har i olika omfattning en etablerad samverkan med flera aktörer, såsom länsstyrelsen, region 

Östergötland, trafikverket, kustbevakningen, sjöräddningssällskapet, sjöfartsverket, polismyndigheten och 

försvarsmakten. 

Med de statliga myndigheterna finns en fördjupad samverkan angående vattenrelaterade olyckor, där 

samverkansövningar och samverkansutbildningar hålls för att samordna åtgärder vid kommunala och statliga 

räddningsinsatser. Sjöfartsverkets nationella Sjö- och flygräddningscentral, JRCC (Joint Rescue Co-ordination 

Centre) är också en del av dessa övningar. 

Länsstyrelsen ansvarar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen enligt 4 kap. 6 § lagen (2003:778) 

om skydd mot olyckor och för sanering efter sådana utsläpp som avses i 4 kap. 8 § första stycket samma lag. 

Kommunerna är skyldiga att delta i planeringen av räddningstjänsten vid utsläpp av radioaktiva ämnen från 

kärntekniska anläggningar och att medverka vid övningar i sådan räddningstjänst. Räddningstjänsten Motala-

Vadstena ska ställa personal eller nödvändig egendom till länsstyrelsens förfogande och deltar i planeringen av 

räddningstjänsten om kommunen har lämpliga resurser och ett deltagande inte allvarligt hindrar den vanliga 

verksamheten. 

Varning och information till allmänheten 

Vid allvarliga olyckshändelser ska allmänheten kunna informeras så att de kan vidta åtgärder för att skydda sig 

själva. Det kan bland annat ske genom VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten. Information och råd kan 

kommuniceras via flera olika kanaler såsom radio, telefon och tv. 

VMA kan kompletteras med ljudsignaler från särskilda varningsaggregat utomhus. 

Signalen från ett varningsaggregat består av upprepande 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus. 

Aggregaten finns i Motala och Vadstena. Varningsaggregaten kan styras från RTÖG:s räddningscentral i 

Lambohov eller från SOS Alarm AB. 

När signalen hörs ska allmänheten bege sig inomhus, stänga fönster, dörrar och ventiler samt lyssna på riks- 

eller lokalradion. Räddningstjänsten Motala-Vadstena utför underhåll och provning av varningsaggregaten. 
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8.2 Risker per olyckstyp 

Brand i byggnad 

Vid räddningsinsats är alltid fara för liv prioriterad framför egendom- och miljöskador. Livräddning är därför 

alltid inriktningen för insatsen inledningsvis. Räddningstjänsten Motala-Vadstena ska tillsammans med 

förstärkande styrka även kunna genomföra släckningsinsatser parallellt med pågående livräddning. 

 Samtlig personal som ingår som första räddningsresurs ska ha kompetens att kunna göra inledande 

släckinsats med hjälp av befintliga släcksystem på fordon.  

 Räddningsresurserna i Motala, Borensberg och Vadstena ska med egen personal kunna genomföra en 

invändig livräddningsinsats med rökdykning. Styrkan i Tjällmo ska kunna genomföra invändig 

livräddning i samverkan med annan räddningsresurs.  

 Höjdfordonet i Motala avser att nå samtliga byggnader över 4 våningar inom 10 minuters insatstid.  

Tabellerna nedan anger vad en enskild räddningsresurs som utgår från respektive räddningsstation i 

normalfallet klarar av att genomföra vid brand i byggnad på egen hand innan eventuell förstärkande 

räddningsresurs anländer. För mer detaljerad beskrivning av effekter och förmåga tillämpas särskild 

förmågebeskrivning för respektive räddningsstation.  

Figur -8-5 Effekt 

Effekt Uppgift Specialresurs 

Rädda liv 
 

- Akut omhändertagande 

- Invändig livräddning med 
rökdykarinsats 

- Livräddning via bärbara stegar 
(≤11m) 

- Livräddning med höjdfordon 
(≤30 m) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Höjdfordon 

Förhindra följdolyckor - Avspärrning 

- Skydda andra byggnader från 
brand genom vattenbegjutning 
m.m.  

 

Rädda egendom - Utvändig släckning 

- Invändig släckning  

 

Förhindra skador på miljön - Förhindra eller minimera 
utsläpp av släckvatten 
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Figur -8-6 Uppgifter 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

- Akut omhändertagande - Akut omhändertagande - Akut omhändertagande 

- Livräddning via bärbara stegar 
(≤11m) 

- Livräddning via bärbara stegar 
(≤11m) 

- Livräddning via bärbara stegar 
(≤11m)  

- Avspärrning - Avspärrning - Avspärrning 

- Skydda andra byggnader från 
brand genom vattenbegjutning 
m.m. 

- Skydda andra byggnader från 
brand genom vattenbegjutning 
m.m. 

- Skydda andra byggnader från 
brand genom vattenbegjutning 
m.m. 

- Utvändig släckning - Utvändig släckning - Utvändig släckning 

- Invändig släckning - Invändig släckning - Invändig släckning 

- Förhindra eller minimera 
utsläpp av släckvatten 

- Förhindra eller minimera 
utsläpp av släckvatten 

- Förhindra eller minimera 
utsläpp av släckvatten 

 - Invändig livräddning med 
rökdykarinsats 

- Invändig livräddning med 
rökdykarinsats 

  - Livräddning med höjdfordon 
(≤30 m) 

 

Figur 8-7 Förmåga 

Station Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

Motala X X X 

Borensberg X X  

Tjällmo X   

Vadstena X X  

 

Brand utomhus 

 Samtliga styrkor har tillgång till fordon för att kunna inleda räddningsinsats för att förhindra 

brandspridning utomhus. På samtliga räddningsresurser finns minst 400 meter slang. 

 Skogsbrandsenhet finns placerad i Motala och innehåller fordon för transport i terräng och utrustning 

för uppbyggnad av 3 000 meter begränsningslinje.  

 Vattenenheter finns placerade i Motala och Vadstena och ska ha en kapacitet på minst 7 500 liter. 

Tabellerna nedan anger vad en enskild räddningsresurs som utgår från respektive räddningsstation i 

normalfallet klarar av att genomföra på egen hand vid brand i utomhus, innan eventuell förstärkande 

räddningsresurs anländer. För mer detaljerad beskrivning av effekter och förmåga tillämpas särskild 

förmågebeskrivning för respektive räddningsstation.  
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Figur -8-8 Effekt 

Effekt Uppgift Specialresurs 

Rädda liv 
 

- Akut omhändertagande 
 

 

Förhindra följdolyckor 
 

- Avspärrning 
- Skydda närliggande objekt 
från brand  
 

 
 
 

Rädda egendom 
 

- Släckning 
- Förhindra spridning av 
skogsbrand 

- Vattentransport 

 
Skogsbrandsenhet 
 
 
Vattenenhet 

Förhindra skador på miljön 
 

- Förhindra eller minimera 
utsläpp av släckvatten 

 

 

Figur-8-9 Uppgifter 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

- Akut omhändertagande - Akut omhändertagande - Akut omhändertagande 

- Avspärrning - Avspärrning - Avspärrning 

- Skydda närliggande objekt 
från brand  

- Skydda närliggande objekt 
från brand  

- Skydda närliggande objekt 
från brand 

- Släckning - Släckning - Släckning 

- Förhindra spridning av 
skogsbrand 

- Förhindra spridning av 
skogsbrand 

- Förhindra spridning av 
skogsbrand 

- Förhindra eller minimera 
utsläpp av släckvatten 

- Förhindra eller minimera 
utsläpp av släckvatten 

- Förhindra eller minimera 
utsläpp av släckvatten 

- Upprätta begränsningslinje 
400 meter 

- Upprätta begränsningslinje 
400 meter 

- Upprätta begränsningslinje     
3 400 meter 

 - Vattentransport - Vattentransport 

 

Figur 8-10 Förmåga 

Station Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

Motala X X X 

Borensberg X   

Tjällmo X   

Vadstena X X  
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Trafikolycka 

Genom Motala kommun går två riksvägar där de flesta olyckor inträffar. Antalet olyckor i förhållande till 

folkmängden följer riket. Sedan 2008 har det i snitt skett en dödsolycka per år i kommunerna.  

Tabellerna nedan anger vad en enskild räddningsresurs som utgår från respektive räddningsstation i 

normalfallet klarar av att genomföra på egen hand vid trafikolycka, innan eventuell förstärkande räddningsresurs 

anländer. För mer detaljerad beskrivning av effekter och förmåga tillämpas särskild förmågebeskrivning för 

respektive räddningsstation.  

Figur 8-11 Effekt 

Effekt Uppgift Specialresurs 

Rädda liv 
 

- Akut omhändertagande. 
- Losstagning, lätt fordon. 
- Losstagning, tungt fordon. 

 
 
Tung räddning 
 

Förhindra följdolyckor 
 

- Avspärrning av olycksplats. 
- Säkring av olycksplats mot 
påkörning. 
- Omedelbar släckning av brand 
och säkring mot uppkomst av 
brand. 
 

 
Buffertfordon 
 
 

Förhindra skada på miljön - Hantera mindre utsläpp från 
drivmedelstank. 
- Hantera större utsläpp från 
drivmedelstank. 
- Hantera släckvatten. 
 

 
 
Kemresurs 

 

Figur 8-12 Uppgifter 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

- Akut omhändertagande. - Akut omhändertagande. - Akut omhändertagande. 

- Losstagning, lätt fordon. - Losstagning, lätt fordon. - Losstagning, lätt fordon 

- Avspärrning av olycksplats. 
 

- Avspärrning av olycksplats. 
 

- Avspärrning av olycksplats. 
 

- Omedelbar släckning av brand 
och säkring mot uppkomst av 
brand. 

- Omedelbar släckning av brand 
och säkring mot uppkomst av 
brand. 

- Omedelbar släckning av brand 
och säkring mot uppkomst av 
brand. 

- Hantera mindre utsläpp från 
drivmedelstank. 

- Hantera mindre utsläpp från 
drivmedelstank. 

- Hantera mindre utsläpp från 
drivmedelstank. 

- Hantera släckvatten. - Hantera släckvatten. - Hantera släckvatten. 

 - Säkring av olycksplats mot 
påkörning. 

- Säkring av olycksplats mot 
påkörning. 

  - Hantera större utsläpp från 
drivmedelstank. 

  - Losstagning, tungt fordon. 
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Figur 8-13 Förmåga 

Station Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

Motala X X (X)* 

Borensberg X   

Tjällmo X   

Vadstena X X  

* Motala-Vadstena har förmågan att genomföra losstagning i tunga fordon, men saknar lyftkuddar. Uppgiften tung räddning från 
samverkande kommuner larmas enligt larmplan. 

Olycka med farliga ämnen 

Inom våra kommuner finns inga industrier som klassas som farlig verksamhet enligt LSO. Det finns dock både 

vägar och järnväg där transporter av farligt gods sker genom kommunerna och vi har möjlighet att hantera 

utsläpp av farliga ämnen som kan orsaka mycket stor skada på särskilt skyddsvärd natur och 

färskvattenreservoarer.  

Tabellerna nedan anger vad en enskild räddningsresurs som utgår från respektive räddningsstation i 

normalfallet klarar av att genomföra på egen hand vid olycka med farliga ämnen, innan eventuell förstärkande 

räddningsresurs anländer. För mer detaljerad beskrivning av effekter och förmåga tillämpas särskild 

förmågebeskrivning för respektive räddningsstation.  

Figur 8-14 Effekt 

Effekt Uppgift Specialresurs 

Rädda liv. 
 

- Akut omhändertagande 
- Sanering av inblandade 
personer. 
 

 

Förhindra ytterligare utflöde av 
farligt ämne. 
 

- Stoppa eller minska utflödet.  
- Stoppa eller minska utflödet i 
farlig miljö.  
 

 
 
Kemdykning 
Kemresurs 

Förhindra följdolyckor. 
 

- Identifiering av farligt ämne  
- Indikering  
- Avspärrning av olycksplatsen i 
zoner. 
 

 
Mätutrustning 
 

Förhindra skador på miljön. 
 

- Invallning och uppsamling 
med läns på vatten. 
- Invallning och uppsamling av 
mindre mängd 
petroleumprodukter. 
- Uppsamling av större mängd 
petroleumprodukter. 
 

Båt 
 
 
 
 
Kemresurs 
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Figur 8-15 Uppgifter 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

- Akut omhändertagande - Akut omhändertagande - Akut omhändertagande 

- Sanering av inblandade 
personer. 

- Sanering av inblandade 
personer. 

- Sanering av inblandade 
personer. 

- Stoppa eller minska utflödet. - Stoppa eller minska utflödet.  
 

- Stoppa eller minska utflödet.  
 

- Identifiering av farligt ämne - Identifiering av farligt ämne  - Identifiering av farligt ämne  

- Avspärrning av olycksplatsen i 
zoner. 

- Avspärrning av olycksplatsen i 
zoner. 

- Avspärrning av olycksplatsen i 
zoner. 

- Invallning och uppsamling av 
mindre mängd (400 liter) 
petroleumprodukter. 

- Invallning och uppsamling av 
mindre mängd (400 liter) 
petroleumprodukter. 

- Invallning och uppsamling av 
större mängd (6000 liter) 
petroleumprodukter. 

 - Invallning och uppsamling 
med läns på vatten. 

- Invallning och uppsamling 
med läns på vatten. 

 - Indikering - Indikering 

  - Stoppa eller minska utflödet i 
farlig miljö.  

 

Figur 8-16 Förmåga 

Station Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

Motala X X X 

Borensberg X   

Tjällmo X   

Vadstena X   

 

Naturolycka 

En följd av klimatförändringar är att det i Sverige kan väntas bli fler skyfall och fler tillfällen med häftig 

nederbörd. Skyfallskarteringen visar särskilt riskutsatta områden för översvämning vid kraftig nederbörd. 

Kommunerna bedöms inte vara särskilt riskutsatta för översvämning, men de områden som utpekas i 

karteringen kan ge stora konsekvenser då infrastruktur och bebyggelse påverkas. 

Tabellerna nedan anger vad en enskild räddningsresurs som utgår från respektive räddningsstation i 

normalfallet klarar av att genomföra på egen hand vid naturolycka, innan eventuell förstärkande räddningsresurs 

anländer. För mer detaljerad beskrivning av effekter och förmåga tillämpas särskild förmågebeskrivning för 

respektive räddningsstation.  
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Figur 8-17 Effekt 

Effekt Uppgift Specialresurs 

Rädda liv. 
 

- Akut omhändertagande.  

Förhindra följdolyckor. 
 

- Avspärrning. 
- Sågning av stormfällda träd.  
- Säkring av egendom. 

 

Rädda egendom och förhindra 
samhällspåverkan. 
 

- Sågning av stormfällda träd. 
 
- Länspumpning och/eller 
vattensugning av enstaka  
utrymme. 
 
- Länspumpning och/eller 
vattensugning av flera 
översvämmade utrymmen. 
 
- Förmåga att själva upprätta 
invallning. 
 
- Förmåga att i samverkan 
upprätta invallning. 

 
 
 
 
 
 
Barriärpump 4000 liter/minut  
 
 
 
 
 
MSB Förstärkningsresurs för 
översvämning. 

 

Figur 8-18 Uppgifter 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

- Akut omhändertagande. 
 

- Akut omhändertagande. - Akut omhändertagande. 

- Avspärrning. 
 

- Avspärrning. 
 

- Avspärrning. 
 

- Sågning av stormfällda träd.  
 

- Sågning av stormfällda träd.  
 

- Sågning av stormfällda träd.  
 

- Säkring av egendom. 
 

- Säkring av egendom. 
 

- Säkring av egendom. 
 

- Länspumpning och/eller 
vattensugning av enstaka  
utrymme. 

- Länspumpning och/eller 
vattensugning av enstaka  
utrymme. 

- Länspumpning och/eller 
vattensugning av enstaka  
utrymme. 

 - Länspumpning och/eller 
vattensugning av flera 
översvämmade utrymmen. 

- Länspumpning och/eller 
vattensugning av flera 
översvämmade utrymmen. 

 - Förmåga att själva upprätta 
invallning. 

- Förmåga att själva upprätta 
invallning. 

  - Förmåga att i samverkan 
upprätta invallning. 

 

  



Sida 31 av 40 

HANDLINGSPROGRAM 2022 – MOTALA OCH VADSTENA KOMMUN 

Figur 8-19 Förmåga 

Station Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

Motala X X X* 

Borensberg X   

Tjällmo X   

Vadstena X   

*Upprättas med MSB:s förstärkningsresurser för översvämning. 

Drunkning 

Huvudmannaskapet för sjöräddningstjänsten på Vättern innehar Sjöfartsverket. Kommunens organisation för 

räddningsinsats ska kunna verka i områden där stranden möter vattnet i Vättern. Kommunerna gränsar till 

statens ansvarsområde för räddningstjänst i Vättern. Detta innebär att samverkan upprätthålls med 

sjöfartsverket. 

Sjöräddningssällskapet är en ideell organisation som sjöfartsverket nyttjar för sjöräddning på Vättern. 

Räddningstjänsten Motala-Vadstena har en bra samverkan med sjöräddningssällskapet för att genomföra 

effektiva insatser inom kommunala vattendrag.  

Tabellerna nedan anger vad en enskild räddningsresurs som utgår från respektive räddningsstation i 

normalfallet klarar av att genomföra på egen hand vid drukning, innan eventuell förstärkande räddningsresurs 

anländer. För mer detaljerad beskrivning av effekter och förmåga tillämpas särskild förmågebeskrivning för 

respektive räddningsstation.  

Figur 8-20 Effekt 

Effekt Uppgift Specialresurs 

Rädda liv. 
 

- Akut omhändertagande. 
- Rädda person vid ytan. <300 
meter från strand.  
- Rädda person vid ytan >300 
meter från strand. 
- Rädda person som sjunkit. 

 
 
 
Båt, vattenskoter, svävare 
 
Räddningsdykare 

 

Figur 8-21 Uppgifter 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

- Akut omhändertagande. -Akut omhändertagande. - Akut omhändertagande. 

- Rädda person vid ytan. <300 
meter från strand.   

- Rädda person vid ytan. <300 
meter från strand.   

- Rädda person vid ytan. <300 
meter från strand.   
 

 - Rädda person vid ytan >300 
meter från strand. 
 

- Rädda person vid ytan >300 
meter från strand. 
 

  - Rädda person som har sjunkit. 
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Figur 8-22 Förmåga 

Station Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

Motala X X* ** 

Borensberg X   

Tjällmo X   

Vadstena X   

* Motala-Vadstena kan larma Sjöräddningssällskapets svävare och/eller vattenskoter vid drunkning och islivräddning. 
** Motala-Vadstena larmar räddningsdykare från RTÖG enligt larmplan. Dykarna utgår från Norrköping. 

 

8.3 Ledning i räddningstjänsten 
Räddningstjänsten Motala-Vadstena ingår i ett räddningsledningssystem med sex andra 

räddningsorganisationer. Räddningstjänsten Motala-Vadstena ingår i ledningssystemet via avtal med 

Räddningstjänsten Östra Götaland. 

I den övergripande ledningen finns ledningsfunktionerna vakthavande räddningschef och vakthavande befäl för 

att bemanna rollerna räddningsledningschef respektive driftschef. Det finns också säkerställt ledningsfunktioner 

för bemanning av ytterligare roller. 

Den övergripande ledningen har möjlighet att kalla in ytterligare personal för tjänstgöring i övergripande 

ledning, ledning av räddningsinsats eller stab. Genom samarbeten med andra ledningssystem inom 

räddningsregion sydöstra Sverige, RSÖS, kan den övergripande ledningsförmågan momentant utökas. 

På samtliga fyra räddningsstationer finns minst en styrkeledare med kompetens för ledning av mindre 

omfattande räddningsinsatser i rollen som räddningsledare. Inom Motalas och Vadstenas geografiska område 

finns en insatsledare för skadeplatsnära ledning. Inom ledningssystemets geografiska område finns förutom 

styrkeledare och insatsledare även en regional insatsledare tillgänglig för att bemanna rollerna räddningsledare, 

insatschef, sektorchef, storsektorchef och sektionschef som kan vara på plats inom 90 minuter.  

Skadeplatsnära ledningsarbete kan påbörjas direkt vid framkomst eftersom varje enhet är bemannat med 

styrkeledare. Tiden för att få en högre ledningskompetens till händelsen är ca 15 minuter i Vadstena, 10 

minuter i Borensberg och 20 minuter i Tjällmo.  

Om ytterligare ledningskompetens behövs, tillkallas det genom samarbetet om gemensamt ledningssystem.  

8.4 Samtida och omfattande räddningsinsatser 
Vid nya händelser när en räddningsstyrka är upptagen med en insats accepteras att fördröjningen av 

beredskapstiden blir maximalt 20 minuter i förhållande till normalfallet. 

RTÖG:s räddningscentral i Lambohov hanterar samtidiga larm på olika sätt utifrån olyckstyp men fortfarande 

utifrån Räddningstjänsten Motala-Vadstenas riktlinje att närmaste resurs ska larmas. Då resurserna placerade på 

närmaste räddningsstation redan är upptagna larmas resurser från näst närmaste station och så vidare. 

Vid omfattande händelser, exempelvis långvariga eller resurskrävande, samverkas det främst med 

grannkommunerna samt kallas extra personal in för att upprätthålla beredskap. Vid behov flyttas även personal 

från deltidsstation till taktiskt lämpligare plats. 
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Samverkan sker inom ramen för befintligt räddningsledningssystem samt enligt rutin för räddningsregion 

sydöstra Sverige. 

Den övergripande ledningen värderar kontinuerligt förmågan till räddningsinsats i förhållande till aktuell 

riskbild. Om förmågan till räddningsinsats är påverkad på grund av exempelvis flera pågående insatser, 

resursbrist eller icke planerade driftstörningar, kan detta medföra längre insatstider, lägre kapacitet och sämre 

uthållighet. 

Räddningschef, eller den som denne utser, får i undantagsfall besluta om annan bemanning vid 

räddningsstationer än de som handlingsprogrammet anger. Dessa särskilda situationer kan vara mycket 

omfattande räddningsinsatser, hastigt uppkommen och omfattande personalbrist eller liknande extraordinär 

situation. Sådana beslut får fattas för att upprätthålla en tillfredställande och rimlig förmåga till räddningsinsats 

utifrån tillgängliga resurser sett till hela området. 

8.5 Räddningstjänst under höjd beredskap 
Räddningstjänsten ser att det i framtiden kommer bli nödvändigt att mer aktivt förbereda sig för förhöjda 

säkerhetslägen i riket. Skulle höjd beredskap beordras är det viktigt att kommunens organisation för 

räddningstjänst fortsätter att fungera. Vid höjd beredskap behöver även ytterligare uppgifter kunna lösas. Detta 

ställer också krav på utökad bemanning.  

Utifrån lagstiftningen (LSO) ska räddningstjänsten, vid höjd beredskap, i syfte att rädda befolkningen och civil 

egendom från krigets verkningar, förutom fredstida uppgifter, även ansvara för:  

 Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden. 

 Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel. 

 Kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att denna verksamhet sak kunna fullföljas. 

Räddningstjänsten kan under samma tid delta i åtgärder för första hjälp åt och transporter av skadade, 

befolkningsskydd och understöd av försvarsmakten. Alternativ planering avseende tjänstgöring och placering 

kan förekomma. Räddningsstyrkorna ska ha personal, utrustning samt vara övade för att under höjd beredskap 

utföra dessa uppgifter.  

Kommunerna behöver utreda hur förmågan upprätthålls för höjd beredskap. Innan arbetet kan påbörjas ser 

kommunerna att det behövs tydliga anvisningar från statliga myndigheter för fortsatt uppbyggnad av förmåga 

som är direkt kopplat till räddningstjänst under höjd beredskap.  
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9 Uppföljning, utvärdering och lärande 
Uppföljning 

De uppsatta målen för verksamheten i handlingsprogrammet följs upp fortlöpande och avvikelser medför 

tydliga åtgärder inom ramen för den årliga verksamhetsplaneringen. 

Resultatet av årlig verksamhet och måluppfyllelse följs upp i samband med räddningstjänstens 

verksamhetsavstämningar, delårsrapporter och årsredovisningar.  

I syfte att sträva mot de nationella målen följs handlingsprogrammen upp genom att göra jämförelser med 

andra kommuner och räddningstjänstförbund som bedöms jämförbara. Resultat och måluppfyllelse 

dokumenteras löpande i verksamhetsplan och budget för respektive år.  

Insatsutvärdering 

En del av verksamhetsuppföljningen som är särskilt utpekad i LSO är olycksundersökningar. Syftet med kravet 

är att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts. 

Räddningstjänsten Motala-Vadstena har tagit fram en metodmodell för insatsutvärdering och olycksutredning 
där förutsättningarna har varit att: 
 

- Alla händelser som uppfyller kriterierna för räddningstjänst ska utvärderas enligt enkel utvärdering, 

som dokumenteras i händelserapporten. 

- Enkel utvärdering ska göras av gruppen/grupperna som haft insatsen inom vår organisation. Det är 

viktigt att samtliga som varit insatta lämnar sina synpunkter. 

- Fördjupad utvärdering genomförs efter beslut av ledningen i varje enskilt fall och ska kunna göras utan 

extern hjälp. Internt får någon uppdraget som inte varit insatt i händelsen. 

- Målgruppen är primärt den egna organisationen med dess medarbetare. 

Utvärderingen fokuserar på att förstå varför något fungerat bra eller mindre bra genom att lyfta fram 

hanteringens styrkor och svagheter. 

Resultatet förväntas ge återkoppling om hur hanteringen fungerade i relation till hur den var tänkt att fungera 

och ge konkreta uppslag kring vad som bör befästas, förändras eller tas bort för att utveckla verksamheten. Det 

kan handla om utbildningsbehov eller behov av förbättrade rutiner. 

Erfarenhetsåterföring 

När all insamlad data har sammanställts och analyserats ska beslut tas om hur erfarenheterna ska tas om hand. I 

första hand behandlas resultaten i arbetsledarforumet. Beslut om åtgärder eller förändringar i rutiner tas av 

berörd ansvarig, vilken kan vara en chef, arbetsledare, arbetsgrupp eller annan med särskilt ansvarsområde 

beroende på åtgärdens karaktär. 
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Bilaga A – Dokumentförteckning 
 
Räddningsledningssystem för Räddningstjänsten Östra Götaland och till räddningscentralen anslutna 
kommuner eller organisationer, 2020-03-02  
 
Avtal om övergripande ledning av den operativa räddningstjänstverksamheten mellan Räddningstjänsten Östra 
Götaland och Räddningstjänsten Motala/Vadstena kommun, 2021-03-25 
 
Avtal om samverkan vid räddningstjänst RäddsamE, 2021-01-01 
 
Riskanalys för Motala kommun 2021 
 
Riskanalys för Vadstena kommun 2021 
 
Informationsplanen för räddningstjänsten Motala-Vadstena 
 
Förmågebeskrivning räddningstjänsten Motala-Vadstena 
 
Avtal om räddningstjänst mm. mellan Motala-och Vadstena kommun, 2012-06-18  
 
Avtal mellan Nerikes Brandkår och Motala kommun gällande räddningstjänstsamverkan, 2006-09-27  
 
Avtal mellan SOS alarm och räddningstjänsten Motala-Vadstena avseende kommunal räddningstjänst, 
109729SOS, 2021-08-17 
 
Rapport - Metodik för enkel och fördjupad utvärdering av insats för räddningstjänsten Motala-Vadstena  
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Bilaga B – Beskrivning av samråd 
 

Handlingsprogrammet har innan fastställande skickats på remiss till berörda kommuner, statliga verksamheter 

som MSB och Länsstyrelsen för Östergötlands län, Region Östergötland samt andra som kan beröras av 

innehållet. Det skickades ut till 21 remissinstanser varav 16 har svarat. Räddningstjänsten har värderat inkomna 

synpunkter och reviderat handlingsprogrammet. De revideringar som har gjorts redovisas i följande stycke. 

Övriga remissvar har inte lämnat några invändningar eller synpunkter som medfört förändringar. 

Vatten och avfallsnämnden:  
Verksamheten föreslår att i samarbete med räddningstjänsten och eventuellt andra kommunala förvaltningar, 

arbetar fram någon form av dokumentation som kan tydliggöra brand- och släckvattenaspekterna, ansvaret och 

det ekonomiska regleringarna. 

Kommentar: 

Räddningstjänsten ser positivt på att frågan utreds och att ansvaret tydliggörs. 

Sjöräddningssällskapet: 
Sjöräddningssällskapet understryker att möjlighet finns att larma deras resurser oavsett avstånd från strand. 

Kommentar: 

Figurtexten i figur 8-21 har förtydligats. 

Kustbevakningen: 
Kustbevakningen anser att det i redovisningen saknad flera av hamnar som faller under det kommunala 

ansvaret enligt MSBs definition av hamnar. 

Kommentar: 

Efter möte med Kustbevakningen har handlingsprogrammet bilaga C reviderats. 

Länsstyrelsen Östergötland 
Länsstyrelsen i understryker vikten av att handlingsprogrammet beskriver skyldigheten av att delta i planering 
samt övning av räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen. 
Kommentar: 
Handlingsprogrammet har reviderats efter Länsstyrelsen Östergötlands synpunkter. 
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Bilaga C – Hamnar och dess gränser i vatten 
Motala och Vadstena kommuner redovisar i denna bilaga hamnar där kommunen har ansvaret för 

räddningstjänst. Enligt MSBs definition ska begreppet hamn tolkas som en anläggning som konstruerats för 

ändamålet att förtöja båtar eller fartyg. De hamnar som har bryggor, pirar eller inre vågbrytare som avgränsar 

ett område redovisas nedan. 

De ”hamnar” som endast utgörs av en brygga gäller generellt att det kommunala ansvaret utgörs av bryggans 

omedelbara närhet. Dessa redovisas inte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Varamon 

2. Marieberg 

3. Motalaviken 

4. Vadstena 

5. Borghamn 

 

Gränsen mellan det kommunala och det statliga ansvarsområdet markeras i flygfoton av respektive hamn. 
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Varamon  

 

Marieberg  
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Motalaviken 

 

Gräns mellan kommunalt respektive statligt ansvar för räddningstjänst i Motala kommun. En linje mellan 

Råssnäsudden och Dynudden 

Vadstena  
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Borghamn 
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§ 72 

Kulturarvsplan 
Vår beteckning: KS/2022:114 - 003 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Kulturarvsplan 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 
Kulturarvet är en viktig del av Vadstenas varumärke och självbild. I 
kulturarvsplanen fastställs målen för kulturarvspolitiken under de 
kommande åren med koppling till nationella mål, regionala mål och 
Agenda 2030. Målen är ett viktigt avstamp inför arbetet med 
översiktsplanen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad 2022-04-29 
Förslag till kulturarvsplan 
Remissvar 
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Beslutet med handlingar expedieras till 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut med handlingar expedieras till 
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Kommunfullmäktiges beslut expedieras till kultur- och 
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Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden 

Beslut om kulturarvsplan för Vadstena kommun 
Vår beteckning: KUN/2021:169 - 808 
 
Förslag till beslut  
Kultur- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att: 
 

1. Kulturarvsplan för Vadstena kommun antas.  
 

 
Sammanfattning 
Kulturarvet är en viktig del av Vadstenas varumärke och självbild. I kulturarvsplanen fastställs målen för 
kulturarvspolitiken under de kommande åren med koppling till nationella mål, regionala mål och Agenda 
2030. Målen är ett viktigt avstamp inför arbetet med översiktsplan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad 2022-04-29 
Förslag till kulturarvsplan 
Remissvar 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut med handlingar expedieras till kommunstyrelsen 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till kultur- och utbildningsnämnden  
 
Finansiering 
Ingen kostnad förknippad med framtagande av kulturarvsplan. 
 
Samråd 
Målen har tagits fram under arbetsmöten i kultur- och utbildningsnämnden. Samråd har skett med 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Förslag till kulturarvsplan har remitterats till kulturarvsaktörer verksamma 
i Vadstena och till Region Östergötland. Statens Fastighetsverk, Region Östergötland, Vadstena 
guideförening, Örtagårdens vänner och Spetsmuseet har lämnat synpunkter. 
 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Hanna Wihlborg 
Kulturchef 

Markus Lindberg 
Kultur- och fritidsstrateg
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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 
I Vadstena kommuns kulturplan är ett av målen att slutföra arbetet med en kulturarvsplan. Det är ett 
gammalt behov både för kultur- och utbildning och samhällsbyggnad. Det har gjorts två försök som båda 
av olika skäl aldrig antagits. Dels 2011 och dels 2017. Det är viktigt för en kommun med Vadstenas 
karaktär att ha en levande kulturarvsplan. Kulturarvet utgör en viktig bas för identitet, attraktivitet, 
självbild, extern bild och utveckling. En stor del av Vadstenas näringsliv har sin bas i ett levande kulturarv 
och vi har ett stort ansvar att bevara och utveckla kulturarvet till kommande generationer. Det finns också 
många aktörer som på olika sätt arbetar med kulturarvet. En kulturarvsplan är viktigt för att definiera 
ansvar inom den kommunala förvaltningen och gentemot andra aktörer. 

Denna plan syftar till att styra kommunens arbete inom kulturarvssektorn de närmaste åren. Avsikten har 
varit att hålla planen kortfattad, med endast kort beskrivande text om nuläge och med fokus på målen. 
Detta för att planen ska fungera som ett internt plandokument och vara lätt att löpande revidera.  
 
Planen tar avstamp i arbetsmöten som kultur- och utbildningsnämnden i samverkan med 
samhällsbyggandsnämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen genomförde våren 2022 där målen för 
kulturarvspolitiken och dess prioriteringar bestämdes. Som bakgrund till samtalen fanns de nationella 
målen och den lagstiftning som finns för kulturarvet, den regionala kulturplanens mål för kulturarvet, de 
sjutton målen för Agenda 2030 och Vadstenas tidigare arbeten med kulturarvsplaner. Förslag till plan 
remitterades till kulturarvsaktörer verksamma i Vadstena. 

1.2 Definition av kulturarv 
Kulturarvet utgör vårt gemensamma minne, det vi medvetet eller omedvetet lämnar från generation till 
generation.  
 
Kulturarvet kan grovt indelas i: 
 

1. fysiska lämningar – fornminnen, kulturminnen, byggnader, landskap ofta benämnt ”kulturmiljö” 
(spår av nyttjande, skyline, industriell verksamhet, parker osv.)  

2. kulturyttringar - bildkonst, musik, litteratur, hantverk etc. som inte är samtida. Den samtida 
kulturen kommer så småningom att bli kulturarv.  

3. immateriellt kulturarv – traditioner, berättelser, hantverk, handens minnen, den tysta kunskapen, 
språk, namn, m.m. 

 
Gränsen är delvis flytande mellan kulturarvets olika kategorier, likaså var gränsen går mellan samtida 
kultur och kulturarv. Ett kulturarv kan också innehålla både fysiska och immateriella värden. Det är viktigt 
att hålla isär begreppen, till exempel är det lätt att blanda ihop kulturarv och kulturmiljö. Kulturmiljö är en 
del av kulturarvet och är den av människan påverkade fysiska miljön. Den innefattar också det biologiska 
kulturarvet som är en del av naturvården.  
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I kulturarvet gömmer sig delar som ofta är mindre synliga. Det kan vara minoriteternas, subkulturernas 
och de svaga gruppernas kulturarv och innehåller språk, särskilda sedvänjor, fysiska lämningar med mera. 
 
Kulturarvet är till stora delar ett val. Allt blir inte kvar, mycket sorteras bort medvetet eller omedvetet. Det 
ställer stora krav på medvetenhet kring vad vi vill och mäktar att spara och förvalta. Det som sparas måste 
också vara möjligt att förvalta. 
 
Slutligen är det viktigt att komma ihåg att allt kulturarv inte är gammalt. Även nyare miljöer, byggnader 
eller företeelser kan vara värdefulla kulturarv. 

1.3 Lagstiftning 
Ett antal lagar och förordningar reglerar bevarande och utveckling av kulturarvet främst Kulturmiljölagen 
(1988:950), Plan- och bygglagen (2010:900), Museilagen (2017:563), Förordningen om statliga 
byggnadsminnen (1988:1229) och Miljöbalken (1998:808).  

1.4 Vadstenas kulturarv 
Vadstena kommun har ett mycket rikt kulturarv från äldsta tid och fram till idag. Det innefattar 
kulturpåverkade naturmiljöer av högt värde, odlingslandskap, kyrkbyar, stadsmiljöer, stora områden och 
enskilda objekt, konst och hantverk, sägner och tankar och så vidare. Det finns flera områden där 
Vadstenas kulturarv är unikt och där Vadstenas kulturarvsaktörer har ett särskilt ansvar, regionalt, 
nationellt och internationellt. Exempel på det är kyrkoarkitektur, Birgitta- och klosterarvet, stadsmiljön, 
vårdarvet och knyppling. En ordentlig genomgång av kulturarvet gjordes 2017 i samband med det årets 
arbete med kulturarvsplan (KS/2018:138). 

1.5 Avgränsning och förhållande till andra plandokument 
Detta är ett plandokument, det är inte en kommunhistoria, en inventering av Vadstenas kulturarv eller en 
kulturmiljöplan. Det är begränsat i fokus till kulturarvet. Emellertid har det koppling till eller beröring med 
flera andra plandokument, till exempel kulturplanen, friluftsplanen, översiktsplanen, miljövårdsplaner. En 
rad dokument kan också ta sitt avstamp i denna plan, t.ex. kulturmiljöplaner, kulturvårdsplaner, den 
kommande översiktsplanen, naturmiljöprogram, naturvårdsplaner med flera.  

 

2. BEFINTLIGA KOMMUNALA ÅTAGANDEN 
Vadstena kommun har ett antal åtaganden inom kulturarvet. 
 

 Representation i styrelser; Stiftelsen Vadstena slotts möblering, Stiftelsen Gottfrid Larssongården, 
Birgittastiftelsen, styrgrupp för Sancta Birgitta Klostermuseum 

 Bidrag till ideell kulturarvsverksamhet 
 Byggnormer för innerstaden 
 Medverkan i råd för Vadstena slott och klosterområdet 
 Museinätverk, besöksnäringsgrupp 
 Vård och tillgängliggörande av egna kulturfastigheter 
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3. ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR VADSTENA KOMMUN, REGION 
ÖSTERGÖTLAND, SVERIGE OCH AGENDA 2030 

3.1 Vadstena kommun 
Vadstena har tre övergripande kommunala mål. 
 

 Hållbara Vadstena 
 Attraktiva Vadstena 
 Växande Vadstena 

3.2 Region Östergötland 
Region Östergötland saknar en aktuell kulturarvsplan. I kulturplanen står dels att en förstudie för en ny 
kulturarvsstrategi ska inledas och dels innehåller kulturplanen en avdelning om kulturarvet (kap 6.3). Där 
finns mål med bäring på Vadstenas kulturarv. 
 

 Stärka samverkan i kulturarvsfrågor 
 Stödja kommunernas intresse att synliggöra kulturarvet utifrån olika perspektiv och kopplat till 

olika samhällsområden  
 Utveckla en arena för samverkan kring digital förmedling och gestaltning av kulturarv  
 Stödja det strategiska arbetet kring det immateriella kulturarvet  
 Stärka natur och kulturarv via samverkans- och utvecklingsarbete av Östgötaleden 
 Identifiera unika kulturmiljöområden med potential att utvecklas  
 Stärka samverkan med olika aktörer inom kulturmiljö  
 Främja ett professionellt perspektiv på kulturmiljöarbete i kommuner genom regional kompetens 

3.3 Nationella mål 
En ny museilag antogs 2017. I den definieras statens åtaganden och regleringar inom museer med offentlig 
huvudman, förvaltningen av statliga kulturfastigheter, kulturmiljö, kyrkligt kulturarv, bevarande och regler 
kring föremål och digitalisering av arkiv, biliotek och samlingar. Ett övergripande mål är att öppna för 
olika perspektiv och förhållningssätt och att kulturarvets många olika potentiella värden och möjliga 
betydelser bör bejakas. Det mynnar i tre huvudmål: 
 

 det gemensamma kulturarvet blir en angelägenhet för alla 
 det offentliga samtalet vidgas och fördjupas 
 medskapande och engagemang främjas 

 
I budgetpropositionen (2021/2022:1) finns också mål riktade till kulturarvet: 

 Främja ett levande kulturarvs som bevaras, används och utvecklas. 
 Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan. 
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3.4 Agenda 2030 
FN:s Agenda 2030 innehåller mål för hur en hållbar värld ska uppnås ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt. Agenda 2030 är ett övergripande ramverk för Vadstena kommuns framtida utveckling. 
Hållbarhet ska integreras i utvecklingen av kulturarvet i Vadstena kommun liksom inom andra områden i 
samhället. Framför allt är det Mål 11 - Hållbara städer och samhällen, som påverkar en kulturarvsplan men 
man behöver också fundera över aspekter av Mål 3 - God hälsa och välbefinnande, Mål 4 - God 
utbildning för alla, Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna och Mål 15 - Ekosystem och biologisk 
mångfald. 

 

4. VADSTENAS POLITISKA MÅL FÖR KULTURARVET 
Kopplade till regionala mål och Agenda 2030. 
 
Mål för Vadstena kommun Möjlig strategi Koppling till Agenda 2030 mål 

och regionalt mål  
 
Bevara, använda och utveckla 
bebyggda miljöer och andra 
kulturmiljöer. 
 
 

Inventera och ta fram 
kulturmiljöprogram för viktiga 
kulturmiljöer t.ex. innerstaden, 
Birgittaområdet, kyrkbyarna med 
mera. 
 
Arbeta aktivt med kommunägda 
kulturarvsfastigheter, såväl 
byggnader, miljö som 
användning. 
 
Kommunens representanter i 
stiftelser och styrelser ska vara en 
del i arbetet med kulturarvet 
genom ett tydligt uppdrag och 
mandat samt ha tydliga former 
för återkoppling.  
 
 

   
 
Identifiera unika 
kulturmiljöområden med 
potential att utvecklas.  
 
Främja ett professionellt 
perspektiv på kulturmiljöarbete i 
kommuner genom regional 
kompetens. 
 
Stärka samverkan med olika 
aktörer inom kulturmiljö.  
 

Bevara, använda och utveckla 
kulturarv utanför den fysiska 
miljön. 

Uppmärksamma och använda 
immateriella kulturarv. 
 
Uppmärksamma och använda 
berättelser och levnadsöden, till 
exempel historiska personer med 
anknytning till Vadstena. 
 
Kulturavet ska vara en aspekt i 

 
 
Stödja det strategiska arbetet 
kring det immateriella 
kulturarvet.  
 
Stödja kommunernas intresse att 
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arbetet med kommunala 
riktlinjer, t.ex. 
kulturarrangemang, konst, 
flaggning, namngivning. 
 

synliggöra kulturarvet utifrån 
olika perspektiv och kopplat till 
olika samhällsområden.  
 

Bevara och synliggöra det 
biologiska kulturarvarvet. 

Det biologiska kulturarvet ska tas 
tillvara och vara synligt i arbete 
med naturmiljö och naturvård.  
 
Sambandet mellan det biologiska 
kulturarvet och övrigt kulturarv 
ska vara tydligt i information och 
skötselplaner.  
 
 

 
 
Stödja kommunernas intresse att 
synliggöra kulturarvet utifrån 
olika perspektiv och kopplat till 
olika samhällsområden.  
 

 
Synliggöra och använda 
kulturarvet i information, 
identitetsbyggande och 
utveckling.  

Urval av tydliga, Vadstenatypiska 
kulturarvssymboler att använda 
för identitetsbyggande, som 
profiler i marknadsföring, 
ornamentik i bebyggelse, skolan 
med mera som ett sätt att arbeta 
med gestaltad livsmiljö. 
 
Arbeta aktivt med 
kulturarvsinformation i olika 
fysiska och digitala former i 
samverkan med besöksnäring 
och friluftsliv. 
 
Arbeta med att öka tillgänglighet 
till kulturarv. 
 
Arbeta aktivt med information 
till fastighetsägare, nyinflyttade 
etc. om kulturarvets värde för 
fastigheten. 
 
Utveckla Stråket för möten och 
upplevelser. 
 
Kulturarvet ska vara en naturlig 
del i att nå skolans mål, t.ex. 
genom kulturarvsinslag i 
Kulturgarantin. 

 
 
Stödja kommunernas intresse att 
synliggöra kulturarvet utifrån 
olika perspektiv och kopplat till 
olika samhällsområden.  
 
 
Utveckla en arena för samverkan 
kring digital förmedling och 
gestaltning av kulturarv.  
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Bidra till kunskapsuppbyggnad. Delta i och bidra till 
kulturarvsmöten, projekt, nätverk 
och forskning. 
 
 

 
 
Utveckla en arena för samverkan 
kring digital förmedling och 
gestaltning av kulturarv.  
 

Stärka samverkan i 
kulturarvsfrågor 

Arbeta aktivt med 
museinätverket. 
 
Samverkan med grannkommuner 
kring gemensamma 
kulturmiljöer. 
 
Samverka med och stötta andra 
kulturarvsaktörer. 
 

 
 
Stärka samverkan i 
kulturarvsfrågor. 
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§ 73 

Förlängning av nu gällande avfallsplan 
Vår beteckning: KS/2022:115 - 309 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Avfallsplan 2018-2021 för Motala och Vadstena kommuner, 

förlängs att gälla till dess att en 

ny avfallsplan finns antagen. 

2. En ny avfallsplan för Motala och Vadstena kommuner tas fram till 

år 2024. 

 

Sammanfattning 
Nu gällande avfallsplan för Motala och Vadstena kommuner har 
aktualitetsprövats. I prövningen har förvaltningen kommit fram till att nu 
gällande mål och åtgärder har fortsatt aktualitet, varpå förslaget är att 
förlänga tiden för planen och att den gäller tillsvidare, men 
förvaltningens bedömning är att en ny avfallsplan bör tas fram så att 
den kan antas av fullmäktige under 2024. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, daterad 2022-05-24 
Protokollsutdrag VAN 2022-05-18 § 50 
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Beslutsunderlag till Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd, daterat 
2022-04-28 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
 
Beslutet expedieras till 
Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd 
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§ 74 

Kommunalt bidrag för enskilda vägar 
Vår beteckning: KS/2022:88 - 318 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunalt bidrag till väghållare för enskilda vägar, som beviljats 
statligt driftbidrag, införs år 2023. 

2. Det kommunala bidraget ska vara 10 procent av väghållarens 
statliga driftbidrag. 

3. Finansiering sker genom ianspråktagande av kommunstyrelsens 
avsatta medel för landsbygdsstöd. 

 

Förslag till beslut 
Roland Sjödahl (C), Arne Sjöberg (M) och Björn Sandberg (SD): Bifall till 
förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget 
och finner att den gör det. 
 
Sammanfattning 
I Strategiplan och budget 2022-2024 för Vadstena kommun, antagen av 
kommunfullmäktige 24 november 2021, § 76, har 
samhällsbyggnadsnämnden fått i uppdrag att utreda förutsättningar för 
att införa ett kommunalt bidrag till enskilda vägar, som kan kombineras 
med det statliga stöd som enskilda väghållare kan söka. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunalt bidrag till 
enskilda vägar som kan kombineras med det statliga driftbidraget införs 
år 2023. Utbetalning av det statliga driftbidraget sker i efterskott och 
indexreglereras årligen. Vidare föreslår förvaltningen att lämplig 
ersättningsnivå är 10 procent av det tilldelade statsbidragets storlek. 
Den totala kostnaden för ett kommunalt driftbidrag enligt ovan är cirka 
100 000 kronor per år (91 692 kronor beräknat för år 2021). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 29 april 2022 
Tjänsteskrivelse till Samhällsbyggnadsnämnden daterad den 1 april 
2022 
Protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden  
Förutsättningar för kommunalt bidrag till enskilda vägar som kan 
kombineras med det statliga stödet som enskilda väghållare kan söka, 
daterad den 31 mars 2022 
  
Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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§ 75 

Utbetalning av partistöd 
Vår beteckning: KS/2022:43 - 104 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

1. Redovisningarna från samtliga partier i kommunfullmäktige av 

hur de har använt partistödet för 2021 godkänns. Partistöd för 

2022 betalas ut enligt gällande riktlinjer till dessa partier. 

 

Förslag till beslut 
Bengt-O Petersson (K): Redovisningarna från samtliga partier i 
kommunfullmäktige av hur de har använt partistödet för 2021 godkänns. 
Partistöd för 2022 betalas ut enligt gällande riktlinjer till dessa partier. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget 
och finner att den gör det. 
 

Jäv 
Frida Edholm (K) har anmält jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet eller i beslutet. 
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Sammanfattning 
Redovisning och granskningsrapport har kommit in i tid från samtliga 

partier som finns representerade i kommunfullmäktige. För utbetalning 

av partistöd finns riktlinjer. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott daterad den 6 maj 

2022 

Redovisning av använt partistöd 2021 – Centern 

Redovisning av använt partistöd 2021 – Konsensus 

Redovisning av använt partistöd 2021 – Kristdemokraterna 

Redovisning av använt partistöd 2021 – Miljöpartiet 

Redovisning av använt partistöd 2021 – Moderaterna 

Redovisning av använt partistöd 2021 – Socialdemokraterna 

Redovisning av använt partistöd 2021 – Sverigedemokraterna 

Redovisning av använt partistöd 2021 – Vänsterpartiet 

 
Beslutet med handlingar expedieras till 
– 
 
Beslutet expedieras till 
Ekonomiavdelningen 
Gruppledarna 
 
 



 

1 (2)
2022-05-06

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utbetalning av partistöd för 2021 
Vår beteckning: KS/2022:43 - 104 Politiska organisationer, partistöd 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta: 
 

1. Vadstena kommun betalar ut partistöd för 2021 enligt gällande riktlinjer till Centern, Konsensus, 
Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och 
Vänsterpartiet. 

 
Sammanfattning 
Redovisning och granskningsrapport har kommit in i tid från samtliga partier som finns representerade i 
kommunfullmäktige. För utbetalning av partistöd finns riktlinjer. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott daterad den 6 maj 2022 
Redovisning av använt partistöd 2021 – Centern 
Redovisning av använt partistöd 2021 – Konsensus 
Redovisning av använt partistöd 2021 – Kristdemokraterna 
Redovisning av använt partistöd 2021 – Miljöpartiet 
Redovisning av använt partistöd 2021 – Moderaterna 
Redovisning av använt partistöd 2021 – Socialdemokraterna 
Redovisning av använt partistöd 2021 – Sverigedemokraterna 
Redovisning av använt partistöd 2021 – Vänsterpartiet 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
– 
 
Beslutet expedieras till 
Ekonomiavdelningen 
Gruppledarna 
 
Finansiering 
Kostnaden finansieras inom befintlig budgetram för 2022, medel tas ur kommunfullmäktiges budget. 
 
Samråd 
Samråd har inte skett. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
 
 
 
Madeleine Andersson 
Kommundirektör 

Christina Andersson 
Kommunsekreterare 
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§ 76 

Styrmodell för Vadstena kommun 
Vår beteckning: KS/2022:116, KS/2016:303, KS/2017:135 - 012, 003, 

100 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Förslaget till ny styrmodell ”Verksamhetsfokuserad styrning och 

ledning – hållbar styrmodell för Vadstena kommun” antas. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-30 § 86 punkt 2 upphävs. 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-31 § 74 om vision för 

Vadstena upphävs. 

4. Kommunstyrelsen ska utvärdera styrmodellen hösten 2025. 

 

Förslag till beslut 
Frida Edholm (K): En ny punkt läggs till beslutet om att 
kommunstyrelsen ska utvärdera styrmodellen hösten 2025. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget 
och finner att den gör det. 
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Sammanfattning 
Vadstena kommun har sedan 2019 arbetat i enlighet med styrfilosofin 
tillitsbaserad styrning och ledning (TSL). Under innevarande 
mandatperiod har förändrings- och förbättringspotential i styrningen och 
ledningen uppmärksammats vid ett flertal tillfällen, bland annat i 
samband med diskussioner i kommunfullmäktige kring årsbokslut. Inför 
en ny mandatperiod har kommunstyrelens förvaltning därför sett över 
det kommunala regelverket kring styrning och ledning och lägger fram 
en rad olika förslag på förtydliganden och förenklingar. Ett av dessa 
förslag, som ligger till grund för flera andra, är ett nytt styrsystem för 
Vadstena kommun. 
 
Styrsystemet som föreslås har som ambition att förenkla och förtydliga 
styrningen och ledningen av kommunens verksamheter. Det görs genom 
att sätta fokus på grunduppdraget – på de kommunala verksamheterna 
– och genom att lyfta fram den lokala politiken genom uppdrag från 
kommunfullmäktige.  
Samtidigt för styrmodellen samman två viktiga styrfilosofier – hållbar 

utveckling (genom Agenda 2030) och tillitsbaserad styrning och ledning. 

Genom att integrera hållbarhetsperspektiven i grunduppdrag och 

politiska uppdrag betonas det övergripande målet – att Vadstena 

kommun ska ha hållbara kommunala verksamheter ur alla tre 

hållbarhetsaspekter. För att åstadkomma detta tillämpar kommunen 

tillitsbaserad styrning och ledning som ska möjliggöra för att beslut om 

hur en hållbar verksamhet ska organiseras, ledas och fungera förläggs 

så nära verksamhetsutövningen som möjligt.  

 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige att anta den föreslagna styrmodellen för Vadstena 

kommun. Därmed föreslås även nuvarande struktur för kommunens 
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styrning att upphävas, KF 2018-05-30 § 86 punkt 2. Förvaltningen 

föreslår också, som en konsekvens av att det i det nya styrsystemet inte 

ingår någon kommunövergripande vision som en del av styrningen, att 

fullmäktige upphäver sitt beslut om vision för Vadstena kommun, KF 

2017-05-31 § 74. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, daterad 2022-05-24 
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2022-05-24

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 

Verksamhetsfokuserad styrning och ledning - styrmodell för Vadstena 
kommun 
Vår beteckning: KS/2022:116 - 012 Verksamhetsplanering 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1. Förslaget till ny styrmodell – Verksamhetsfokuserad styrning och ledning – hållbar styrmodell för 
Vadstena kommun – antas. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-30 § 86 punkt 2 upphävs. 
3. Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-31 § 74 om vision för Vadstena upphävs. 

 
Sammanfattning 
Vadstena kommun har sedan 2019 arbetat i enlighet med styrfilosofin tillitsbaserad styrning och ledning 
(TSL). Under innevarande mandatperiod har förändrings- och förbättringspotential i styrningen och 
ledningen uppmärksammats vid ett flertal tillfällen, bland annat i samband med diskussioner i 
kommunfullmäktige kring årsbokslut. Inför en ny mandatperiod har kommunstyrelens förvaltning därför 
sett över det kommunala regelverket kring styrning och ledning och lägger fram en rad olika förslag på 
förtydliganden och förenklingar. Ett av dessa förslag, som ligger till grund för flera andra, är ett nytt 
styrsystem för Vadstena kommun. 
 
Styrsystemet som föreslås har som ambition att förenkla och förtydliga styrningen och ledningen av 
kommunens verksamheter. Det görs genom att sätta fokus på grunduppdraget – på de kommunala 
verksamheterna – och genom att lyfta fram den lokala politiken genom uppdrag från kommunfullmäktige.  
Samtidigt för styrmodellen samman två viktiga styrfilosofier – hållbar utveckling (genom Agenda 2030) 
och tillitsbaserad styrning och ledning. Genom att integrera hållbarhetsperspektiven i grunduppdrag och 
politiska uppdrag betonas det övergripande målet – att Vadstena kommun ska ha hållbara kommunala 
verksamheter ur alla tre hållbarhetsaspekter. För att åstadkomma detta tillämpar kommunen tillitsbaserad 
styrning och ledning som ska möjliggöra för att beslut om hur en hållbar verksamhet ska organiseras, ledas 
och fungera förläggs så nära verksamhetsutövningen som möjligt.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta den föreslagna 
styrmodellen för Vadstena kommun. Därmed föreslås även nuvarande struktur för kommunens styrning 
att upphävas, KF 2018-05-30 § 86 punkt 2. Förvaltningen föreslår också, som en konsekvens av att det i 
det nya styrsystemet inte ingår någon kommunövergripande vision som en del av styrningen, att 
fullmäktige upphäver sitt beslut om vision för Vadstena kommun, KF 2017-05-31 § 74. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, daterad 2022-05-24. 
Verksamhetsfokuserad styrning och ledning – hållbart styrsystem för Vadstena kommun. 
Protokollsutdrag KF 2018-05-30 § 86. 
Protokollsutdrag KF 2017-05-31 § 74. 
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- 
 
Finansiering 
Ärendet är kostnadsneutralt 
 
Samråd 
Samråd har skett med samtliga förvaltningar samt genom informationsmöten med gruppledare. 
 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 
 
 
Madeleine Andersson 
Kommundirektör 
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Biträdande kommundirektör 
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Inledning  
Detta dokument beskriver Vadstena kommuns styrmodell, som består av 

två huvudsakliga delar – det kommunala grunduppdraget och den lokala 

politiken. Syftet med styrmodellen är att synliggöra båda dessa delar, 

vilka avgör vad kommunen ska ägna sig åt samt att slå fast ramarna för 

hur detta ska ske.  

Utgångspunkten är att det som kommunen gör, oavsett om det sker 

inom ramen för grunduppdraget eller mot bakgrund av ett lokalt politiskt 

uppdrag, ska ske på ett hållbart sätt – det vill säga inom planetära 

gränser, med hänsyn till och med fokus på människan samt på ett 

långsiktigt ekonomiskt sunt sätt. 

För att organisera, styra och leda de kommunala verksamheterna 

tillämpar Vadstena kommun tillitsbaserad styrning och ledning. 

Grunduppdrag 
I Vadstena kommuns styrmodell är det kommunala ”grunduppdraget” ett 

centralt begrepp. Men vad innebär det? Grunduppdraget består av två 

delar, en lagstadgad del som är densamma för alla 290 kommuner i 

Sverige och en del som är lokalt definierad och beslutad. 

Den lagstadgade delen kallas ibland för ”kärnuppdraget” och 

sammanfattas ofta, lite slarvigt, som vård, skola och omsorg. Men den 

lagstadgade delen av grunduppdraget omfattar fler uppgifter än så. Även 

myndighetsutövning i förhållande till såväl individer som juridiska 

personer (exempelvis företag) samt samhällsplanering och 

samhällsutveckling är en del av den kärna av uppdrag som staten 

beslutat ska vara ett kommunalt ansvar.  
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Den lokalt, och därmed Vadstenaspecifika, delen av grunduppdraget 

utgår ifrån två plastsegenskaper som särskiljer Vadstena från andra 

platser och som bidrar till att människor väljer att besöka, bosätta sig 

och bo kvar i kommunen. Kultur och fritid är två av de tydligaste 

karaktärsdragen för Vadstena kommun. Den kommunala organisationen 

ska därför bidra till att vårda och vidareutveckla platsens tydliga 

kulturprägel och livaktiga fritidssektor. Det gör vi genom att inkludera 

kultur- och fritidsverksamhet i det kommunala grunduppdraget. 

När vi pratar om kommunens grunduppdrag menar vi i Vadstena 

kommun alltså: 

 vård och omsorg 

 utbildning och barnomsorg 

 samhällsplanering och samhällsutveckling 

 myndighetsutövning 

 kultur och fritid. 

Lokal politik 
Att synliggöra den lokala politiken – både avseende inriktning (politisk 

vilja) och resultat (effekt) – är en av två bärande tankar i Vadstenas 

styrmodell. Istället för att översätta den politiska viljan till målsättningar 

som bryts ned till de olika politiska instanserna, styr den lokala politiken 

i Vadstena genom uppdrag från fullmäktige.  

Uppdragen formuleras mot bakgrund av att den styrande majoriteten 

eller minoriteten efter ett allmänt val formulerar sin politiska vilja för 

mandatperioden och konkretiserar densamma i ett antal prioriterade 

politikområden. Detta sker en gång per mandatperiod. 

Utifrån de politiskt prioriterade områdena för mandatperioden antar 

fullmäktige årligen uppdrag till nämndorganisationen. Varje enskilt 

uppdrag kan riktas till en eller flera nämnder, inklusive 

kommunstyrelsen. Uppdragen ges i samband med budgetprocessen, då 
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de också resurs- och tidssätts samt kopplas till Agenda 2030. 

Uppdragen kan vara ett- eller fleråriga och fullmäktige har rätt att 

avsluta, förlänga eller ändra uppdragen i samband med budgetbeslut. 

I styrmodellen ansvarar därmed nämnder och kommunstyrelse för 

verkställigheten av grunduppdraget, så som det definieras i respektive 

reglemente, samt för att utföra de uppdrag som kommunfullmäktige 

beslutar om. Inom ramen för detta ansvarar nämnderna också för att 

utforma målbilder för grunduppdraget. Målbildernas syfte är att ange 

nivåer och prioriteringar inom grunduppdraget och ska följas upp 

löpande. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Jävsnämnden, valnämnden och krisledningsnämnden är vilande kommunala 
nämnder som lyder under speciallagstiftning och/eller aktiveras vid behov. 
Dessa nämnder behöver därmed inte, på samma sätt som övriga 
nämndorganisationen, arbeta med målbilder som en del av styrkedjan.  
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Figur 1: Lokal politik.  

Hållbar kommunal verksamhet  
Det kommunala grunduppdraget och den lokala politiken sätts i centrum 

i Vadstena kommuns styrmodell. Det innebär att allt som kommunen 

gör, oavsett vilken verksamhet det gäller eller om det ryms inom 

grunduppdraget eller ett politiskt uppdrag, ska ske på ett omtänksamt 

och ansvarsfullt sätt – eller, annorlunda uttryckt, på ett hållbart sätt.  

Grunduppdrag liksom politiska uppdrag ska följaktligen bedrivas och 

genomföras inom planetära gränser2, med hänsyn till och med fokus på 

människan samt på ett långsiktigt ekonomiskt sunt sätt.  

Vadstena kommuns styrmodell innebär att grunduppdraget, i delar och i 

sin helhet, samt den lokala politiken (uppdrag) ska mätas och följas upp 

utifrån hållbarhetsaspekter definierade i Agenda 2030. På så sätt 

integreras hållbarhetsarbetet i ordinarie kommunal verksamhet och blir 

inte ett sidospår. 

 

 

 
2 ”Planetära gränser” är ett uttryck som används för att definiera den ekologiska 
hållbarheten inom Agenda 2030. Uttrycket grundar sig i nio globala processer relaterade 
till förändringar i miljön på grund av mänsklig aktivitet. Dessa nio processer reglerar hela 
jordens stabilitet och resiliens och bygger på samspel mellan hav, mark, atmosfär och 
biologisk mångfald. Tillsammans skapar de förutsättningar på jorden som våra 
samhällen är beroende av.  
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Figur 2: Verksamhetsfokuserad styrning. 

Perspektiv på styrning och ledning 
För att organisera, styra och leda grunduppdraget och de lokala politiska 

uppdragen använder Vadstena kommun tillitsbaserad styrning och 

ledning3. Tillitsbaserad styrning och ledning är i sig självt en styrfilosofi, 

det vill säga en samling tankar kring hur organisering, styrning och 

ledning av verksamheter bör utformas. I styrmodellen kan tillitsbaserad 

styrning och ledning förstås som en verktygslåda innehållande flera 

 
3 Kommunfullmäktige beslutade under 2018 att tillämpa tillitsbaserad styrning och 
ledning i Vadstena kommun från och med 1 januari 2019.  



 

9 (15)

olika verktyg, som tillsammans syftar till att skapa förutsättningar för att 

genomföra den önskade styrningen av kommunen. Begreppet 

tillitsbaserad styrning och ledning innehåller de tre centrala elementen 

tillit, styrning samt ledning. Tillit är ett förhållningssätt vilket innebär att 

de som ansvarar för styrning och ledning väljer att lita på att 

medarbetare i verksamheten har kunskap, omdöme och vilja att 

genomföra sitt arbete utifrån ett helhetsperspektiv och med fokus på de 

medborgare som verksamheten riktar sig till. Styrning är ett politiskt 

ansvar. Ledning är ytterst ett chefsansvar, men i en organisation som 

baseras på en tillitskultur har även samtliga medarbetare ett ansvar att 

aktivt välja tillit och att bidra till att en tillitskultur upprätthålls (skapas 

och återskapas).  

Genom att ta bort fasta nämndspecifika mål och lyfta fram 

grunduppdraget och den lokala politiken minskar detaljstyrningen. 

Politiken kan lättare se till helheten och därmed fokusera på att styra 

genom att skapa tydliga ramar för verksamheterna samt förutsättningar 

för förvaltningsorganisationen att verkställa såväl grunduppdrag som 

lokala politiska uppdrag. Den politiska styrningen visar på så sätt tillit till 

förvaltningsorganisationen genom att avgöra vad som ska göras samt 

ange förutsättningarna för detta, men överlämnar frågan om hur 
genomförandet ska ske till professionerna i förvaltningen. 

Förvaltningsledningarna, det vill säga cheferna, har därefter till uppgift 

att förvalta tilliten som den politiska styrningen visat, genom att leda 

och skapa förutsättningar för medarbetarna i respektive verksamhet att 

genomföra sina arbetsuppgifter. Ledningens uppgift är med andra ord 

att organisera, prioritera och leda arbetet samt att skapa 

handlingsutrymme för medarbetarna att i arbetsvardagen kunna fatta 

beslut om hur en arbetsuppgift ska utföras. 
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Figur 3: Skillnaderna mellan regelkultur och tillitskultur.  
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Organisationsstruktur  
Vadstena kommuns organisation är, som alla kommunala organisationer, 

hierarkisk och tar sin utgångspunkt i allmänna val. Högst upp i hierarkin 

finns kommunfullmäktige som avgör hur resten av den politiska 

organisationen ska se ut, vad respektive nämnd ska ansvara för och 

vilka uppdrag, utöver grunduppdraget, nämnderna ska verkställa. 

Politiken är därmed kommunens uppdragsgivare. Nämndernas 

ansvarsområden regleras i reglementen. Nämnderna har möjlighet att 

via delegationsordningen delegera frågor till förvaltningsorganisationen. 

Förvaltningsorganisationen ansvarar för verkställigheten av både 

grunduppdraget och den lokala politiken. I en tillitsbaserad organisation 

är det av vikt att delegering sker så nära kärnverksamheten som möjligt, 

för att minska detaljstyrningen och ge medarbetarna (professionerna) 

större utrymme.  

Medarbetarna behöver i sin tur ta ett helhetsansvar för att säkerställa 

att verksamheten fungerar så bra som möjligt för medborgare och att 

verksamheten hanteras utifrån de fem styrprinciperna. Det innebär att 

medarbetare i arbetsvardagen behöver handlingsutrymme för att både 

ge förslag på hur verksamheten kan utvecklas och vara införstådda med 

att det ligger i deras uppgift att slå larm när brister uppstår.  
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Figur 4: Vadstena kommun organisationsstruktur.  

Fem styrprinciper  
Till stöd för styrning (politik) och ledning (chefer) samt för medarbetare 

har kommunfullmäktige antagit fem styrprinciper för Vadstena 

kommun.4 Styrprinciperna är tillit, transparens, rättsäkerhet, effektivitet 

och kvalitet som genomsyras av medborgarfokus och ett 

helhetstänkande. Styrprinciperna utgör en värderingsmässig vägledning, 

eller kompass om man så vill, i besluts- eller prioriteringssituationer. 

Styrprinciperna är tänkta att över tid komma att fungera som den 

värderingsmässiga ryggraden i en organisationskultur som tillämpar, 

främjar och väljer tillit och handlingsutrymme före detaljstyrning och 

kontroll.  

 
4 Kommunfullmäktige beslutade under 2018 att anta de fem styrprinciperna för 
Vadstena kommun. 
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Figur 5: styrprinciper för Vadstena kommun.  

En verksamhetsfokuserad styrning och ledning 
Vadstena kommuns styrmodell har som ambition att förenkla och 

förtydliga styrningen och ledningen av kommunens verksamheter. Det 

görs genom att sätta fokus på grunduppdraget – på de kommunala 

verksamheterna – och genom att lyfta fram den lokala politiken genom 

uppdrag från kommunfullmäktige. På så sätt minskar den politiska 

detaljstyrningen av kommunala verksamheter och ersätts av en ram- 

och riktningsorienterad styrning på kommunfullmäktigenivå och en 

verksamhetsfokuserad styrning på nämndnivå.  

Samtidigt för styrmodellen samman två viktiga styrfilosofier – hållbar 

utveckling (genom Agenda 2030) och tillitsbaserad styrning och ledning. 

Genom att integrera hållbarhetsperspektiven i grunduppdrag och 

politiska uppdrag betonas det övergripande målet – att Vadstena 

kommun ska ha hållbara kommunala verksamheter ur alla tre 

hållbarhetsaspekter. För att åstadkomma detta tillämpar kommunen 

tillitsbaserad styrning och ledning som ska möjliggöra för att beslut om 
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hur en hållbar verksamhet ska organiseras, ledas och fungera förläggs 

så nära verksamhetsutövningen som möjligt.  

Det innebär att det inte finns ett (1) sätt som hållbara kommunala 

verksamheter ska åstadkommas, utan att såväl vägen dit som 

lösningarna kan och bör skilja sig åt mellan olika verksamheter – därför 

att de kommunala verksamheterna i sig är i grunden olika. Det betyder i 

sin tur att styrningen och ledningen av verksamheterna behöver vara 

just verksamhetsfokuserad, det vill säga utövas med ett fokus på att 

skapa tydliga ramar och förutsättningar för varje enskild verksamhet.  

Styrmodellen ställer därmed krav på hela styrkedjan och inte minst på 

politiken som uppdragsgivare. Verksamhetsfokuserad styrning innebär 

att frångå toppstyrning av detaljfrågor för att istället möjliggöra en 

styrning som är anpassad efter och fokuserad på verksamheternas 

förutsättningar och behov och där beslut, i möjligaste mån, fattas så 

nära medborgaren som möjligt. 

Att mäta och följa upp 
Minskad detaljstyrning innebär inte att den politiska kontrollen ska 

upphöra, utan verkställighet av grunduppdrag och uppdrag från 

fullmäktige måste kontinuerligt utvärderas för att säkerställa att 

uppdrag utförs, att målbilden i varje nämnd uppnås och att budgeten 

hålls.  

Kommunen ska endast använda officiella nyckeltal för att mäta, följa 

upp och jämföra sina verksamheter. Här ingår med självklarhet nyckeltal 

för hållbarhet, men mätningen och uppföljningen behöver inte 

begränsas till att enbart omfatta mätetal avseende Agenda 2030. De 

kommunala verksamheterna ska bedrivas på ett hållbart sätt, men det 

finns anledning att följa även andra mer verksamhetspecifika nyckeltal 

för underlätta verksamhetsstyrningen. 
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I nämnderna bör uppföljningen, precis som styrningen, ske i dialog med 

verksamheterna – en dialog som med fördel sker med nämndens målbild 

som utgångspunkt. På så sätt möjliggörs en aktiv dialog mellan styrande 

och styrda som tydliggör effekter av nämndens styrning. 

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen besluta i principiellt 

viktiga frågor. Rambudget och övergripande politiska inriktningar och 

målsättningar är exempel på detta. Samma inriktning gäller i 

styrmodellen för uppföljningen, där uppföljning av grunduppdragets 

genomförande samt resultat och effekter av lokala politiska uppdrag 

följs upp ur ett helhetsperspektiv, det vill säga utifrån frågeställningar 

om exempelvis budgetföljsamhet, om utvecklingen inom 

verksamheterna går åt rätt eller fel håll och om de lokala politiska 

uppdragen genomförts i enlighet med beslutad inriktning och ramar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-05-30
 
 
§ 86  KS/2016:303 
 

Tillitsbaserad styrning och ledning i Vadstena kommun  
Kommunfullmäktiges beslut  

1. Vadstena kommun ska från 2019-01-01 tillämpa tillitsbaserad styrning och ledning. 
2. Kommunfullmäktige antar strukturen ”Så styrs Vadstena”. 

 
Yrkanden 
Eivor Folkesson (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-23 § 118 att upphäva styrsystemet för Vadstena 
kommun. Fullmäktige beslutade vidare att ”Ett nytt styrsystem ska sätta politiska mål och 
prioriteringar främst. Därutöver ska styrsystemet skapa förutsättningar för effektiv allokering 
och organisering av resurser.” En konsultfirma anlitades för att utarbeta ett förslag till nytt 
styrsystem, vilket 2017-05-10 levererades. Vid ett möte 2017-05-17 föredrog konsultfirman 
förslaget vid ett möte i Medborgarsalen, Rödtornet. 
 
Efter att den politiska majoriteten i Vadstena kommun förändrades i mitten av 2017 
uppdrogs åt TF kommundirektör att utveckla ett nytt styrsystem för kommunen. Detta 
skedde mot bakgrund av att konsultfirmans förslag inte upplevdes som tillräckligt 
genomarbetat. 
 



 
 

 

 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-05-30
Tillitsdelegationens utgångspunkter ligger till grund föreliggande förslag till nytt sätt att 
styra Vadstena kommun. Förslaget till nytt sätt att styra kommunen har därmed en annan 
utgångspunkt än konsultfirman och ska därför ses som ett helt nytt förslag, snarare än en 
vidareutveckling av det förra. 
 
Begreppet tillitsbaserad styrning och ledning innehåller de tre centrala elementen tillit, 
styrning samt ledning. Styrning är här ett politiskt ansvar. Ledning är ytterst ett chefsansvar, 
men i en organisation som baseras på en tillitskultur har även samtliga medarbetare ett 
ansvar som medledare att aktivt välja tillit och att bidra till att en tillitskultur upprätthålls 
(skapas och återskapas). I en politiskt styrd organisation skapas dock 
grundförutsättningarna för att utveckla en tillitskultur överst i hierarkin – det vill säga hos de 
förtroendevalda. Förutsättningarna handlar här både om formella beslut och om attityder 
och beteenden. En tillitskultur i en politiskt styrd organisation kan därför bara baseras på att 
de förtroendevalda aktivt och medvetet väljer att skapa förutsättningar för tillitsbaserad 
styrning och ledning. 
 
Tillitsbaserad styrning och ledning utgår ifrån ett tydligt medborgarfokus (invånare, brukare, 
elev etcetera) och betonar vikten av att beslut fattas så nära medborgaren som möjligt. Det 
betyder i klartext att den politiska organisationen behöver besluta om långtgående 
delegering av beslutanderätt i verksamhetsfrågor. Politiskt fokus bör istället ligga på 
målstyrning och krav på tydlig och regelbunden uppföljning av resultat. Vadstena kommun 
behöver därmed ställa om för att arbeta med mål- och resultatstyrning. 
 
Tillitsbaserad styrning och ledning medför vidare ett behov av att tydliggöra roller och ansvar 
mellan politik och förvaltning. För att tillit ska kunna uppstå, och bevaras, i styrning och 
ledning av kommunen krävs att såväl förtroendevalda som tjänstepersoner visar varandra 



 
 

 

 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-05-30
respekt och förståelse i sina olika roller och ansvar. Tillitbaserad styrning och ledning ska 
därför inte uppfattas som en enkelriktad (hierarkisk) process uppifrån och ned, utan bygger 
istället på ömsesidigt förtroende och aktiva val – exempelvis att delegera beslutanderätt 
(politik) och att återkoppla och öppet redovisa resultat (förvaltning). 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KS 2018-05-16 § 95 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-16 
Tillitsbaserad styrning och ledning i Vadstena kommun – ett strukturförslag 
 
Beslutet expedieras till 
Samtliga nämnder 
Revisorerna 
Vadstena fastighets AB 
Vadstena förvaltnings AB 
Vadstena turism och näringsliv AB 
Vadstena stadshus AB 
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§ 76 

Styrmodell för Vadstena kommun 
Vår beteckning: KS/2022:116, KS/2016:303, KS/2017:135 - 012, 003, 

100 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Förslaget till ny styrmodell ”Verksamhetsfokuserad styrning och 

ledning – hållbar styrmodell för Vadstena kommun” antas. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-30 § 86 punkt 2 upphävs. 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-31 § 74 om vision för 

Vadstena upphävs. 

4. Kommunstyrelsen ska utvärdera styrmodellen hösten 2025. 

 

Förslag till beslut 
Frida Edholm (K): En ny punkt läggs till beslutet om att 
kommunstyrelsen ska utvärdera styrmodellen hösten 2025. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget 
och finner att den gör det. 
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Sammanfattning 
Vadstena kommun har sedan 2019 arbetat i enlighet med styrfilosofin 
tillitsbaserad styrning och ledning (TSL). Under innevarande 
mandatperiod har förändrings- och förbättringspotential i styrningen och 
ledningen uppmärksammats vid ett flertal tillfällen, bland annat i 
samband med diskussioner i kommunfullmäktige kring årsbokslut. Inför 
en ny mandatperiod har kommunstyrelens förvaltning därför sett över 
det kommunala regelverket kring styrning och ledning och lägger fram 
en rad olika förslag på förtydliganden och förenklingar. Ett av dessa 
förslag, som ligger till grund för flera andra, är ett nytt styrsystem för 
Vadstena kommun. 
 
Styrsystemet som föreslås har som ambition att förenkla och förtydliga 
styrningen och ledningen av kommunens verksamheter. Det görs genom 
att sätta fokus på grunduppdraget – på de kommunala verksamheterna 
– och genom att lyfta fram den lokala politiken genom uppdrag från 
kommunfullmäktige.  
Samtidigt för styrmodellen samman två viktiga styrfilosofier – hållbar 

utveckling (genom Agenda 2030) och tillitsbaserad styrning och ledning. 

Genom att integrera hållbarhetsperspektiven i grunduppdrag och 

politiska uppdrag betonas det övergripande målet – att Vadstena 

kommun ska ha hållbara kommunala verksamheter ur alla tre 

hållbarhetsaspekter. För att åstadkomma detta tillämpar kommunen 

tillitsbaserad styrning och ledning som ska möjliggöra för att beslut om 

hur en hållbar verksamhet ska organiseras, ledas och fungera förläggs 

så nära verksamhetsutövningen som möjligt.  

 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige att anta den föreslagna styrmodellen för Vadstena 

kommun. Därmed föreslås även nuvarande struktur för kommunens 
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styrning att upphävas, KF 2018-05-30 § 86 punkt 2. Förvaltningen 

föreslår också, som en konsekvens av att det i det nya styrsystemet inte 

ingår någon kommunövergripande vision som en del av styrningen, att 

fullmäktige upphäver sitt beslut om vision för Vadstena kommun, KF 

2017-05-31 § 74. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, daterad 2022-05-24 
Verksamhetsfokuserad styrning och ledning – hållbart styrsystem för 
Vadstena kommun 
Protokollsutdrag KF 2018-05-30 § 86 
Protokollsutdrag KF 2017-05-31 § 74 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Samtliga nämnder 
Revisionen 
 
Beslutet expedieras till 
- 
 
 
 



 
 

 

 

Protokollsutdrag Kommunfullmaktige 2017-05-31
 
 
§ 74  KS/2017:135 

 

Ny vision för Vadstena kommun 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Vadstena kommuns nya vision lyder: Vadstena ger dig ett rikare liv. Här skapar vi 
framtiden mitt i historien. 

2. Kommunfullmäktiges beslut om vision för Vadstena kommun från 2009-11-18 § 126 
upphävs. 

 
Yrkanden 
Urban Tellström (KD) lägger fram följande ändringsyrkande:  
 
Beslutspunkt 1 ska vara ” Vadstena kommuns nya visioner lyder: Vadstena ger dig ett rikare 
liv. Här skapar vi framtiden mitt i historien.” 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslutspunkt 1 och finner 

att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer proposition på Urban Tellströms (KD) ändringsyrkande avseende 

beslutspunkt 1 och finner det avslaget.  

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslutspunkt 2 och finner 

att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 



 
 

 

 

Protokollsutdrag Kommunfullmaktige 2017-05-31
Sammanfattning 
Vadstena kommun behöver en ny vision. En vision ska ses som en del av styrningen av 

Vadstena kommun som organisation, men ska också ge kommuninvånare och besökare en 

idé om och en känsla för Vadstena kommun som plats. Visionen ska således både ange en 

riktning framåt och avspegla platsens unika karaktär. Kommunens nuvarande vision 

”Livsmiljön för dig” uppfattas i detta sammanhang som för vag. 

 

Ett förslag till ny vision för Vadstena kommun har därför utarbetats i en blocköverskridande 

politisk process som pågått under februari och mars 2017 i samarbete med kommunledande 

tjänstepersoner. Förslaget till ny vision lyder: 

Vadstena ger dig ett rikare liv.  

Här skapar vi framtiden mitt i historien. 

En ny vision föreslås utgöra grunden för ett nytt sätt att arbeta med målstyrning i Vadstena 

kommun. 

För att möjliggöra detta behöver beslut om en ny vision fattas av kommunfullmäktige i maj 

2017. Kommunstyrelsen beslutade därför 2017-04-19 § 72 att skicka ut förslaget till ny 

vision för internt samråd till samtliga nämnder, där nämnderna ombads yttra sig på relativt 

kort varsel. 

Vid samrådet har socialnämnden, 2017-05-10 § 55, beslutat att ställa sig bakom förslaget 

till ny vision för Vadstena kommun. 



 
 

 

 

Protokollsutdrag Kommunfullmaktige 2017-05-31
Samhällsbyggnadsnämnden har 2017-05-02 § 56 fattat beslut om att föreslå 

kommunstyrelse och kommunfullmäktige att ändra lydelsen i den föreslagna visionen till 

följande: 

Vadstena skapar framtiden mitt i historien. 

Kultur- och utbildningsnämnden föreslår i sitt beslut från 2017-05-08 § 70 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ändra lydelsen i den föreslagna visionen till 

följande: 

I Vadstena skapar vi framtiden mitt i historien. 

Kommunstyrelsen har därmed tre olika förslag till beslut att ta i beaktande. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-05-17 § 107 

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2017-05-02 § 56 

Protokollsutdrag kultur- och utbildningsnämnden 2017-05-08 § 70 

Protokollsutdrag socialnämnden 2017-05-10 § 55 

 

Beslutet expedieras till 
Samtliga nämnder 

Revisorerna 



 
 

 

 

Protokollsutdrag Kommunfullmaktige 2017-05-31
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§ 77 

Politisk ärendeberedning i Vadstena kommun 
Vår beteckning: KS/2022:104 - 009 

 

Kommunstyrelsen beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Styrdokumentet för politisk ärendeberedning i Vadstena kommun 

antas. 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

1. Kommundirektörens uppdrag att utarbeta förslag på 

förtydliganden av den politiska beredningsprocessen liksom 

uppdragen som oppositionsföreträdare och kommunalråd anses 

utfört. 

Sammanfattning 
Inför varje ny mandatperiod sker i Sveriges kommuner en översyn av de 
politiska organisationsformerna. Inför nästkommande mandatperiod, 
med start 1 januari 2023, har detta arbete legat till grund för en översyn 
av Vadstena kommuns styrkedja som helhet. Ett led i denna översyn har 
varit att konkretisera och skriftligt beskriva den politiska 
ärendeberedningsprocessen. En sådan beskrivning har tidigare saknats i 
kommunen. 
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Styrdokumentet är tänkt att fungera som ett stöd till såväl 
förtroendevalda som förvaltningsorganisation och är länkat till de regler 
och uppdragsbeskrivningar som återfinns i kommunens arvodesregler. 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen att i sin tur 
föreslå kommunfullmäktige att anta styrdokumentet, med ikraftträdande 
1 januari 2023.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, daterad 2022-05-24. 
Politisk ärendeberedning i Vadstena kommun 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Samtliga nämnder 
Revisorerna 
 
Beslutet expedieras till 
- 
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2022-05-24

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 

Politisk ärendeberedning i Vadstena kommun 
Vår beteckning: KS/2022:104 - 009 Övrigt 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1. Styrdokumentet för politisk ärendeberedning i Vadstena kommun antas. 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 

1. Kommundirektörens uppdrag att utarbeta förslag på förtydliganden av den politiska 
beredningsprocessen liksom uppdragen som oppositionsföreträdare och kommunalråd anses 
utfört. 

 
Sammanfattning 
Inför varje ny mandatperiod sker i Sveriges kommuner en översyn av de politiska organisationsformerna. 
Inför nästkommande mandatperiod, med start 1 januari 2023, har detta arbete legat till grund för en 
översyn av Vadstena kommuns styrkedja som helhet. Ett led i denna översyn har varit att konkretisera och 
skriftligt beskriva den politiska ärendeberedningsprocessen. En sådan beskrivning har tidigare saknats i 
kommunen. 
 
Styrdokumentet är tänkt att fungera som ett stöd till såväl förtroendevalda som förvaltningsorganisation 
och är länkat till de regler och uppdragsbeskrivningar som återfinns i kommunens arvodesregler. 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige att anta 
styrdokumentet, med ikraftträdande 1 januari 2023.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, daterad 2022-05-24. 
Politisk ärendeberedning i Vadstena kommun. 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-11-24 § 84. 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Samtliga nämnder 
Revisorerna 
 
Beslutet expedieras till 
- 
 
Finansiering 
Ärendet är kostnadsneutralt. 
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Samråd 
Informationsmöten om översynen av styrkedjan, dit samtliga politiska partier i kommunfullmäktige bjudits 
in, har genomförts. 
 
 
 
 
 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 
 
 
Madeleine Andersson 
Kommundirektör 

Martin Berry 
Biträdande kommundirektör 



 

 

 
 

Antagen av kommunfullmäktige 2022-xx-xx § x 

Ärendebeteckning: KS/2022:104 009 Övrigt | Ansvarig handläggare: Biträdande kommundirektör 

Politisk ärendeberedning i Vadstena 
kommun 

Gäller från och med 2023-01-01 
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Versionshistorik 

Datum Beskrivning Uppföljning 

Ange datum Antagen Skriv text här. Tryck Tab för att skapa fler rader. 

Ange datum Antagen Skriv text här. Tryck Tab för att skapa fler rader. 
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Innehåll 

Inledande rubrik ........................................................................................................4 
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Politisk ärendeberedning i Vadstena kommun 
Den politiska beredningen av ärenden syftar till att avgöra hur och när 

ett ärende ska behandlas vid ett politiskt sammanträde. Beredningen 

sker i form av presidieberedning inför varje nämnd- och styrelsemöte 

eller i särskilda arbetsgrupper om kommunfullmäktige beslutat så.  

En presidieberedning och, i förekommande fall, en arbetsgrupp fyller två 

viktiga funktioner – dels informationsspridning och dels som 

beslutsforum för när ett ärende kan anses vara tillräckligt berett, det vill 

säga när tillräckliga underlag för en beslutsprocess finns. 

Information och förankring 
Presidieberedningar leds av ordföranden för nämnden i fråga eller, när 

det gäller kommunstyrelsen, av kommunstyrelsens ordförande. 

Arbetsgrupper konstituerar sig själva, om inte kommunfullmäktige 

beslutat något annat. Arbetsgrupper som tillsätts av kommunfullmäktige 

ersätter kommunstyrelsens som beredande organ.  

Vid presidieberedningar deltar, förutom ordföranden, även förste och 

andre vice ordförande samt förvaltningschef, nämnd- eller 

kommunsekreterare samt i den mån det behövs, berörda 

tjänstepersoner. 

Nämndens eller styrelsens ordförande ansvarar för att hålla den 

politiska majoriteten informerad om ärenden som är på väg till nämnd 

eller styrelse. Att berörda partier får information i god tid innan ett 

sammanträde är en förutsättning för att kunna informera vidare och 

förankra förslag till beslut i de egna partiorganisationerna. På samma 

sätt ansvarar nämndernas och kommunstyrelsens andre vice ordförande 

för att informera samtliga partier i opposition, vilket kan ske via 

gruppledarna.  
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En arena där politik och förvaltning möts 
Presidieberedningar spelar en viktig roll i beredningsprocessen av 

ärenden som ska behandlas och beslutas politiskt. Utöver att vara ett 

viktigt forum för information och förankring så utgör även 

presidieberedningarna en beslutsinstans. Det är här som 

förvaltningsorganisationens beredningsprocess och den politiska 

motsvarigheten möts. Det är också här som varje ärende bedöms utifrån 

om det innehåller tillräcklig information för att kunna hanteras i en 

politisk beslutsprocess i nämnd och kommunstyrelse eller ej. De 

ärenden som bedöms innehålla tillräcklig information för att kunna tjäna 

som underlag i en beslutsprocess får gå vidare från presidieberedning. 

Därmed lämnar ärendet förvaltningens beredningsprocess och övergår 

helt och hållet till den politiska ärendeberedningen. De ärenden som 

bedöms behöva kompletteringar i form av ytterligare utredning eller 

annat underlag, går tillbaka till förvaltningsorganisationen och 

återkommer till presidieberedningen vid ett senare tillfälle. 

Presidieberedningen är därmed både en arena där politik och förvaltning 

möts och ett beslutsforum där politisk majoritet och minoritet 

tillsammans avgör om ett ärende är tillräckligt berett av förvaltningen 

eller inte. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
I kommunstyrelsens politiska ärendeberedningsprocess finns, utöver 

presidieberedningen, även kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 

som instans. I KSAU finns en bredare representation (tre ledamöter från 

majoriteten och två från oppositionen) än vid presidieberedningen. 

KSAU bereder formellt sett ärenden åt kommunstyrelsen och 

protokollförs därför, till skillnad mot presidieberedningarna.  

Arbetsutskottet är en viktig arena för att klargöra den politiska 

processen framåt, det vill säga i kommunstyrelse och 
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kommunfullmäktige. KSAU är i sig inte en arena för politisk debatt – för 

detta finns andra arenor – men är ett viktigt forum för att klargöra var 

det finns politiska skiljelinjer. Oppositionsföreträdare bör därför i 

arbetsutskottet meddela i vilka ärenden som motförslag eller avvikande 

meningar kommer att finnas. Innehållet i motförslaget eller skälen 

bakom en avvikande mening behöver inte redogöras för i KSAU – men 

att klargöra var de politiska skiljelinjerna går hjälper ordföranden att 

planera det kommande sammanträdet med kommunstyrelsen.  

Att som oppositionsföreträdare kunna meddela att motförslag eller 

avvikande mening kommer att finnas vid kommunstyrelsens 

sammanträde förutsätter att informationsspridningen inför KSAU 

fungerar, att mötesklimatet i arbetsutskottet är öppet samt att 

handlingar och beslutsunderlag skickas ut i god tid. 

Information till gruppledare 
Gruppledarna för respektive politiskt parti utgör en viktig kontaktyta 

mellan parti- och förvaltningsorganisationerna. Förvaltningen kan vid 

behov kontakta eller kalla gruppledarna i syfte att sprida information 

eller för att få hjälp att förankra ärenden i partiorganisationerna. En del 

ärenden är mer komplicerade än andra eller av sådan principiell 

betydelse att en utökad förankringsprocess behövs inför politisk 

behandling av ärendet i fråga. Vid sådana tillfällen utgör gruppledarna 

ett viktigt forum som kan sammankallas på förekommen anledning. 
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§ 78 

Kommunfullmäktiges arbetsordning 
Vår beteckning: KS/2022:103 - 003 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

1. Kommunfullmäktiges arbetsordning antaget av 

kommunfullmäktige 2019-10-28, § 81 upphävs från och med 

2023-01-01. 

2. Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige antas 

från och med 2023-01-01. 

 

Sammanfattning 
I samband med en ny mandatperiod sker översyn av reglementen och 
andra styrdokument. Kommunstyrelsens förvaltning har i uppdrag att se 
över Vadstena kommuns styrmodel och har i samband med det gått 
igenom ett antal styrdokument i syfte att skapa en enhetlig styrkedja. 
Målet har varit att förenkla och förtydliga för att skapa tydliga 
förutsättningar för såväl förtroendevalda som tjänstepersoner att utöva 
sina respektive uppdrag.  
 
I det reviderade förslaget för kommunfullmäktiges arbetsordning har 
Vadstenaanpassningar skrivits bort tillförmån för SKR:s riktlinjer för 
arbetsordning för fullmäktige. Även beslut som togs i samband med 
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Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2022-06-08
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översyn av den politiska organisationen KS/2021:121-104 har arbetats 
in.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-13 
Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige 
Politisk organisation kommande mandatperiod, KS/2021:121-104 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Samtliga nämnder och förvaltningar. 
 
Beslutet expedieras till 
- 
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Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunfullmäktiges arbetsordning från och med 1 januari 2023 
Vår beteckning: KS/2022:103 - 003 Reglementen, stadgar, förordningar 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Kommunfullmäktiges arbetsordning antaget av kommunfullmäktige 2019-10-28 § 81 upphävs 
från och med 2023-01-01 

2. Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige antas från och med 2023-01-01. 
 
Sammanfattning 
I samband med en ny mandatperiod sker översyn av reglementen och andra styrdokument. 
Kommunstyrelsens förvaltning har i uppdrag att se över Vadstena kommuns styrmodel och har i samband 
med det gått igenom ett stort antal styrdokument i syfte att skapa en enhetlig styrkedja. Målet har varit att 
förenkla och förtydliga för att skapa tydliga förutsättningar för såväl förtroendevalda som tjänstepersoner 
att utöva sina respektive uppdrag.  
 
I det reviderade förslaget för kommunfullmäktiges arbetsordning har Vadstenaanpassningar skrivits bort 
tillförmån för SKRs riktlinjer för arbetsordning för fullmäktige. Även beslut som togs i samband med 
översyn av den politiska organisationen KS/2021:121-104 har arbetats in.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-13 
Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-11-24 § 84  
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Samtliga nämnder och förvaltningar.  
 
Beslutet expedieras till 
- 
 
Finansiering 
Förslaget är kostnadsneutralt.  
 
Samråd 
Samråd har inte skett i ärendet. 
 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Madeleine Andersson 
Kommundirektör 

Baharan Raoufi-Kvist 
Utredare 
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Kommunfullmäktiges arbetsordning 
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan 

författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 

Sammansättning 

Antalet ledamöter 
1 § Kommunfullmäktige har 35 ledamöter och 21 ersättare. 

Presidium  
2 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer 

fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en 

andra vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. 

Val av presidium ska förrättas på ett sammanträde som hålls före 

december månads utgång. Vid val av presidium ska fullmäktige också 

välja tiden för uppdragen.  

Vice ordförandena ska hjälpa ordföranden i uppgiften att planera och 

leda sammanträden i den mån ordföranden anser att det behövs. 

Presidiets arbetsuppgifter 
3 § Vadstena kommuns presidium har följande arbetsuppgifter: 

 förbereda fullmäktiges sammanträden 

 bereda frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning 

 bereda revisorernas budget 

 ansvara för avtackning av förtroendevalda som avgår, i enlighet med 

gällande styrdokument 

 svara för kommunens allmänna representation inklusive värdskap 

vid officiella besök i kommunen, i den mån detta inte fullgörs utav 

kommunstyrelsens ordförande (se Arvodesregler) 
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 ansvara för en medborgarskapsceremoni för personer som fått 

svenskt medborgarskap och är folkbokförda i kommunen, i enlighet 

med lagen om svenskt medborgarskap (2001:82) 

 fatta beslut om presidieledamöters deltagande i kurser, konferenser 

och andra förrättningar.  

Tillfällig ordförande, ålderpresident  
4 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande 

den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den 

äldste av dem vara ålderspresident. 

Fyllnadsval till presidiet 
5 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som 

ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske 

välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som 

har avgått. Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, 

fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

Upphörande av uppdraget 
6 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara 

valbar enligt kommunallagens mening, upphör dennas uppdrag vid nästa 

fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att 

den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under resten av 

mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen 

för att uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den 

hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan 

lämnas in till kommunstyrelsens kansli. 

Valberedning 
7 § På det första sammanträdet med det nyvalda fullmäktige väljer 

fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden. 

Valberedningen består av partiernas gruppledare och är en 
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sammansättning av representanter från alla i fullmäktige representerade 

partier. Ersättare väljs ur respektive parti.  

Valberedningen konstituerar sig självt vid sitt första sammanträde. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige 

ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, 

valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval. 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan 

föregående beredning. 

Sammanträden 

Tid för sammanträden 
8 § För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. 

De år då val av fullmäktige ägt rum i hela landet, sammanträder det 

nyvalda fullmäktige första gången i oktober.  

Extra sammanträden  
9 § Extra sammanträde ska hållas om kommunstyrelsen eller minst en 

tredjedel av fullmäktiges ledamöter begär det eller om ordföranden 

anser att det behövs. En begäran om ett extra sammanträde ska göras 

skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det eller de 

ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet. Ett extra 

sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd 

med vice ordförandena. 

Ändringar i sammanträdesordning 
10 § Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett 

sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om 

möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att 

dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se 
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till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet. 

Uppgift om beslut ska snarast tillkännages på kommunens anslagstavla. 

Plats för sammanträde 
11 § Fullmäktige sammanträder i Rödtornets Medborgarsal. 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma om 

annan plats för ett visst sammanträde. Ordförande bestämmer efter 

samråd med vice ordförandena placeringen av ledamöterna i 

sammanträdeslokalen. 

Deltagande av på distans 
12 § Styrelsen, nämnder och utskott får, om särskilda skäl föreligger, 

sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 

sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 

realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 

varandra och delta på lika villkor. Lokalen som distansdeltagaren 

använder ska omöjliggöra för obehöriga att ta del av 

sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fyra (4) dagar i förväg 

anmäla det till sekreteraren. Av anmälan ska det framgå vilka skäl 

ledamoten har för att delta på distans samt vilken lokal ledamoten 

kommer att delta från. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Möjligheten att delta i sammanträde på distans ska användas restriktivt. 

Ärenden som omfattas av sekretess, innehåller känsliga personuppgifter 

eller som innebär myndighetsutövning undantas från möjlighet till 

distansdeltagande vid politiska sammanträden. 

Tillkännagivande av sammanträde  
13 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde 

med fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. 

Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens 
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anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Varje ledamot 

och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före 

sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats 

för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen 

skickas elektroniskt, om inte skäl talar däremot. 

Undantagsbestämmelser för brådskande ärenden regleras i 

kommunallagen.  

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 
14 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den 

utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden 

för sammanträdet.  

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att 

fortsätta sammanträdet en annan dag, för att behandla de ärenden som 

återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var 

sammanträdet ska fortsätta. 

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar 

ordföranden ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på 

vanligt sätt. 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något 

tillkännagivande inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock 

underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när 

sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta 

sammanträdet. 

Ärenden och handlingar till sammanträde 
15 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när 

fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 
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16 § Kommunstyrelsens, nämnders och beredningars förslag till beslut 

eller yttranden i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör delges 

varje ledamot och ersättare före sammanträdet. 

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska delges 

ledamöter och ersättare före sammanträdet. 

Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. 

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i 

sammanträdeslokalen under sammanträdet. 

Interpellationer och frågor bör delges samtliga ledamöter och ersättare 

före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.  

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 
17 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i 

en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla det till gruppledare för 

sitt parti och till fullmäktiges sekreterare. Det är respektive partigrupps 

ansvar att se till att ersättare kallas. På sammanträdet underrättare 

ordföranden eller sekreteraren den ersättare som står i tur att 

tjänstgöra. I fullmäktiges kallas ersättare in i den ordning som framgår 

av länsstyrelsens protokoll för valda ledamöter och ersättare till 

fullmäktige. 

18 § Om en ledamot inte anmäler sin frånvaro eller hinder uppkommer 

att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den 

ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. Ledamot är 

skyldig att anmäla till fullmäktiges sekreterare om ledamoten avbryter 

sin tjänstgöring. 

19 § Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska 

träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om 

det föreligger särskilda skäl för det bör inträde ske under pågående 

handläggning av ett ärende. 



11 (18)

Arbetsformer 

Yttranderätt vid sammanträden och rätt att delta i överläggningen 
20 § 

 kommunalråd och kommunstyrelsens andra vice ordförande 

 ordförande och vice ordförandena i en nämnd eller gemensam 

nämnd vid behandling av ärende där nämndens verksamhetsområde 

berörs 

 ordförande och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning när 

fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen handlagt 

 ordförandena i en nämnd, fullmäktigeberedning, styrelsen eller 

kommunalt bolag, eller någon annan som besvarar en interpellation 

eller en fråga, får delta i den överläggning som hålls med anledning 

av svaret 

 ordförande i ett kommunalt bolag som avses i 10 kap. 2-6 §§ 

kommunallagen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör 

förhållandena i bolaget. 

21 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när 

fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen. 

Revisorerna får också delta i överläggningen när fullmäktige behandlar 

ett ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen 

förvaltning eller ett ärende angående granskning som väckts särskilt av 

revisorerna, enligt 5 kap. kommunallagen. 

22 § Ordföranden låter, efter samråd med vice ordförandena, i den 

utsträckning som behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i 

nämnderna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna 

upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående 

sakkunniga. 
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Ingår kommunen i en samverkan genom gemensam nämnd får 

ordföranden efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning det 

behövs kalla ordföranden och vice ordföranden i den gemensamma 

nämnden och anställda i de samverkande kommunerna för att lämna 

upplysningar vid sammanträdena. 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden, efter 

samråd med vice ordförandena, i vilken utsträckning de som har kallats 

för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under 

överläggningarna. 

23 § Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. 

Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som 

förekommer vid sammanträdena. 

Upprop  
24 § En uppropslista med  ledamöter och ersättare som tjänstgör ska 

finnas tillgänglig under hela sammanträdet.  

I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. 

Upprop ska också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt 

sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 

Talordning och ordning vid sammanträden 
25 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i 

den ordning han eller hon har anmält sig och har blivit uppropad. 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt 

till ett kort inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av 

vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har 

ordet då begäran om att få göra inlägget framställs. 

Ingen får avbryta en talare under dennas anförande. Däremot får 

ordförande ta ordet från talaren om denna skulle avlägsna sig från 

ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av ordföranden. 
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26 § Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte 

rättar sig efter tillsägelse. Uppstår oordning som ordföranden inte kan 

avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet. 

Yrkande  
27 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, 

går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under 

överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.  

Ordföranden fastslår genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte 

något yrkande ändras eller läggas till, om inte fullmäktige enhälligt 

beslutar att medge det. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framfört 

ett yrkande lämna in skriftligt till fullmäktiges sekreterare innan 

protokollet justeras.  

Deltagande i beslut 
28 § En ledamot som inte vill delta i ett beslut, ska anmäla detta till 

ordföranden, innan beslutet fattas. En ledamot som inte har gjort en 

sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det 

med acklamation. 

Omröstning 
29 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två 

ledamöter som har utsetts att justera protokollet (se 31 § Justering av 

protokoll). 

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster 

efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

Sedan omröstningen har avslutats, bekräftar ordföranden detta med ett 

klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får 

någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 
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Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 

omröstning genomföras omedelbart. 

30 § En valsedel som lämnas vid en sluten omröstning ska innehålla så 

många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig om den: 

 upptar namnet på någon som inte är valbar 

 upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas 

 upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

Ovan gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt 

valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

Justering av protokoll 
31 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av 

protokollet från sammanträdet. Sedan upprop har skett enligt 24 § 

väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden 

justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall 

hjälpa ordföranden vid röstsammanräkningar. 

32 § De ledamöter som har fungerat som ordförande eller justerare 

under ett sammanträde, justerar de respektive paragrafer i protokollet 

som redovisar de har deltagit i. Fullmäktige får besluta att en paragraf i 

protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör då redovisas 

skriftligt innan justering. Justeringen ska ske senast påföljande 

arbetsdag. 

Reservation  
33 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 

motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen 

ska lämnas till fullmäktiges sekreterare innan protokollet justeras.  



15 (18)

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i 

protokollet som reservationen avser, ska motiveringen lämnas i god tid, 

så att den kan tas in i den del av protokollet som omedelbart justeras. 

Expediering och publicering 
34 § Utdrag ur protokollet ska delges de nämnder, andra organ och 

personer som berörs av besluten i protokollet. Styrelsen och revisorerna 

ska dock alltid delges hela protokollet.  

Ordföranden undertecknar och fullmäktiges sekreterare kontrasignerar 

fullmäktiges skrivelser och övriga handlingar som upprättas i 

fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 

35 § Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i 

enlighet med kommunallagen. Hela protokollet ska även publiceras på 

kommunens anslagstavla.  

Ärenden  
36 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen 

hur de ärenden som kommunfullmäktige ska behandla ska beredas.  

Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon 

anställd att besluta om ett ärende som bereds ska skickas ut på remiss. 

 Återredovisning från nämnderna 
37 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för 

nämndernas återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat.  

Frågor, motioner, interpellationer och kommunala bolags 
initiativrätt  

Allmänhetens frågestund 
38 § Allmänheten ges möjlighet att ställa frågor (allmänhetens 

frågestund) i anslutning till kommunfullmäktiges samtliga 

sammanträden under året.  
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Frågorna ska vara kommunen tillhanda senast fem (5) dagar innan 

fullmäktiges sammanträde. 

Inbjudan till allmänhetens frågestund framkommer i tillkännagivandet 

om sammanträdet.  

Allmänhetens frågestund hålls efter att mötet öppnats och sedan 

ajournerats. 

Frågestunden pågår i längst 30 minuter. Frågeställaren måste vara 

kommunmedlem och får inte vara anonym. Frågeställarens ska närvara 

vid kommunfullmäktiges sammanträde då frågan tas upp. Vid frånvaro 

stryks frågan ur ärendelistan. 

Frågor ska avse ämnen som får behandlas av fullmäktige. Fullmäktiges 

ordförande kan i samråd med förvaltningsorganisationen avgöra om 

frågan inte kan besvaras och varför. 

Frågeställaren eller ordföranden läser upp frågan innan den besvaras. 

Frågor som är beslutsärenden och som ska behandlas under 

sammanträdet besvaras inte under punkten ”allmänhetens frågestund”. 

Normalt besvaras en fråga av ordförande i berörd nämnd, men denna 

kan överlåta åt annan förtroendevald eller tjänsteperson att svara. 

Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. 

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur 

frågestunden ska genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller 

anställda hos kommunen som behövs för att lämna upplysningar under 

den. 

Motioner 
39 § En motion: 

 ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera 

ledamöter 
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 får inte ta upp ämnen av olika slag 

 lämnas in till kommunstyrelsens kansli eller lämnas vid ett 

sammanträde med fullmäktige 

Motionen ska lämnas in senast fjorton (14) dagar före det sammanträde 
ledamoten avser att få den upptagen.  

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som 
ledamot vid ett sammanträde. 

Den som lämnar en motion har rätt att presentera motionen för 

kommunfullmäktige. Presentationen får pågå under maximalt fem 

minuter. Ingen debatt får förekomma i samband med presentationen, 

men kommunfullmäktiges ledamöter har rätt att ställa frågor. 

Grunden för behandling av motioner är att de ska remitteras till berörd 

nämnd för yttrande. Därefter går ärendet vidare till kommunstyrelsen för 

beredning innan kommunfullmäktige slutligen besvarar motionen. 

Kommunstyrelsen ska en gång per år redovisa de motioner som inte 

beretts färdigt. Redovisningen ska göras senast på fullmäktiges 

sammanträde i april. 

Interpellationer  
40 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en 

ledamot. Den bör lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast fjorton 

(14) dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa 

den. 

En interpellation ska ställas till en nämndsordförande, en 

fullmäktigeberedning samt till de förstroendevalda i övrigt som 

fullmäktige bestämmer. Ordförande i en nämnd till vilken en 

interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till 

ordförande i styrelse eller till ordförande i annan nämnd om denna på 

grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara 

interpellationen. 
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En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer 

närmast efter det då interpellationen ställdes. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett kommunalt bolag, får den 

ordförande till vilken interpellationen har ställts, överlämna till en av 

fullmäktige utsedd ledamot i bolagets styrelse att besvara 

interpellationen. 

I den debatt som följer på interpellationssvaret får samtliga ledamöter 

delta. 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om 

ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. Ersättaren får delta 

i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas oberoende av 

om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte. 

Frågor 
41 § En fråga ska:  

 vara skriftlig och undertecknad av en ledamot 

 lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast fjorton (14) dagar före 

det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

Vad som sägs i 39 – 40 § gällande motioner och interpellationer gäller i 

tillämpliga delar också frågor. Svar på frågan behöver dock inte vara 

skriftligt. 

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

Bolagens initiativrätt 
42 § Styrelsen i ett kommunalt bolag får väcka ärenden i fullmäktige i 

sådana ärenden som bolaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta 

ställning till. 
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Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2022-06-08
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§ 79 

Huvudreglemente för kommunstyrelsen och 
övriga nämnder 
Vår beteckning: KS/2022:102 - 003 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

1. Huvudreglemente för kommunstyrelse och nämnder antaget av 

kommunfullmäktige 2020-10-28, § 28, upphävs från och med 

2023-01-01. 

2. Förslag till reviderat huvudreglemente för kommunstyrelse och 

nämnder antas från och med 2023-01-01.   

 
Sammanfattning 
I samband med en ny mandatperiod sker översyn av reglementen. 
Kommunstyrelsens förvaltning har i uppdrag att se över Vadstena 
kommuns styrmodel och har i samband med det gått igenom ett antal 
styrdokument i syfte att skapa en enhetlig styrkedja. Målet har varit att 
förenkla och förtydliga reglementen för att skapa tydliga förutsättningar 
för såväl förtroendevalda som tjänstepersoner att utöva sina respektive 
uppdrag.  
 
I huvudreglementet beskrivs även fyra grundläggande och vägledande 
principer som ska ses som portalparagrafer. Dessa är desamma för 
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Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2022-06-08

Vadstena kommun 
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kommunstyrelsen och samtliga nämnder, och har tillkommit för att 
betona styrelsens och nämndernas gemensamma ansvar att främja 
demokratin, öka insyn och inflytande, bidra till en hållbar utveckling 
samt värna om helhetsperspektivet i varje enskilt beslut.   
 
Vidare har Vadstenaanpassningar skrivits bort tillförmån för SKR:s 

riktlinjer för huvudreglemente för styrelse och nämnder. Även beslut 

som togs i samband med översyn av den politiska organisationen 

KS/2021:121 har beaktas i revideringen av huvudreglementet. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-13 
Förslag till reviderat huvudreglemente för kommunstyrelse och nämnder.  
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Samtliga nämnder och förvaltningar.  
 
Beslutet expedieras till 
- 
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Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Huvudreglemente för kommunstyrelse och nämnder från och med 1 
januari 2023 
Vår beteckning: KS/2022:102 - 003 Reglementen, stadgar, förordningar 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Huvudreglemente för kommunstyrelse och nämnder antaget av kommunfullmäktige 2020-10-28 § 
28, upphävs från och med 2023-01-01 

2. Förslag till reviderat huvudreglemente för kommunstyrelse och nämnder antas från och med 
2023-01-01.   

 
Sammanfattning 
I samband med en ny mandatperiod sker översyn av reglementen. Kommunstyrelsens förvaltning har i 
uppdrag att se över Vadstena kommuns styrmodel och har i samband med det gått igenom ett stort antal 
styrdokument i syfte att skapa en enhetlig styrkedja. Målet har varit att förenkla och förtydliga reglementen 
för att skapa tydliga förutsättningar för såväl förtroendevalda som tjänstepersoner att utöva sina respektive 
uppdrag.  
 
I huvudreglementet beskrivs även fyra grundläggande och vägledande principer som ska ses som 
portalparagrafer. Dessa är desamma för kommunstyrelsen och samtliga nämnder, och har tillkommit för 
att betona styrelsens och nämndernas gemensamma ansvar att främja demokratin, öka insyn och 
inflytande, bidra till en hållbar utveckling samt värna om helhetsperspektivet i varje enskilt beslut.   
 
Vidare har Vadstenaanpassningar skrivits bort tillförmån för SKRs riktlinjer för huvudreglemente för 
styrelse och nämnder. Även beslut som togs i samband med översyn av den politiska organisationen 
KS/2021:121-104 har beaktas i revideringen av huvudreglementet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-13 
Förslag till reviderat huvudreglemente för kommunstyrelse och nämnder 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-11-24 § 84  
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Samtliga nämnder och förvaltningar.  
 
Beslutet expedieras till 
- 
Finansiering 
Förslaget är kostnadsneutralt.  
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Samråd 
Samråd har inte skett i ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 
 
 
Madeleine Andersson 
Kommundirektör 

Baharan Raoufi-Kvist 
Utredare 



 

 

 
 

Antagen av kommunfullmäktige 2022-xx-xx § x 

Ärendebeteckning: KS/2022:102 – 003 Reglementen, stadgar, förordningar | Ansvarig handläggare: Kommunstyrelsens utredare 

Förslag 
 

Huvudreglemente för 
kommunstyrelse och nämnder 

Gäller från och med 2023-01-01 
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Versionshistorik 

Datum Beskrivning Uppföljning 

Ange datum Antagen Reglementes översyn vid varje mandatperiod   

Ange datum Antagen Revidering sker vid behov 
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Vad är ett reglemente? 
Ett reglemente är ett dokument som anger vilka uppgifter och 

verksamhetsområden som en nämnd, inklusive kommunstyrelsen, 

ansvarar för. Alla reglementen antas av kommunfullmäktige, som 

därigenom delegerar ansvar och befogenheter till nämndorganisationen. 

Reglementet är ett viktigt dokument i den kommunala styrkedjan då det 

utgör grunden för respektive nämnds befogenheter och ansvar. Som 

dokument tjänar därmed varje reglemente som ett 

gränsdragningsdokument för såväl tjänstepersoner som förtroendevalda 

i den kommunala organisationen. 

Varje reglemente inleds med så kallade portalparagrafer, vilka är de 

samma för samtliga nämnder. 
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Styrelsens och nämndernas uppgifter 
Följande fyra grundläggande och vägledande principer kopplade till 

styrelsens och nämndernas verksamhet och arbetsformer ska ses som 

portalparagrafer. Dessa är desamma för samtliga nämnder i Vadstena 

kommun. Kommunstyrelsen och ämnder ska: 

1. skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet, insyn och 

inflytande 

2. utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om 

mänskliga rättigheter och mot diskriminering 

3. bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle 

4. vid beslut och utövande av styrelsens uppdrag värna ett 

helhetsperspektiv. 

Detta reglemente innehåller bestämmelser som är gemensamma för 

kommunens nämnder inklusive kommunstyrelsen. När ordet nämnd 

används i reglementet avses både kommunstyrelsen och nämnderna. 

Utöver detta reglemente finns ett särskilt reglemente för varje nämnd. 

Uppdrag och verksamhet 
1 § Nämnden ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad 

som anges i lag eller annan författning. De ska följa det 

kommunfullmäktige, i reglemente, i samband med budget eller i annat 

särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för 

att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna 

riktlinjer.  

Organisation inom verksamhetsområdet 
2 § Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och 

ändamålsenlig med hänsyn till av kommunfullmäktige fastställda mål 

och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. 



6 (14)

Personal-, budget- och verksamhetsansvar 
3 § Kommunstyrelsen är kommunens anställningsmyndighet för 

personal vid samtliga förvaltningar. Nämnderna har hand om 

personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor, budget och 

verksamhetsfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde  

Behandling av personuppgifter 
4 § Nämnderna är personuppgiftsansvariga enligt 

dataskyddsförordningen för de personuppgifter som behandlas inom 

dess respektive verksamhetsområde. Nämnderna är också 

personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är 

gemensamma för hela kommunen. De ska utse dataskyddsombud. 

Förvaring av handlingar 
5 § Kommunalförbundet Sydarkivera är Vadstena kommuns 

arkivmyndighet. Nämnderna ansvarar för vård och förvaring av 

verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlagen (1990:782), 

arkivreglemente och fastställd informationshanteringsplan.  

Sammansättning 
6 § Vadstena kommun har följande nämnder: 

Nämnd Antal ledamöter Antal 
ersättare 

Kommunstyrelsen 11 11 
Revisorer 5 - 
Valnämnden 5 5 
Krisledningsnämnden1 5 5 
Jävsnämnden2 11 11 
Kultur- och utbildningsnämnden 7 7 

 
1 Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens arbetsutskotts ordinarie 
ledamöter, vilka är ledamöter respektive ersättare i krisledningsnämnden. 
2 Jävsnämndens ledamöter och ersättare utses inför varje sammanträde utifrån 
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.  
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Samhällsbyggnadsnämnden 7 7 
Socialnämnden 7 7 
   
Gemensam nämnd med Motala 
kommun3 

  

Motala-Vadstena vatten- och 
avfallsnämnd 

5 (varav 2 från 
Vadstena) 

5 (varav 2 
från 

Vadstena) 
   
Gemensam nämnd med Motala, 
Boxholm, Ödeshög och Mjölby 
kommuner4 

  

Överförmyndarnämnden 7 (varav 1 från 
Vadstena)  

7 (varav 1 
från 

Vadstena) 

Presidium 
7 § Nämndernas presidium ska bestå av ordförande, första vice 

ordförande och andra vice ordförande. Vice ordförandena ska hjälpa 

ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträden i den mån 

ordföranden anser att det behövs. 

Ordföranden 
8 § Ordförande ska:  

1. ledanämndernas arbete och sammansträden 

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente 

3. inför sammanstärden se till att ärenden som ska behandlas i 

nämnden vid behov är beredda 

4. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden 

 
3 Vadstena kommun väljer två ledamöter, två ersättare och första vice 
ordförande. 
4 Vadstena kommun väljer en ledamot och en ersättare samt vice ordförande 
efter roterande schema enligt avtal. 
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5. bevaka att nämndernas beslut verkställs.  

Utöver det ska kommunstyrelsens ordförande: 

1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning 

2. följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska 

intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 

frågor 

3. främja samverkan mellan kommunstyrelsen, nämnder och 

kommunfullmäktige 

4. representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, 

konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt 

annat. 

Närvarorätt 
9 § Kommunstyrelsens ordförande och andra vice ordförande får 
närvara vid sammanträden med kommunens nämnder, helägda bolag 
och dess dotterbolag. Kommunstyrelsens ordförande och andra vice 
ordförande får delta i överläggningarna men inte i besluten. 
Närvarorätten gäller inte vid myndighetsutövning eller sekretess. 
 
Vid sammanträde med nämnderna får förvaltningschef eller dennas 
ersättare samt berörda tjänstepersoner närvara, med rätt att delta i 
överläggningarna men inte i besluten. 
 
Kommundirektörens närvarorätt regleras i dennas instruktion. 
 
Huvudregeln enligt kommunallagen (2017:725) är att styrelsens eller 
nämndernas sammanträden hålls inom stängda dörrar. I Vadstena 
kommun har kommunfullmäktige beslutat att nämnderna själva kan 
besluta om att ha öppna sammanträden. Ifall det finns beslut om öppna 
sammanträden, och en ledamot eller ersättare i ett visst ärende känner 
sig besvärad av närvarande allmänhet ska ärendet behandlas inom 
stängda dörrar. Ärenden som omfattas av sekretess, innehåller känsliga 
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personuppgifter eller som innebär myndighetsutövning undantas från 
möjligheten.  

Ersättare för ordförande och vice ordförande  
10 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt 

sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en 

annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs 

ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid.  

I händelse av ordförandes förhinder att i helhet fullfölja sitt uppdrag 

under längre tid än en månad ska första vice ordförande uppbära 

motsvarande ersättning som ordförande. Om första vice ordförande är 

förhindrad att ersätta ordförande under längre tid än en månad ska 

andra vice ordförande ersätta ordförande.  

Om både första och andra vice ordförande är förhindrade ersätta 

ordförande under längre tid än en månad ska får nämnden utse en 

annan ledamot som ersättare för dessa. Ersättaren ska utföra samtliga 

ordförandens och övriga presidiets uppgifter. 

Förhinder 
11 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en 

del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till sin gruppledare 

och nämndens sekreterare. Det är respektive partigrupps ansvar att se 

till att ersättare kallas.  

Då det varit majoritetsval kallas enligt kommunfullmäktiges beslutade 

inkallelseordning. Då det varit proportionella val gäller särskilda regler 

för vilken ersättare som kallas. 

Ersättares tjänstgöring  
12 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett 

sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den 

ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra det vill säga i enlighet 

med den av fullmäktige beslutade inkallelseordningen. Byte bör ske i 
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samband med nytt ärende. En ledamot har rätt att tjänstgöra även om 

en ersättare trätt i ledamotens ställe, även här bör byte ske i samband 

med nytt ärende. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få 

sin mening antecknad till protokollet.  

En ersättare som har börjat tjänstgöra som beslutsfattare har företräde 

före annan ersättare, oberoende av turordningen. Om det 

majoritetsförhållandet mellan partier i styrelsen eller i en nämnd 

påverkats genom ersättares tjänstgöring, får dock en ersättare som 

inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 

ersättare som kommer längre ner i turordningen. Detta görs för att 

återskapa majoritetsförhållandena.  

Jäv och avbruten tjänstgöring 
13 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på 

grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.  

En ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde 

på grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid 

sammanträdet. 

Sammanträden 

Tidpunkt för sammanträden 
14 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Extra sammanträden 
15 § Sammanträde ska hållas om ordföranden anser att det behövs 

eller när minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden 

för extra sammanträde. 
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Ändringar i sammanträdesordningen 
16 § Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett 

sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om 

möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att 

dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se 

till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet. 

Sammanträde och deltagande på distans 
17 § Styrelsen, nämnder och utskott får, om särskilda skäl föreligger, 

sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 

sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 

realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 

varandra och delta på lika villkor. Lokalen som distansdeltagaren 

använder ska omöjliggöra för obehöriga att ta del av 

sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fyra (4) dagar i förväg 

anmäla det till sekreteraren. Av anmälan ska det framgå vilka skäl 

ledamoten har för att delta på distans samt vilken lokal ledamoten 

kommer att delta från. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Möjligheten att delta i sammanträde på distans ska användas restriktivt. 

Ärenden som omfattas av sekretess, innehåller känsliga personuppgifter 

eller som innebär myndighetsutövning undantas från möjlighet till 

distansdeltagande vid politiska sammanträden. 

Arbetsformer 

Kallelse 
18 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde om möjligt 

minst en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla 
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uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska 

behandlas. 

Yrkande 
19 § På ordförandes begäran ska yrkanden lämnas skriftligt till 

nämndens sekreterare. 

Deltagande i beslut  
20 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta 

i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas. En 

ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i 

beslutet, om nämnden fattar det med acklamation. 

Reservation  
21 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 

motivera reservationen ska det göras skriftligt. Motiveringen ska lämnas 

till sekreteraren före justeringen av protokollet.  

Justering av protokoll 
22 § Protokollet justeras av ordföranden och den ledamot som vid 

sammanträdet utses att justera protokollet. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 

omedelbart. Paragrafen bör då redovisas skriftligt innan justering. 

Justeringen ska ske senast påföljande arbetsdag. 

Kungörelser och tillkännagivande av föreskrifter 
23 § Nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 

ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. Nämnderna ska 

underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart 

en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms 

nödvändig. 
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Utskott 
24 § Nämnden själv kan besluta att ha ett eller flera utskott. Nämnden 

väljer ledamöter och ersättare i dessa utskott bland nämndens 

ledamöter och ersättare. 

Nämnden väljer, för den tid nämnden bestämmer, bland utskottets 

ledamöter en ordförande och en vice ordförande.  

Om varken ordförande eller vice ordföranden kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde, gäller samma 
bestämmelse som i 10 §.  
 
Ersättare i utskott, som inte tjänstgör, har inte rätt att närvara vid 
utskottssammanträden om inte nämnden beslutar annat. Ersättare ska 
inkallas till tjänstgöring i den ordning som nämnden bestämt. Om 
nämnden inte fattat ett beslut om inkallelse av ersättare gäller 
kommunfullmäktiges beslutade inkallelseordning. 
 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskott, som inte utsetts vid 
proportionella val, ska fyllnadsval snarast förrättas av nämnden. 
 
Utskott sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs. 
 
Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna 
är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.  
 
Utöver detta gäller samma förfarande avseende kallelse till 
sammanträden som för nämnder och styrelsen.  

Befogenheter 

Undertecknande av handlingar 
25 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnderna ska på 
styrelsens och nämndernas vägnar undertecknas av ordföranden och 
kontrasigneras av förvaltningschef. Vid förfall för ordföranden inträder 
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vice ordföranden och vid förfall för denna den ledamot som styrelsen 
utser. 

Delgivningsmottagare  
26 § Delgivning med en nämnd sker med ordföranden eller nämndernas 
förvaltningschef eller annan person som nämnden bestämmer.  

Taxor 
27 § Nämndernas fastställer alla taxor inom sitt verksamhetsområde 
förutom de som är av principiell art, vilka fastställs av 
kommunfullmäktige. Exempel på taxor av principiell art är VA-taxa, 
avgifter för särskilt boende, bygglovstaxa och avgifter inom barnomsorg. 
Nämnderna har efter det att kommunfullmäktige fastställt en taxa rätt 
att justera den efter index eller motsvarande, om kommunfullmäktige så 
beslutar. 

Utdelning ur stiftelser och donationsfonder 
28 § Nämnd som är styrelse för en stiftelse eller donationsfond 
beslutar om utdelning i dessa.  

Kommunens talan inom nämndens förvaltningsområde 
29 § Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål 
och ärenden, som faller inom dess förvaltningsområde.  
 
Nämnden har också rätt att inom sitt verksamhetsområde avskriva 
fordran med den behörighet och begränsning som framgår av 
kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer för avskrivning av fordringar.
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Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2022-06-08

Vadstena kommun 
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§ 80 

Reglemente för kommunstyrelsen 
Vår beteckning: KS/2022:95 - 003 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

1. Reglemente för kommunstyrelsen antaget av kommunfullmäktige 

den 28 mars 2018, § 34, upphävs från och med 2023-01-01. 

2. Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas från 

och med 2023-01-01.   

 

Sammanfattning 
I samband med en ny mandatperiod sker översyn av reglementen. 
Kommunstyrelsens förvaltning har i uppdrag att se över Vadstena 
kommuns styrmodel och har i samband med det gått igenom ett antal 
styrdokument i syfte att skapa en enhetlig styrkedja. Målet har varit att 
förenkla och förtydliga nämndernas ansvarsområden för att skapa 
tydliga förutsättningar för såväl förtroendevalda som tjänstepersoner att 
utöva sina respektive uppdrag. Förslaget till nytt reglemente tydliggör 
därför vad som är kommunstyrelsens lagstadgade ansvar och vilka 
ansvarsområden som kommunfullmäktige har beslutat om.   
 
I kommunstyrelsens reglemente beskrivs även fyra grundläggande och 
vägledande principer som ska ses som portalparagrafer. Dessa är 
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Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2022-06-08

Vadstena kommun 

592 80 Vadstena   BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35   TEL 010-234 70 00   FAX 0143-151 90 
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se   WEBB www.vadstena.se

desamma för styrelsen och samtliga nämnder, och har tillkommit för att 
betona styrelsens och nämndernas gemensamma ansvar att främja 
demokratin, öka insyn och inflytande, bidra till en hållbar utveckling 
samt värna om helhetsperspektivet i varje enskilt beslut.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-03 
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
 
Beslutet expedieras till 
- 
 
 



 

1 (2)
2022-05-03

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Reglemente för kommunstyrelsen från och med 1 januari 2023 
Vår beteckning: KS/2022:95 - 003 Reglementen, stadgar, förordningar 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Reglemente för kommunstyrelsen antaget av kommunfullmäktige den 28 mars 2018 § 34, 
upphävs från och med 2023-01-01. 

2. Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas från och med 2023-01-01.   
 

Sammanfattning 
I samband med en ny mandatperiod sker översyn av reglementen. Kommunstyrelsens förvaltning har i 
uppdrag att se över Vadstena kommuns styrmodel och har i samband med det gått igenom ett stort antal 
styrdokument i syfte att skapa en enhetlig styrkedja. Målet har varit att förenkla och förtydliga nämndernas 
ansvarsområden för att skapa tydliga förutsättningar för såväl förtroendevalda som tjänstepersoner att 
utöva sina respektive uppdrag. Förslaget till nytt reglemente tydliggör därför vad som är 
kommunstyrelsens lagstadgade ansvar och vilka ansvarsområden som kommunfullmäktige har beslutat 
om.   
 
I kommunstyrelsens reglemente beskrivs även fyra grundläggande och vägledande principer som ska ses 
som portalparagrafer. Dessa är desamma för styrelsen och samtliga nämnder, och har tillkommit för att 
betona styrelsens och nämndernas gemensamma ansvar att främja demokratin, öka insyn och inflytande, 
bidra till en hållbar utveckling samt värna om helhetsperspektivet i varje enskilt beslut.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-03. 
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen.  
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
 
Beslutet expedieras till 
- 
 
Finansiering 
Förslaget är kostnadsneutralt.  
 
Samråd 
Revidering av reglementet har gjorts i samråd med kommundirektör. Under processen har en dialog med 
kommunstyrelsens presidium förts.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 



 

Vadstena kommun 
592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 010-234 70 00 

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se
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Madeleine Andersson 
Kommundirektör 

Baharan Raoufi-Kvist 
Utredare 
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Vad är ett reglemente? 
Ett reglemente är ett dokument som anger vilka uppgifter och 

verksamhetsområden som en nämnd, inklusive kommunstyrelsen, 

ansvarar för. Alla reglementen antas av kommunfullmäktige, som 

därigenom delegerar ansvar och befogenheter till nämndorganisationen. 

Reglementet är ett viktigt dokument i den kommunala styrkedjan då det 

utgör grunden för respektive nämnds befogenheter och ansvar. Som 

dokument tjänar därmed varje reglemente som ett 

gränsdragningsdokument för såväl tjänstepersoner som förtroendevalda 

i den kommunala organisationen. 

Varje reglemente inleds med så kallade portalparagrafer, vilka är de 

samma för samtliga nämnder. 
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Styrelsens uppgifter 
Följande fyra grundläggande och vägledande principer kopplade till 

kommunstyrelsens verksamhet och arbetsformer ska ses som 

portalparagrafer. Dessa är desamma för samtliga nämnder i Vadstena 

kommun. Kommunstyrelsen ska: 

 skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet, insyn och 

inflytande 

 utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om 

mänskliga rättigheter och mot diskriminering 

 bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle 

 vid beslut och utövande av styrelsens uppdrag värna ett 

helhetsperspektiv. 

Allmänt om styrelsens uppgifter 
1 § Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den 

har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och 

ekonomiska ställning.  

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 

angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 

gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska 

också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, 

stiftelser och kommunalförbund.  

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en 

samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för 

kommunen (styrfunktion).  

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling 

och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna 

följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige 

(uppföljningsfunktion).  
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Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte 

sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). 
Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av 

kommunallagen (2017:725), (KL), och annan lagstiftning. 

Ledningsfunktionen och styrfunktionen 

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 
2 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna 

och gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar 

för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls. 

Styrelsens övergripande uppgifter 
3 § Styrelsen ska:  

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och 

strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den 

kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor 

som inte är förbehållen annan nämnd  

2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders 

beslut  

3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt KL eller 

enligt annan lag eller författning  

4. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen  

5. ha hand om kommunens personaladministrativa system, 

ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, it-

system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, 

passersystem och förtroendemannaregister  

6. ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) 

följs  

7. anställa direktör samt besluta om instruktion för denna 

8. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de 

framställningar som behövs  
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9. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder  

10. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för 

intern kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar  

11. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och 

förvaltningscheferna,  

12. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana 

kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare 

13. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i 

enlighet med KL 

14. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.  

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de 

ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.  

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att 

besluta om remiss av sådana ärenden. 

Bolag och stiftelser 
4 § Styrelsen ska:  

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser 

som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, 

främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 

direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse 

för kommunen  

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till bolag fattas och 

kontinuerligt hålls uppdaterade  

3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och 

bolagsledningarna/stiftelseledningarna 

4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav 

som anges i KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser 

kommunen äger eller har intresse i  
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5. årligen, senast den 31 maj i beslut pröva om den verksamhet som 

bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under 

föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner 

styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till 

fullmäktige om nödvändiga åtgärder  

6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och 

föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag, 

föreningar och organisationer som kommunen helt eller delvis äger 

eller annars har intresse i.  

Kommunalförbund 
5 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 

sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

Ekonomi och medelsförvaltning 
6 § Styrelsen ska: 

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige 

meddelade riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar 

placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka 

att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt 

att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna 

fordringar  

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. 

att  

a) underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom  

b) se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett  

c) handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från 

annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som 

förvaltas av den nämnden  
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3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL  

4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lag om 

kommunal bokföring och redovisning (2018:597) 

5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lag om 

kommunal bokföring och redovisning (2018:597) 

6. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som 

avsatts till pensionsförpliktelser.  

Delegering från fullmäktige 
7 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:  

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 

fullmäktige fastställt  

2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden 

inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige 

fastställd beloppsram och andra riktlinjer  

3. översiktsplanering 

4. hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig bebyggda 

fastigheter samt fast egendom  

5. köp, försäljning och byte av bebyggd fastighet samt fast egendom i 

de fall de inte ingår i beslutade mark- och exploateringsprojekt 

6. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för 

kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning 

av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal  

7. tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen  

8. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen.  

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige 

när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att 

yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda 

med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet. 



10 (14)

Personalpolitiken 
8 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid 

bland annat att  

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera 

frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 

dess arbetstagare  

2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om 

förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38 §§ lagen om 

medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders 

verksamhetsområden (1976:580) 

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 

bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som 

arbetsgivare och dess arbetstagare  

4. besluta om stridsåtgärd  

5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen om vissa kommunala 

befogenheter (2009:47). 

Personalansvar 
9 § Styrelsen är kommunens anställningsmyndighet för personal vid 

samtliga förvaltningar. Styrelsen och nämnderna har hand om 

personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive 

verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i detta 

reglemente. 

Uppföljningsfunktionen 

Styrelsens uppföljning 
10 § Styrelsen ska:  

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer 

och program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna  
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2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt 

och ekonomiskt  

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna  

4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga 

kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål 

och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret  

5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens 

avtalssamverkan enligt KL eller enligt annan lag eller författning  

6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som 

bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med 

lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv  

7. senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över 

beredningen av motioner som väckts i fullmäktige och som inte 

slutligt handlagts av fullmäktige.  

Särskilda uppgifter 

Processbehörighet 
11 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla 

mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag 

eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål 

där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte 

fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. 

Krisberedskap, civilförsvar och krig 
12 § Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd och ska fullgöra 

lagstadgade uppgifter under extraordinära händelser i fredstid enligt 

lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) (2006:544).  

Krisledningsnämnden ska sammankallas på begäran av en enskild 

ledamot, varefter nämnden kan besluta om att krisledningsnämnden ska 

träda i funktion.  
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Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens 

övriga nämnder i den utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den 

uppkomna krisen. Krisledningsnämnden kan dock endast ta över 

beslutanderätt i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den 

uppkomna händelsens omfattning och art.  

Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för den verksamhet 

som anges i 3 kap. LEH.  

Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lag 

om totalförsvar och höjd beredskap (1992:1403).  

Styrelsen utser ledamot/ledamöter i hemvärnsråd enligt 

hemvärnsförordningen (1997:146).  

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara 

finns i lagen om förfarandet hos kommunerna, 

förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara 

m.m (1988:97). 

Arbetslöshetsnämnd 
13 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen om 

arbetslöshetsnämnd (1944:475). 

Arkivmyndighet 
14 § Kommunalförbundet Sydarkivera är Vadstena kommuns 

arkivmyndighet. 

Anslagstavla och webbplats 
15 § Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.  

Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa 

och interna webbplats. 
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Författningssamling 
16 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala 

författningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad 

form. 

Räddningsnämnd 
17 § Styrelsen är räddningsnämnd. 

Jävsnämnd 
18 § Styrelsen är räddningsnämnd. 

Näringslivsservice och marknadsföring 
19 § Styrelsen ansvarar för: 

1. näringslivsfrågor, 

2. arrangera mötesplatser för näringslivet och kommunen, 

3. erbjuda näringslivsservice och lotsning, 

4. driva en auktoriserad turistinformation med centralt beläget 

helårsöppet besökskontor,  

5. samordna aktiviteter och aktörerer i Vadstena centrum,  

6. utveckla Vadstenas platsvarumärke och kommunens 

marknadsföring av platsen  

7. samordna kommunens arbete med platsutveckling. 

Hållbarhet 
20 § Styrelsen ansvarar för: 

1. samordning av kommunens hållbarhetsarbete 

2. samordning av kommunens folkhälsoarbete 

3. samordning av demokrati-, trygghets-, jämställdhets- samt 

mångfaldsfrågor. 

Måltidsproduktion 
21 § Styrelsen ansvarar för kommunens måltidsproduktion och 

måltidsverksamhet. 
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Information och kommunikation 
22 § Styrelsen ansvarar för: 

1. kommunövergripande information och kommunikation 

2. samordna kommunens interna och externa kommunikationsarbete. 
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§ 81 

Reglemente för kultur- och utbildningsnämnden 
Vår beteckning: KS/2022:97 - 003 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Reglemente för kultur- och utbildningsnämnden antaget av 

kommunfullmäktige den 25 februari 2021, § 5 upphävs från och 

med 1 januari 2023. 

2. Förslag till reviderat reglemente för kultur- och 

utbildningsnämnden antas från och med 1 januari 2023. 

Sammanfattning 
I samband med en ny mandatperiod sker översyn av reglementen. 
Kommunstyrelsens förvaltning har i uppdrag att se över Vadstena 
kommuns styrmodell, och därmed har samtliga styrdokument setts över 
för att skapa en enhetlig styrkedja. Målet har varit att förenkla och 
förtydliga kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde genom 
reglementet. Förslaget tydliggör vad som är kultur- och 
utbildningsnämndens lagstadgade ansvar och vilka ansvarsområden 
som kommunfullmäktige har beslutat om. 
 
I kultur- och utbildningsnämndens reglemente beskrivs fyra 
grundläggande och vägledande principer som ska ses som 
portalparagrafer. Dessa är desamma för styrelsen och samtliga 
nämnder, för att betona styrelsens och nämndernas gemensamma 
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ansvar att främja demokratin, öka insyn och inflytande, bidra till en 
hållbar utveckling samt värna om helhetsperspektivet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad 29 april 
2022 
Förslag till reviderat reglemente för kultur- och utbildningsnämnden 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till kultur- och 
utbildningsnämnden  
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Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden 

Reglemente för kultur- och utbildningsnämnden från och med 1 januari 
2023 
Vår beteckning: KUN/2022:70 - 003 
 
Förslag till beslut  
Kultur- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att besluta: 
 

1. Reglemente för kultur- och utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige den 25 februari 
2021 § 5, upphävs från och med 1 januari 2023. 

2. Förslag till reviderat reglemente för kultur- och utbildningsnämnden antas från och med 1 januari 
2023. 
 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar för egen del: 
 

1. Kultur- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslag till revidering av nämndens reglemente. 
 
Sammanfattning 
I samband med en ny mandatperiod sker översyn av reglementen. Kommunstyrelsens förvaltning har i 
uppdrag att se över Vadstena kommuns styrmodell, och därmed har samtliga styrdokument setts över för 
att skapa en enhetlig styrkedja. Målet har varit att förenkla och förtydliga kultur- och utbildningsnämndens 
ansvarsområde genom reglementet. Förslaget tydliggör vad som är kultur- och utbildningsnämndens 
lagstadgade ansvar och vilka ansvarsområden som kommunfullmäktige har beslutat om. 
 
I kultur- och utbildningsnämndens reglemente beskrivs fyra grundläggande och vägledande principer som 
ska ses som portalparagrafer. Dessa är desamma för styrelsen och samtliga nämnder, för att betona 
styrelsens och nämndernas gemensamma ansvar att främja demokratin, öka insyn och inflytande, bidra till 
en hållbar utveckling samt värna om helhetsperspektivet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad 29 april 2022 
Förslag till reviderat reglemente för kultur- och utbildningsnämnden 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut med handlingar expedieras till kommunstyrelsen 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till kultur- och utbildningsnämnden  
 
Finansiering 
I förslaget till reviderat reglemente för kultur- och utbildningsnämnden föreslås under Arbetsmarknad och 
integration att nämnden tar ansvar för kommunens förstegsverksamhet. Denna verksamhet ligger för 
närvarande under socialnämnden och finanseras av Samordningsförbundet. Finanseringen från 
Samordningsförbundet kommer att minska vid halvårsskiftet. Enligt Samordningsförbundet finnas det 



 

Vadstena kommun 
592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 010-234 70 00 

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

2 (2)

möjlighet att ansöka om fortsatt stöd för 2023, dock är det oklart hur mycket stöd Vadstena kommun kan 
få. Därmed bör finansering av förstegsverksamheten tas med i budgetberedning inför budget 2023. 
Finansiering saknas inom kultur- och utbildningsnämnden i dagsläget. 
 
Samråd 
Revidering av reglementet har gjorts i samråd med förvaltningschef, förvaltningskoordinator samt 
verksamhetschefer inom kultur- och utbildningsförvaltningen. Under processen har en dialog med kultur- 
och utbildningsnämndens presidium förts. Kultur- och utbildningsnämnden har fått information om 
förslaget på nämnden 19 april 2022. Därefter har nämndens ledamöter haft möjlighet att komma med 
synpunkter på förslaget.  
 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen 
 
 
 
Johan Wernström 
Bildningschef 

Baharan Raoufi-Kvist 
Utredare 
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Vad är ett reglemente? 
Ett reglemente är ett dokument som anger vilka uppgifter och 

verksamhetsområden som en nämnd, inklusive kommunstyrelsen, 

ansvarar för. Alla reglementen antas av kommunfullmäktige, som 

därigenom delegerar ansvar och befogenheter till nämndorganisationen. 

Reglementet är ett viktigt dokument i den kommunala styrkedjan då det 

utgör grunden för respektive nämnds befogenheter och ansvar. Som 

dokument tjänar därmed varje reglemente som ett 

gränsdragningsdokument för såväl tjänstepersoner som förtroendevalda 

i den kommunala organisationen. 

Varje reglemente inleds med så kallade portalparagrafer, vilka är de 

samma för samtliga nämnder. 
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Kultur- och utbildningsnämndens uppgifter 
Följande fyra grundläggande och vägledande principer kopplade till 

kultur-och utbildningsnämndens verksamhet och arbetsformer ska ses 

som portalparagrafer. Dessa är desamma för samtliga nämnder i 

Vadstena kommun. Kultur-och utbildningsnämnden ska: 

 skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet, insyn och 

inflytande 

 utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om 

mänskliga rättigheter och mot diskriminering 

 bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle 

 vid beslut och utövande av kultur- och utbildningsnämndens 

uppdrag värna ett helhetsperspektiv. 

Utbildning  
1 § Kultur och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, öppen 

förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild 

utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt skolskjuts 

enligt skollagen (2010:800). Kultur- och utbildningsnämnden är enligt 

skollagen tillstånds- och tillsynsmyndighet över förskola, fritidshem och 

annan pedagogisk verksamhet, vars huvudman kommunen har godkänt. 

Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för elevresor i gymnasieskolan 

enligt lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa 

elevresor (1991:1110). 

Utöver det ansvarar nämnden för: 

1. omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. 
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Kultur och fritid 
2 § Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter 

enligt bibliotekslagen (2013:801). Kultur- och utbildningsnämnden 

ansvarar för registreringslotterier enligt spellagen (2018:1138). 

Utöver det ansvarar nämnden för: 

1. kulturskolans verksamhet 

2. kommunal kultur- och fritidsverksamhet för barn, ungdomar och 

vuxna 

3. kommunala kultur- och fritidsarrangemang för barn, ungdomar och 

vuxna 

4. samverkan med utomstående aktörer inom kultur- och 

fritidsområdet 

5. kommunens bidrag till idéburen och ideell sektor samt bidrag till 

verksamhet inom social sektor  

6. beslut om samt utdelning av kommunens kulturstipendium, 

fritidsstipendium och diplom för särskild uppskattning 

7. simhallens verksamhet 

8. bokning av sporthall, idrotts- och samlingslokaler på Sankt 

Persskolan, Katarinaskolan och Petrus Magni skola, ishallen och 

simhallen.  

9. kommunens konst avseende köp, förvaltning, förteckning och 

försäljning, 

10. kommunens hantering av enprocentsregeln för konstnärlig 

gestaltning vid ny-, till- och ombyggnad av lokal och offentlig plats. 

Arbetsmarknad och integration 
3 § Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för samordning av 

etablering av nyanlända enligt lagen om etableringsinsatser för vissa 

nyanlända invandrare (2010:197). Kultur- och utbildningsnämnden 

ansvarar för det kommunala aktivitetsansvaret enligt skollagen.  
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Utöver det ansvarar nämnden för: 

1. kommunens arbetsmarknadsfrågor och arbetsmarknadsåtgärder 

2. kommunens förstegsverksamhet. 

Personal-, budget- och verksamhetsansvar 
4 § Kultur- och utbildningsnämnden har ansvar för personal, budget 

och verksamhetsfrågor inom de ansvarsområden som ges av detta 

reglemente, eller som på annat sätt har beslutas om av 

kommunfullmäktige.  

Övrigt 
5 § Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för yttranden till extern 

part eller myndighet i ärenden som berör nämndens ansvars- eller 

verksamhetsområden. 
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§ 82 

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 
Vår beteckning: KS/2022:98 - 003 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

1. Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden antaget av 

kommunfullmäktige den 28 mars 2018, § 33 upphävs från och 

med 1 januari 2023. 

2. Förslag till reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 

antas från och med 1 januari 2023. 

 

Sammanfattning 
I samband med en ny mandatperiod sker översyn av kommunens 
reglementen. Kommunstyrelsens förvaltning har i uppdrag att se över 
Vadstena kommuns styrmodell och därmed har samtliga styrdokument 
setts över för att skapa en enhetlig styrkedja. Målet har varit att förenkla 
och förtydliga samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde genom 
reglementet. Förslaget tydliggör vad som är 
samhällsbyggnadsnämndens lagstadgade ansvar och vilka 
ansvarsområden som kommunfullmäktige har beslutat om. 
 
I samhällsbyggnadsnämndens reglemente beskrivs fyra grundläggande 
och vägledande principer som ska ses som portalparagrafer. Dessa är 
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desamma för styrelsen och samtliga nämnder, för att betona styrelsens 
och nämndernas gemensamma ansvar att främja demokratin, öka insyn 
och inflytande, bidra till en hållbar utveckling samt värna om 
helhetsperspektivet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad 6 maj 2022. 
Förslag reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till samhällsbyggnadsnämnden.  
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Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden 

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden från och med 1 januari 2023 
Vår beteckning: SBN/2022:84 - 003 
 
Förslag till beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att besluta: 
 

1. Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden antaget av kommunfullmäktige den 28 mars 2018 § 
33, upphävs från och med 1 januari 2023. 

2. Förslag till reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden antas från och med 1 januari 
2023. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar för egen del: 
 

1. Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förslag till revidering av nämndens reglemente. 
 
Sammanfattning 
I samband med en ny mandatperiod sker översyn av kommunens reglementen. Kommunstyrelsens 
förvaltning har i uppdrag att se över Vadstena kommuns styrmodell och därmed har samtliga 
styrdokument setts över för att skapa en enhetlig styrkedja. Målet har varit att förenkla och förtydliga 
samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde genom reglementet. Förslaget tydliggör vad som är 
samhällsbyggnadsnämndens lagstadgade ansvar och vilka ansvarsområden som kommunfullmäktige har 
beslutat om. 
 
I samhällsbyggnadsnämndens reglemente beskrivs fyra grundläggande och vägledande principer som ska 
ses som portalparagrafer. Dessa är desamma för styrelsen och samtliga nämnder, för att betona styrelsens 
och nämndernas gemensamma ansvar att främja demokratin, öka insyn och inflytande, bidra till en hållbar 
utveckling samt värna om helhetsperspektivet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad 6 maj 2022. 
Förslag reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut med handlingar expedieras till kommunstyrelsen. 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Finansiering 
Beslutet är kostnadsneutralt. 
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Samråd 
Revidering av reglementet har gjorts i samråd med förvaltningschef och nämndsekreterare samt 
verksamhetschefer inom samhällsbyggnadsnämnden. Under processen har en dialog med 
samhällsbyggnadsnämndens presidium förts. Samhällsbyggnadsnämnden har fått information om förslaget 
på nämnden 19 april 2022. Därefter har nämndens ledamöter haft möjlighet att komma med synpunkter 
på förslaget.  
 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
Annika Toll 
Samhällsbyggnadschef 

Baharan Raoufi-Kvist 
Utredare 
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Vad är ett reglemente? 
Ett reglemente är ett dokument som anger vilka uppgifter och 

verksamhetsområden som en nämnd, inklusive kommunstyrelsen, 

ansvarar för. Alla reglementen antas av kommunfullmäktige, som 

därigenom delegerar ansvar och befogenheter till nämndorganisationen. 

Reglementet är ett viktigt dokument i den kommunala styrkedjan då det 

utgör grunden för respektive nämnds befogenheter och ansvar. Som 

dokument tjänar därmed varje reglemente som ett 

gränsdragningsdokument för såväl tjänstepersoner som förtroendevalda 

i den kommunala organisationen. 

Varje reglemente inleds med så kallade portalparagrafer, vilka är de 

samma för samtliga nämnder. 
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Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter 
Följande fyra grundläggande och vägledande principer kopplade till 

samhällsbyggnadsnämndens verksamhet och arbetsformer ska ses som 

portalparagrafer. Dessa är desamma för samtliga nämnder i Vadstena 

kommun. Samhällsbyggnadsnämnden ska: 

 skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet, insyn och 

inflytande 

 utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om 

mänskliga rättigheter och mot diskriminering 

 bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle 

 vid beslut och utövande av samhällsbyggnadsnämndens uppdrag 

värna ett helhetsperspektiv. 

Plan och bygg 
1 § Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom 

plan- och bygglagen (2010:900), fastighetsbildningslagen (1970:988), 

ledningsrättslagen (1973:1144), anläggningslagen (1973:1149) eller 

annan lagstiftning på området. Samhällsbyggnadsnämnden är förvaltare 

av kommunens geografiska information. 

Utöver det ansvarar nämnden för att: 

1. följa samhällsutvecklingen och aktuella plan- och byggnadsfrågor 

och därvid framföra sina synpunkter på funktion, gestaltning och 

utformning samt plan- och byggnadsverksamhet i övrigt 

2. bevaka kulturmiljöfrågor för den bebyggda miljön (byggnader och 

anläggningar).  

3. besluta om planbesked  

4. anta, ändra eller upphäva detaljplaner som inte är av principiell 

betydelse och som har stöd i översiktsplan 

5. svara för kartframställning, GIS-hantering samt för kommunens 

grundläggande kartverk och stomnät 
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6. svara för kommunens adressättning och besluta i namnfrågor för 

kvarter, gator, vägar, allmänna platser, stadsdelar och liknande 

7. besluta i ärenden enligt lagen om lägenhetsregister 

8. prövning av strandskyddsdispenser och utöva tillsyn över 

strandskyddet enligt miljöbalken (1998:808) 

9. upphävande av strandskydd i detaljplaneärenden 

10. yttra sig i fastighetsbildningsärenden 

Miljö och hälsoskydd 
2 § Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer 

kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet. Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter 

som åligger kommunenen som tillsynsmyndighet respektive behörig 

kontrollmyndighet enligt miljöbalken (1998:808), livsmedelslagen 

(2006:804), lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805), 

smittskyddslagen (2004:168), strålskyddslagen (2018:396), tillsyn av 

lokaler och miljöer enligt lagen om tobak och liknande produkter 

(2018:2088).  

Utöver det ansvarar nämnden för att: 

1. följa samhällsutvecklingen och aktuella miljö- och 

hälsoskyddsfrågor och därvid framföra sina synpunkter, utarbeta de 

förslag och bereda de ärenden som är påkallade inom området 
2. arbeta fram förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan 

krävas av kommunen samt svara för den provtagning som 

kommunen är skyldiga att utföra med anledning av kvalitetsnormer 

Mark och exploatering 
3 § Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom 

mark och expolatering. Samhällsbyggnadsnämnden är tillika 

trafiknämnd. 
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Utöver det ansvarar nämnden för att: 

1. en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt för att 

bostadsförsörjning och samhällsbyggande främjas 

2. försäljning och upplåtelse av tomträtt av bostäder, industrier, och 

övriga exploateringsobjekt inom detaljplanelagd mark  

3. mark- och exploateringsverksamhet, inklusive köp och försäljning av 

detaljplanelagd mark för bostäder, industrier och övriga 

exploateringsobjekt samt upprättande, godkännande och 

genomförande av mark- och exploateringsavtal 

4. ansöka om och företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar där 

kommunen är sakägare  

5. förvalta och utarrendera kommunens mark 

6. planering och samordning av infrastruktur 

7. utbyggnad, drift samt underhåll av kommunens gator och vägar, 

lekplatser, parker och grönområden 

8. frågor om dispens från skyldighet att svara för gångbanerenhållning 

som kan ha ålagts fastighetsinnehavare 

9. myndighetsutövningen enligt ordningslag och lokala 

ordningsföreskrifter (1993:1617). 

10. prövning av skyltar och den tillsyn häröver som ankommer på 

kommunen enligt lagen med särskilda bestämmelser om 

gaturenhållning och skyltning (1998:814) 

11. besluta om lokala trafikföreskrifter i kommunen 

12. parkeringsövervakning och fordonsflyttning 

Personal-, budget- och verksamhetsansvar 
4 § Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för personal, budget och 

verksamhetsfrågor inom de ansvarsområden som ges av detta 

reglemente, eller som på annat sätt har beslutas om av 

kommunfullmäktige.  
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Övrigt 
5 § Samhällsbyggnadsnämnden fullgör nedanstående uppgifter i den 

mån uppgifterna inte åligger kommunstyrelsen eller annan nämnd: 

1. naturvårdsfrågor 

2. ansvarar för kommunens energi- och klimatrådgivning 

 

6 § Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för yttranden till extern part 

eller myndighet i ärenden som berör nämndens ansvars- eller 

verksamhetsområden.  
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§ 83 

Reglemente för socialnämnden 
Vår beteckning: KS/2022:96 - 003 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

1. Reglemente för socialnämnden antaget av kommunfullmäktige 

den 10 september 2014, § 119 upphävs från och med 2023-01-

01. 

2. Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden antas från 

och med 2023-01-01. 

 

Sammanfattning 
I samband med en ny mandatperiod sker översyn av reglementen. 
Kommunstyrelsens förvaltning har i uppdrag att se över Vadstena 
kommuns styrmodel, och därmed har samtliga styrdokument setts över 
för att skapa en enhetlig styrkedja. Målet har varit att förenkla och 
förtydliga socialnämndens ansvarsområde genom reglementet. 
Förslaget tydliggör vad som är socialnämndens lagstadgade ansvar och 
vilka ansvarsområden som kommunfullmäktige har beslutat om.  
 
I socialnämndens reglemente beskrivs fyra grundläggande och 
vägledande principer som ska ses som portalparagrafer. Dessa är 
densamma för styrelsen och samtliga nämnder, för betona styrelsens 
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och nämndernas gemensamma ansvar att främja demokratin, öka insyn 
och inflytande, bidra till en hållbar utveckling samt värna om 
helhetsperspektivet.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden.  
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
 
 



 

2022-05-31 

 

_____________________________________ 
 

Vadstena kommun 
Postadress 592 80 Vadstena   |   Besöksadress Klosterledsgatan 35 
Tel 010-234 70 00   |   E-post vadstena.kommun@vadstena.se 

www.vadstena.se

Kommunfullmäktiges 
ledamöter 

 
 
 

TILLÄGGSYRKANDEN  
Sveriges riksdag antog den 21 juni 2022 en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter. 
Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de 
säljer tobaksfria nikotinprodukter som till exempel vitt snus. Kommunen och 
Polismyndigheten kommer att vara ansvarig för tillsynen av försäljningsställena. Vadstena 
kommun behöver därmed fatta beslut om vilken nämnd som ska ansvara för att ta emot 
anmälningar från försäljningsställen och bedriva tillsyn gentemot dessa.  
 
Eftersom socialnämnden, genom samverkan med alkoholhandläggare i Motala kommun, i 
dagsläget bedriver tillstånd och tillsyn av tobakshandel enligt lag (2018:2088). Föreslås 
följande tilläggsyrkanden: 
   

 
1. Socialnämnden får ansvar för anmälan och tillsyn enligt lag om tobaksfria 

nikotinprodukter som gäller från och med 1 augusti 2022.  
 

2. Socialnämndens reglemente, med ikraftträdande 1 januari 2023, kompletteras i 1 § 
punkt 5 med: ansvarar för tillstånd och tillsyn av tobakshandel enligt lagen om tobak 
och liknande produkter (2018:2088) och lag om tobaksfria nikotinprodukter.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sofie Lagerfelt Fernström, nämndsekreterare SN 
Baharan Raoufi-Kvist, utredare KS 
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Tjänsteskrivelse till Socialnämnden 

Reglemente för socialnämnden från och med den 1 januari 2023 
Vår beteckning: SN/2022:54 - 003 Reglementen, stadgar, förordningar 
 
Förslag till beslut  
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att besluta: 
 

1. Reglemente för socialnämnden antaget av kommunfullmäktige den 10 september 2014 § 119, 
upphävs från och med 2023-01-01. 

2. Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden antas från och med 2023-01-01. 
 

Socialnämnden beslutar för egen del: 
 

1. Socialnämnden ställer sig bakom förslag till revidering av nämndens reglemente. 
 
Sammanfattning 
I samband med en ny mandatperiod sker översyn av reglementen. Kommunstyrelsens förvaltning har i 
uppdrag att se över Vadstena kommuns styrmodel, och därmed har samtliga styrdokument setts över för 
att skapa en enhetlig styrkedja. Målet har varit att förenkla och förtydliga socialnämndens ansvarsområde 
genom reglementet. Förslaget tydliggör vad som är socialnämndens lagstadgade ansvar och vilka 
ansvarsområden som kommunfullmäktige har beslutat om.  
 
I socialnämndens reglemente beskrivs fyra grundläggande och vägledande principer som ska ses som 
portalparagrafer. Dessa är densamma för styrelsen och samtliga nämnder, för betona styrelsens och 
nämndernas gemensamma ansvar att främja demokratin, öka insyn och inflytande, bidra till en hållbar 
utveckling samt värna om helhetsperspektivet.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden.  
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunstyrelsen. 
 
Finansiering 
Förslaget är kostnadsneutralt.  
 
Samråd 
Revidering av reglementet har gjorts i samråd med förvaltningschef och nämndssekreterare. Under 
processen har en dialog med socialnämndens presidium förts. Socialnämnden har fått information om 
förslaget på nämnden 2022-04-20. Därefter har nämndens ledamöter haft möjlighet att komma med 
synpunkter på förslaget.  
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Socialförvaltningen 
 
 
 
Caroline Strand 
Socialchef 

Baharan Raoufi-Kvist 
Utredare 
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Vad är ett reglemente? 
Ett reglemente är ett dokument som anger vilka uppgifter och 

verksamhetsområden som en nämnd, inklusive kommunstyrelsen, 

ansvarar för. Alla reglementen antas av kommunfullmäktige, som 

därigenom delegerar ansvar och befogenheter till nämndorganisationen. 

Reglementet är ett viktigt dokument i den kommunala styrkedjan då det 

utgör grunden för respektive nämnds befogenheter och ansvar. Som 

dokument tjänar därmed varje reglemente som ett 

gränsdragningsdokument för såväl tjänstepersoner som förtroendevalda 

i den kommunala organisationen. 

Varje reglemente inleds med så kallade portalparagrafer, vilka är de 

samma för samtliga nämnder. 
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Socialnämndens uppgifter 
Följande fyra grundläggande och vägledande principer kopplade till 

socialnämndens verksamhet och arbetsformer ska ses som 

portalparagrafer. Dessa är desamma för samtliga nämnder i Vadstena 

kommun. Socialnämnden ska: 

 skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet, insyn och 

inflytande 

 utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om 

mänskliga rättigheter och mot diskriminering 

 bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle 

 vid beslut och utövande av socialnämndens uppdrag värna ett 

helhetsperspektiv. 

Socialtjänst 
1 § Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt 

socialtjänstlagen SoL (2001:453), lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade LSS (1993:387), lagen om vård av unga LVU 

(1990:52), lagen om vård av missbrukare i vissa fall LVM (1988:870), 

lagen om unga lagöverträde LUL (1964:167), lagen om mottagandet av 

asylsökande LMA (1994:137), alkohollagen (2010:1622), lag om 

färdtjänst (1997:736) och riksfärdtjänst (1997:735).  

Utöver det ansvarar nämnden för: 

1. yttrande om anordnande av automatspel, roulettspel, tärningspel 

eller kortspel 

2. avge kommunens yttrande i fråga om antagande av hemvärnsman 

3. tillsyn av detaljhandel som bedriver försäljning av vissa receptfria 

läkemedel 

4. bostadsanpassningsbidrag 

5. ansvarar för tillstånd och tillsyn av tobakshandel enligt lagen om 

tobak och liknande produkter (2018:2088) 
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Vård och omsorg  
2 § Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt hälso- och 

sjukvårdslagen HSL (2017:30). 

Personal-, budget- och verksamhetsansvar 
3 § Socialnämnden har ansvar för personal, budget och 

verksamhetsfrågor inom de ansvarsområden som ges av detta 

reglemente, eller som på annat sätt har beslutas om av 

kommunfullmäktige.  

Övrigt 
4 § Socialnämnden ansvarar för yttranden till extern part eller 

myndighet i ärenden som berör nämndens ansvars- eller 

verksamhetsområden.  
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§ 84 

Reglemente för jävsnämnden 
Vår beteckning: KS/2022:101 - 003 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Reglemente för jävsnämnden antaget av kommunfullmäktige den 
28 mars 2018, § 36 upphävs från och med 2023-01-01. 

2. Förslag till reviderat reglemente för jävsnämnden antas från och 
med 2023-01-01.   
 

Sammanfattning 
I samband med en ny mandatperiod sker översyn av reglementen. 
Kommunstyrelsens förvaltning har i uppdrag att se över Vadstena 
kommuns styrmodel och har i samband med det gått igenom ett antal 
styrdokument i syfte att skapa en enhetlig styrkedja. Målet har varit att 
förenkla och förtydliga nämndernas ansvarsområden för att skapa 
tydliga förutsättningar för såväl förtroendevalda som tjänstepersoner att 
utöva sina respektive uppdrag. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till reviderat reglemente för jävsnämnden 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
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Beslutet expedieras till 
- 
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Vad är ett reglemente? 
Ett reglemente är ett dokument som anger vilka uppgifter och 

verksamhetsområden som en nämnd, inklusive kommunstyrelsen, 

ansvarar för. Alla reglementen antas av kommunfullmäktige, som 

därigenom delegerar ansvar och befogenheter till nämndorganisationen. 

Reglementet är ett viktigt dokument i den kommunala styrkedjan då det 

utgör grunden för respektive nämnds befogenheter och ansvar. Som 

dokument tjänar därmed varje reglemente som ett 

gränsdragningsdokument för såväl tjänstepersoner som förtroendevalda 

i den kommunala organisationen. 

Varje reglemente inleds med så kallade portalparagrafer, vilka är de 

samma för samtliga nämnder. 

  



5 (5)

Jävsnämndens uppgifter 
Följande fyra grundläggande och vägledande principer kopplade till 

jävsnämndens verksamhet och arbetsformer ska ses som 

portalparagrafer. Dessa är desamma för samtliga nämnder i Vadstena 

kommun. Jävsnämnden ska: 

 skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet, insyn och 

inflytande 

 utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om 

mänskliga rättigheter och mot diskriminering 

 bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle 

 vid beslut och utövande av styrelsens uppdrag värna ett 

helhetsperspektiv. 

Rättssäker myndighetsutövning och tillsyn 
Syftet med en jävsnämnd är att säkra rättssäker behandling och beslut i 
ärenden, där tillsyns- och verksamhetsansvar sammanfaller inom en och 
samma myndighet. I en kommun är varje nämnd en egen myndighet, 
vilket innebär att nämnden inte ska ha tillsyn eller myndighetsutövning 
över den egna verksamheten. För att kunna hantera sådana situationer, 
om och när de trots allt uppstår, har jävsnämnden inrättats. 
 
§ 1 Jävsnämnden tar över ansvaret för myndighetsutövning mot och 
tillsyn av verksamhet och objekt i ärenden där ansvar för 
myndighetsutövning, tillsyn, drift och/eller förvaltning sammanfaller 
inom en och samma myndighet (nämnd).  
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§ 85 

Reglemente för krisledningsnämnden 
Vår beteckning: KS/2022:100 - 003 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Reglemente för krisledningsnämnden antaget av 
kommunfullmäktige den 28 mars 2018, § 37 upphävs från och 
med 2023-01-01. 

2. Förslag till reviderat reglemente för krisledningsnämnden antas 
från och med 2023-01-01.   
 

Sammanfattning 
I samband med en ny mandatperiod sker översyn av reglementen. 
Kommunstyrelsens förvaltning har i uppdrag att se över Vadstena 
kommuns styrmodel och har i samband med det gått igenom ett antal 
styrdokument i syfte att skapa en enhetlig styrkedja. Målet har varit att 
förenkla och förtydliga nämndernas ansvarsområden för att skapa 
tydliga förutsättningar för såväl förtroendevalda som tjänstepersoner att 
utöva sina respektive uppdrag. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till reviderat reglemente för krisledningsnämnden 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
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Vad är ett reglemente? 
Ett reglemente är ett dokument som anger vilka uppgifter och 

verksamhetsområden som en nämnd, inklusive kommunstyrelsen, 

ansvarar för. Alla reglementen antas av kommunfullmäktige, som 

därigenom delegerar ansvar och befogenheter till nämndorganisationen. 

Reglementet är ett viktigt dokument i den kommunala styrkedjan då det 

utgör grunden för respektive nämnds befogenheter och ansvar. Som 

dokument tjänar därmed varje reglemente som ett 

gränsdragningsdokument för såväl tjänstepersoner som förtroendevalda 

i den kommunala organisationen. 

Varje reglemente inleds med så kallade portalparagrafer, vilka är de 

samma för samtliga nämnder. 
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Krisledningsnämndens uppgifter 
Följande fyra grundläggande och vägledande principer kopplade till 

krisledningsnämndens verksamhet och arbetsformer ska ses som 

portalparagrafer. Dessa är desamma för samtliga nämnder i Vadstena 

kommun. Krisledningsnämnden ska: 

 skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet, insyn och 

inflytande 

 utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om 

mänskliga rättigheter och mot diskriminering 

 bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle 

 vid beslut och utövande av styrelsens uppdrag värna ett 

helhetsperspektiv. 

Ledningsansvar vid extraordinära händelser i fredstid 
Krisledningsnämndens roll är att fullgöra uppgifter under extraordinära 

händelser i fredstid enligt lag om kommuners och regioners åtgärder 

inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

(2006:544) (LEH). 

En extraordinär händelse definieras som en sådan händelse som avviker 

från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk 

för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver 

skyndsamma insatser av en kommun eller en region. 

Det gemensamma för sådana händelser är att de ligger mellan 

normaltillstånd och höjd beredskap. Med extraordinär händelse avses 

inte en enskild händelse som en olycka, ett sabotage etcetera. Det som 

avses är i stället sådana händelser eller skeenden som får till följd att 

det bland annat uppstår allvarliga störningar i samhället och som kräver 

samordning mellan flera olika myndigheter och organ. 
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Det är ordföranden, eller vid dennes frånvaro vice ordföranden, i 

nämnden som bedömer när en extraordinär händelse gör att nämnden 

behöver träda i funktion. 

1 § Krisledningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter under 

extraordinära händelser i fredstid, i enlighet med LEH. Ansvaret innebär 

att nämnden vid en extraordinär händelse ska samordna övriga 

nämnders verksamhet. Nämnden ska också samordna den interna och 

externa informationen för den verksamhet som den har tagit över och 

som är kopplat till den aktuella händelsen. 

2 § Krisledningsnämnden kan från övriga nämnder begära in de 

yttranden och upplysningar som behövs för att fullgöra sina uppgifter. 

3 § Krisledningsnämnden ska rapportera sina beslut samt 

sammanställning av inträffade händelser och vidtagna åtgärder till 

kommunfullmäktige. Rapportering ska under extraordinär händelse ske 

fortlöpande, i samband med varje kommunfullmäktigesammanträde. 

4 § Om krisledningsnämnden beslutar att överta ansvaret för hela eller 

delar av verksamhetsområden från en annan nämnd ska beslutet 

omgående meddelas den nämnd som berörs. Nämnden ska om möjligt 

före beslutet samråda med berörd nämnd. 
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§ 86 

Reglemente för valnämnden 
Vår beteckning: KS/2022:99 - 003 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Reglemente för valnämnden antaget av kommunfullmäktige den 
24 april 2019, § 59 upphävs från och med 2023-01-01. 

2. Förslag till reviderat reglemente för valnämnden antas från och 
med 2023-01-01.   
 

Sammanfattning 
I samband med en ny mandatperiod sker översyn av reglementen. 
Kommunstyrelsens förvaltning har i uppdrag att se över Vadstena 
kommuns styrmodel och har i samband med det gått igenom ett antal 
styrdokument i syfte att skapa en enhetlig styrkedja. Målet har varit att 
förenkla och förtydliga nämndernas ansvarsområden för att skapa 
tydliga förutsättningar för såväl förtroendevalda som tjänstepersoner att 
utöva sina respektive uppdrag. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till reviderat reglemente för valnämnden 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
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Vad är ett reglemente? 
Ett reglemente är ett dokument som anger vilka uppgifter och 

verksamhetsområden som en nämnd, inklusive kommunstyrelsen, 

ansvarar för. Alla reglementen antas av kommunfullmäktige, som 

därigenom delegerar ansvar och befogenheter till nämndorganisationen. 

Reglementet är ett viktigt dokument i den kommunala styrkedjan då det 

utgör grunden för respektive nämnds befogenheter och ansvar. Som 

dokument tjänar därmed varje reglemente som ett 

gränsdragningsdokument för såväl tjänstepersoner som förtroendevalda 

i den kommunala organisationen. 

Varje reglemente inleds med så kallade portalparagrafer, vilka är de 

samma för samtliga nämnder. 
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Valnämndens uppgifter 
Följande fyra grundläggande och vägledande principer kopplade till 

valnämndens verksamhet och arbetsformer ska ses som 

portalparagrafer. Dessa är desamma för samtliga nämnder i Vadstena 

kommun. Valnämnden ska: 

 skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet, insyn och 

inflytande 

 utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om 

mänskliga rättigheter och mot diskriminering 

 bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle 

 vid beslut och utövande av styrelsens uppdrag värna ett 

helhetsperspektiv. 

Lokal valmyndighet 
1 § Valnämnden utgör lokal valmyndighet och ska i denna egenskap 
fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunens valnämnd. I 
uppgiften ingår att svara för planering för och genomförande av: 

- val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige samt 
Europaparlamentet  

- nationella folkomröstningar  
- kommunala folkomröstningar. 

 

Delegering från kommunfullmäktige 
2 § Valnämnden ska besluta i följande grupp av ärenden: 

- beslut om arvoden och ersättningar till röstmottagare i samband 
med val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige, 
Europaparlamentsval, nationella folkomröstningar och 
kommunala folkomröstningar. 

 

Nämnden ska redovisa delegationsbeslut i detta ärende till 
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kommunfullmäktige fyra gånger per år, i mars, juni, september och 

december. 
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§ 87 

Reglemente för kommunala pensionärsrådet 
Vår beteckning: KS/2020:63, KS/2015:116 - 003, 003 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

1. Kommunfullmäktiges beslut den 22 april 2015, § 70 upphävs. 
2. Nytt reglemente för kommunala pensionärsrådet antas och börjar 

gälla den 1 januari 2023. 
 

Sammanfattning 
Kommunala pensionärsrådets nuvarande reglemente behöver förändras 
för att rådets funktion ska bli tydligare och för att rådet ska kunna verka 
på ett mer ändamålsenligt sätt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott daterad den 6 maj 
2022 
Förslag till reglemente för kommunala pensionärsrådet 
Nuvarande reglemente för kommunala pensionärsrådet, KS/2015:116, 
2015:1027 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunala pensionärsrådet (beslut+nytt reglemente) 
Ekonomiavdelningen (beslut+nytt reglemente) 
Personalavdelningen (beslut+nytt reglemente) 
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Samtliga förvaltningschefer (nytt reglemente) 
Socialnämnden (beslut+nytt reglemente) 
Samhällsbyggnadsnämnden (beslut+nytt reglemente) 
Kultur- och utbildningsnämnden (beslut+nytt reglemente) 
Webbansvarig för socialnämnden (nytt reglemente) 
 
Beslutet expedieras till 
– 
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"Fyll i datum ÅÅÅÅ-MM-DD" 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 

Förslag till reglemente för kommunala pensionärsrådet 
Vår beteckning: KS/2020:63 - 003 Reglementen, stadgar, förordningar 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1. Kommunfullmäktiges beslut den 22 april 2015, § 70 upphävs. 
2. Nytt reglemente för kommunala pensionärsrådet antas och börjar gälla den 1 januari 2023. 

 
Sammanfattning 
Kommunala pensionärsrådets nuvarande reglemente behöver förändras för att rådets funktion ska bli 
tydligare och för att rådet ska kunna verka på ett mer ändamålsenligt sätt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott daterad den 6 maj 2022 
Förslag till reglemente för kommunala pensionärsrådet 
Nuvarande reglemente för kommunala pensionärsrådet, KS/2015:116, 2015:1027 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunala pensionärsrådet (beslut+nytt reglemente) 
Ekonomiavdelningen (beslut+nytt reglemente) 
Personalavdelningen (beslut+nytt reglemente) 
Samtliga förvaltningschefer (nytt reglemente) 
Socialnämnden (beslut+nytt reglemente) 
Samhällsbyggnadsnämnden (beslut+nytt reglemente) 
Kultur- och utbildningsnämnden (beslut+nytt reglemente) 
Webbansvarig för socialnämnden (nytt reglemente) 
 
Beslutet expedieras till 
– 
 
Finansiering 
Arvoden till förtroendevalda tas ur socialnämndens, samhällsbyggnadsnämndens samt kultur- och 
utbildningsnämndens budgetar. 
 
Samråd 
Samråd har skett med kommunala pensionärsrådet. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 
Madeleine Andersson 
Kommundirektör 

Christina Andersson 
Kommunsekreterare
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Inledande om alla kommunala råd 
Kommunala råd i Vadstena kommun är ett forum för utbyte av 

information och samråd mellan kommunen och de 

intresseorganisationer som ingår i ett råd, i frågor som rör rådets 

uppgifter. Råd fungerar också som referens- och remissorgan i dessa 

frågor. 

Företrädare från kommunen ska därför informera rådet om ärenden 

inom dessa frågor. Informationen ska komma i tid så att samråd med 

rådet kan tas med i handläggningen av ärendet. 

Kommunala råd är till sin funktion råd och har inte en funktion likställd 

med nämnd eller utskott. Ärenden som berör en enskild person får inte 

behandlas i ett råd. 

I kommunens organisation ska ett råd tillhöra den nämnd vars 

verksamhet närmast stämmer överrens med rådets uppgifter. Därmed 

tillhör rådet också samma förvaltning som nämnden, och administreras 

av den förvaltningen. 

§ 1 Uppgifter 
Kommunala pensionärsrådets uppgifter är inom de frågor som är av 

särskild betydelse för pensionärer i Vadstena kommun, och som finns 

inom kommunens verksamhet och ansvarsområde. 

I dessa frågor ska rådet samråda med kommunen om lämpliga 

anpassningar för pensionärer. 

§ 2 Sammansättning 
Kommunala pensionärsrådet tillhör i kommunens organisation 

socialnämnden. 
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Rådet består av fyra förtroendevalda, två från socialnämnden, en från 

kultur- och utbildningsnämnden och en från 

samhällsbyggnadsnämnden. Dessa väljer respektive nämnd inom sig. Av 

de två från socialnämnden ska en komma från majoriteten och en från 

oppositionen.  

Socialnämnden väljer ordförande i rådet, det ska vara en av de två från 

nämnden. Rådet utser en vice ordförande. Det ska vara en av 

representanterna för någon av pensionärsorganisationerna i rådet. 

De rikstäckande pensionärsorganisationer med verksamhet i Vadstena, 

som är fristående från intresse-, yrkes- eller företagstillhörighet, kan ges 

plats i rådet. Organisationernas representanter ska i möjligaste mån 

vara folkbokförda i Vadstena kommun för att kunna företräda ett lokalt 

perspektiv. De som ska representera organisationerna ska inte samtidigt 

vara förtroendevalda i Vadstenas kommunfullmäktige, kommunstyrelse 

eller någon nämnd. De organisationer som önskar bli representerade i 

rådet ska senast 15 december samma år som det är kommunalval ha 

utsett sina representanter och meddelat vilka de är till socialnämnden. 

En representant och en ersättare till denna från var organisation kan 

ingå i rådet. 

Rådet kan vid behov i vissa frågor adjungera ordföranden från annan 

nämnd till rådet. Likaså kan rådet adjungera de tjänstepersoner i 

kommunen som behövs i vissa frågor. 

Rådets mandatperiod motsvarar den mandatperiod som gäller för 

kommunens nämnder. 

§ 3 Arbetsformer 
Rådet träffas fyra gånger per år, på dag och tid som rådet bestämmer. 

Vid behov kan rådet träffas fler gånger. 
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Om en representant från någon av pensionärsorganisationerna vill ta 

upp en fråga på kommande möte, ska den anmäla det till 

socialförvaltningen senast två veckor innan mötet. 

Kallelse och eventuella handlingar skickas, om möjligt, minst en vecka 

före mötet. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för samt 

ärenden till mötet. 

Ordföranden ansvarar för att en kallelse upprättas till varje möte. 

Ersättare som inte ersätter en ordinarie representant har rätt att närvara 

på mötena. 

Ledamot eller representant som har förhinder att delta i ett möte ska 

anmäla det till sekreteraren och själv ordna med ersättare. 

Socialchefen utser en sekreterare till rådet bland socialförvaltningens 

personal. Socialförvaltningen tillhandhåller sekreterarstöd i samband 

med kallelser och mötesanteckningar. 

Rådet kan inom sig utse beredningsgrupper för särskilda arbetsuppgifter 

eller ärenden, som rådet sedan kan ta ställning till. 

Anställda i kommunen kan kallas för att föredra ett visst ärende. 

Vid rådet möten förs mötesanteckningar. I dessa ska det framgå datum 

och tid för mötet, vilka som har varit närvarande samt en kort 

beskrivning av varje ärende som har tagits upp. 

§ 4 Övrigt 
Socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och 

utbildningsnämnden ska i sina budgetar anslå medel för arvoden och 

övriga ersättningar till rådets förtroendevalda, som får ersättning enligt 

kommunens arvodesregler för förtroendevalda. 

Kommunen betalar ingen ersättning till pensionärsorganisationernas 

representanter och ersättare. 
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§ 88 

Arvodesregler och uppdrag för förtroendevalda 
Vår beteckning: KS/2022:105 - 024 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Kommunfullmäktiges beslut om arvodesregler för 

förtroendevalda i Vadstena kommun, antagna den 2018-12-19, § 

240 samt revideringar av dessa upphävs. 

2. Förslag till arvodesbestämmelser och uppdrag för 

förtroendevalda i Vadstena kommun daterade 2022-05-18, antas 

att gälla från och med 2023-01-01.  

3. Andra vice ordförande i kommunstyrelsen ska ha kvar en 

tjänstgöringsgrad på 45 procent. 

 

Förslag till beslut 
Frida Edholm (K): Andra vice ordförande i kommunstyrelsen ska ha kvar 
en tjänstgöringsgrad på 45 procent. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget 
och finner att den gör det. 
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Sammanfattning 
I kommunalagens fjärde kapitel regleras rätten för kommunens förtroendevalda att 
få ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar när 
de fullgör sina politiska uppdrag för kommunen. Detta utgör grunden för att de 
politiska partierna ska kunna rekrytera och behålla förtroendevalda och att 
kommunen ska kunna fullgöra de uppgifter den är satt att göra.  Det innebär även 
att den som är förtroendevald ska få ersättning för förlorade pensions- och 
semesterförmåner vid ett heltids- eller betydande del av ett heltidsuppdrag. 
 
Med ”betydande del av en heltid” avses 40 procent tjänstgöringsgrad eller högre.   
För de förtroendevalda som har en tjänstgöringsgrad på 40 procent eller mer har 
reglerna i vissa delar likställts med de regler som gäller för anställda i kommunen. 
Det innebär dock inte att uppdragen ska jämställas med en anställning i 
kommunen. Har man flera uppdrag och därmed kommer över gränsen 40 procent 
anses detta inte utgöra betydande del av en heltid (KL 4kap § 17). 
 
De arvodesbestämmelser som kommunfullmäktige antog att gälla inför 
mandatperioden 2019-2022 är i flera avseenden oförändrade, medan uppdragen har 
förtydligats liksom några arvoderingar har anpassats till omfattning av uppdraget. 
Då kommunen sedan den 1 april 2022 har gemensamt lönekontor med Mjölby 
kommun, har anpassning gjorts till Mjölby kommuns arvodesregler för att förenkla 
hanteringen av utbetalning av arvoden. Detta gäller dock inte nivåer på 
ersättningar.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-05 
Arvodesbestämmelser och uppdrag för förtroendevalda i Vadstena 
kommun 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-24 politisk organisation 
kommande mandatperiod. 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Samtliga nämnder och styrelser i Vadstena kommun 
Personalavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
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Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 

Arvodesregler och uppdrag 2023 
Vår beteckning: KS/2022:105 - 024 Löner, pensioner, arvoden 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1. Kommunfullmäktiges beslut om arvodesregler för förtroendevalda i Vadstena kommun, antagna 
den 2018-12-19 § 240, samt revideringar av dessa, upphävs 

2. Förslag till arvodesbestämmelser och uppdrag för förtroendevalda i Vadstena kommun daterade 
2022-05-18, antas att gälla från och med 2023-01-01.  

 
 
Sammanfattning 
I kommunalagens fjärde kapitel regleras rätten för kommunens förtroendevalda att få ersättning för de 
arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar när de fullgör sina politiska uppdrag för 
kommunen. Detta utgör grunden för att de politiska partierna ska kunna rekrytera och behålla 
förtroendevalda och att kommunen ska kunna fullgöra de uppgifter den är satt att göra.  Det innebär även 
att den som är förtroendevald ska få ersättning för förlorade pensions- och semesterförmåner vid ett heltids- 
eller betydande del av ett heltidsuppdrag. 
Med ”betydande del av en heltid” avses 40 % tjänstgöringsgrad eller högre.   För de förtroendevalda som har 
en tjänstgöringsgrad på 40% eller mer har reglerna i vissa delar likställts med de regler som gäller för anställda 
i kommunen. Det innebär dock inte att uppdragen ska jämställas med en anställning i kommunen. Har man 
flera uppdrag och därmed kommer över gränsen 40 % anses detta inte utgöra betydande del av en heltid (KL 
4kap § 17). 
 
De arvodesbestämmelser som kommunfullmäktige antog att gälla inför mandatperioden 2019-2022 är i flera 
avseenden oförändrade, medan uppdragen har förtydligats liksom några arvoderingar har anpassats till 
omfattning av uppdraget. Då kommunen sedan 2022-04-01 har gemensamt lönekontor med Mjölby 
kommun, har anpassning gjorts till Mjölby kommuns arvodesregler för att förenkla hanteringen av 
utbetalning av arvoden. Detta gäller dock inte nivåer på ersättningar.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-05 
Arvodesbestämmelser och uppdrag för förtroendevalda i Vadstena kommun 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-24 politisk organisation kommande mandatperiod. 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Samtliga nämnder och styrelser i Vadstena kommun 
Personalavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Kommunens helägda bolag och dess dotterbolag 



 

Vadstena kommun 
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Gruppledarna 
Mjölby kommun, Personalavdelningen  
 
 
 
Finansiering 
Inom befintlig budgetram 
 
Samråd 
Samråd har skett med ledningen för majoritetens partier och delvis med gruppledare inom ramen för 
organisationsöversynen för den kommande mandatperioden. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 
 
 
/Eget_SektorchefNamn/ 
/Eget_SektorchefTitel/ 

Madeleine Andersson 
Kommundirektör 
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Allmänna bestämmelser 

§1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1§  

Kommunallagen (2017 :725) (KL), det vill säga förtroendevalda 

ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 

nämnder, gemensamma nämnder samt kommunalråd och revisorer. 

Dessutom omfattas valda styrelseledamöter, ersättare och revisorer i 

kommunens helägda bolag och, om så är bestämt i förbundsordning,  

kommunalförbund och samordningsförbund.  

För uppdrag som inte omfattas av 4 kap 1 § KL men som tillsätts av 

kommunfullmäktige utges inte ersättning från kommunen om 

ersättning utgår från uppdragsgivaren. Detta gäller även för uppdrget 

som huvudman i Vadstena Sparbank. 

Bestämmelserna gäller även för vigselförrättare, vad avser bilagan 2 

punkt 3.  

§2 Definitioner 
Förtroendevalda har ett uppdrag i kommunen och betraktas inte som 

anställda. 

Med förtroendevald med fast uppdragsgrad avses förtroendevald som 

fullgör uppdrag på minst 40 procent av heltid (40 timmar/vecka). 

Högsta sammanlagda uppdragsgrad för förtroendevald är 100 procent. 

Med årsarvode avses fast arvode som ersätter den förtroendevalde för 

det arbete i det politiska organ som den förtroendevalde har uppdrag 

i.  
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Uppgifter som ska utföras inom ramen för årsarvodet framgår av 

bilaga 4. 

Grundbelopp motsvarar 80 % av riksdagsmannaarvodet.  

Kommunalråd  
Kommunalråd, tillika kommunstyrelsens ordförande, eller om man valt att 
fördela posten mellan ordförande och vice ordförande, svarar för ledning och 
samordning av kommunstyrelsens verksamhet. I uppdraget ingår beredning och 
föredragning av ärenden som faller inom ansvarsområdet samt beslutsfattande 
enligt fastställd delegationsordning. Leder och samordnar kommunens nämnd- 
och bolagsordföranden utifrån helhetssyn och kommunnytta, bilaga 4.  

Kommunalråd representerar Vadstena kommun i officiella sammanhang samt 
deltar i möten på regional och nationell nivå som ankommer på uppdraget. 

I händelse av frånvaro eller avsaknad av möjlighet att företräda kommunen vid 
ett specifikt tillfälle skall ansvaret i första hand delegeras till kommunstyrelsens 
vice ordförande, i andra hand 2:e vice ordförande, i tredje hand 
kommunfullmäktiges ordförande.  

Kommunalråd företräder: 

  i första hand Vadstena kommun,  
 i andra hand den styrande majoriteten och  
 i tredje hand det egna partiet. 

 

2:e vice ordförande i kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens andre vice ordförande, svarar tillsammans med 
kommunstyrelsens ordförande för samordningen av kontakterna 
mellan majoriteten och oppositionspartierna samt beredning av 
ärenden inför kommunstyrelsens sammanträden i enlighet med 
riktlinjer för den politiska beredningsprocessen.  

 
Kommunstyrelsens andre vice ordförande deltar i möten och 
överläggningar på regional och nationell nivå som ankommer på 
rollen som ”oppositionsföreträdare” eller ”oppositionsråd”. Efter 
överenskommelse med kommunstyrelsens presidium företräder 
andre vice ordförande kommunstyrelsen vid konferenser, 
uppvaktningar samt sammanträden gentemot myndigheter, 
företag och enskilda.  
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Vid sammanträden i styrelser och nämnder där partier i opposition 
saknar representation eller insyn svarar andre vice ordförande, för 
att vidarebefordra relevant information till berörda gruppledare. 

 
Vid representation, deltagande i regionala sammanhang och 
liknande företräder andre vice ordförande:  
  i första hand Vadstena kommun,  
 i andra hand eventuell politisk samverkan och 
 i tredje hand det egna partiet. 

Gruppledare  
Gruppledaren bör vara partiets främste företrädare och utses för 
varje parti representerat i fullmäktige och bör vara ledamot eller 
ersättare i kommunstyrelsen. Är inte partiet representerat i 
Kommunstyrelsen skall gruppledaren vara ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 
Gruppledare ansvarar för att hålla sig allmänt informerade om den 
kommunala verksamheten, inklusive de kommunala bolagen, och 
ansvarar för att informationen vidarebefordras till egna 
representanter i nämnder och styrelser samt den egna 
partiorganisationen. 
 
Gruppledare ansvarar för att leda den egna partigruppen i 
fullmäktige. I det ingår vissa administrativa åtaganden såsom att 
vidarebefordra viktig information till partigruppen samt att se till, 
såvitt detta är möjligt, att tjänstgörande ersättare finns på plats 
vid ordinarie ledamots frånvaro.  
 
Det åligger gruppledarna att efter beslut delta i 
beredningsgrupper, kommittéer samt andra styrgrupper och 
samarbetsformer. Gruppledare som har en arvodering i annat 
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uppdrag med 40 % och över, får ingen kompensation för 
gruppledaruppdraget. Övriga gruppledare erhåller 5 % arvodering 
och även ersättning för sammanträde och förlorad arbetsförtjänst, 
vid påkallade gruppledarträffar. 
 
Det åligger gruppledare att delta i påkallade gruppledarträffar. 
Kommunstyrelsens ordförande och i förekommande fall 
kommunfullmäktiges ordförande är sammankallande vid dessa 
träffar. 
 
Vid gruppledarens frånvaro övergår ansvaret tillfälligt till annan av 
partiet utsedd ledamot representerad i fullmäktige 
 

Närvarorätt för kommunstyrelsens ordförande och andre vice 
ordförande 
Kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande äger rätt att 
närvara vid sammanträde med beredning, nämnd eller 
kommunstyrelse eller för särskild arbetsuppgift tillsatt kommitté med 
undantag för ärenden som utgör myndighetsutövning.  
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Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt 
förlorade pensions- och semesterförmåner 

§ 3 Förlorad arbetsinkomst 
Förtroendevald utan fastställd uppdragsgrad och under 40 % i 

uppdragsgrad har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst. 

Om en förtroendevald har flera uppdrag som sammantaget gör att 

denne kommer upp till 40 % eller mer har även rätt till ersättning för 

förlorad arbetsinkomst.   

Den förtroendevalde ansvarar för att aktuell inkomstuppgift inlämnas 

till kommunen på det sätt som kommunen begär (blankett eller 

digitalt). 

Ersättingen utbetalas med verifierat belopp, dock med max 140 % av 

grundbeloppet delat med 30/dag.  

Ersättningen utbetalas för varje halvtimme som inkomst förloras och 

max 8 timmar per dag. Förtroendevald med skiftarbete som behöver 

ta ledigt ett helt skift ersätts dock för detta.  

Om ett sammanträde eller en förrättning blir inställd har den 

förtroendevalde rätt till ersättning om det inte har funnits möjlighet att 

ta tillbaka ledighetsansökan och detta kan styrkas från arbetsgivaren.  

Med förlorad arbetsinkomst avses kontant lön eller motsvarande 

uttagen inkomst av rörelse. Med arbetsinkomst likställs förlorad 

ersättning från försäkringskassa samt arbetsmarknads- och 

socialförsäkringsbaserade ersättningar, dock inte pension eller 

studiemedel.  

Egen företagare som yrkar ersättning för förlorad arbetsinkomst i 

form av förlust av inkomst av näringsverksamhet ska bifoga ett intyg 
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från företagets revisorer som styrker att bedömt inkomstbortfall är 

rimligt, alternativt lämna uppgift om den inkomst som anmälts till 

Försäkringskassan. Inkomst av kapital och av näringsverksamhet som 

bedrivs passivt omfattas inte av begreppet arbetsinkomst. 

Egenföretagare med F-skattsedel som får sin huvudsakliga inkomst 

från enskild firma och som inte kan styrka sin inkomst på annat sätt 

kan utan intyg få ersättning med hälften av den maximala 

timersättningen. För högre ersättning krävs att förlusten styrks med 

slutskattsedel för verksamhetsområdet.  

Kommunen betalar ersättning för förlorad arbetsinkomst som 

motsvarar tiden för sammanträdet eller uppdraget samt för restiden 

till och från bostatsorten eller arbetsstället inom 10 mils radie från 

Vadstena. Vadstena kommun kan begära intyg från arbetsgivaren om 

begärt löneavdrag.  

Förtroendevald som är anställd av Vadstena kommun erhåller ledighet 

med bibehållen lön- och anställningsförmåner. 

 

§ 4 Förlorad tjänstepensionsförmån 
Förtroendevald utan fastställd uppdragsgrad har rätt till ersättning för 

förlorad tjänstepensionsförmån enligt bilaga 1. 

Ersättningen betalas ut en gång per år direkt till förtroendevald som 

själv ansvarar för val av pensionsförvaltare. 

Genom utbetalningen har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att 

ersätta den förtroendevalde för förlorad pensionsförmån baserat på 

förlorad arbetsinkomst. 
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§ 5 Förlorad semesterförmån 
Förtroendevald utan fastställd uppdragsgrad kan ha rätt till ersättning 

för styrkt, förlorad semesterförmån.  

Förtroendevald som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas, 

men inte på vilket sätt, har rätt till ersättning på det sätt som är 

angivet i bilaga 1 punkt 3. 

§ 6 Särskilda arbetsförhållanden/skiftarbete 
Rätten till ersättning enligt §§ 3- 5 omfattar nödvändig, styrkt 

ledighet för förtroendevald med speciella arbetstider – till exempel 

skiftarbete eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan 

anses skäligt att den förtroendevalde fullgör sina ordinarie 

arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller 

motsvarande. 

Rätten till ersättning enligt §§ 3-5 omfattar skälig tid för resa till och 

från sammanträdet eller motsvarande, enligt §11. 

Om förtroendevald som tjänstgör heltid - eller deltidstjänstgörande 

med minst 40% av heltid, eller har fast procentuellt månadsarvode är 

förhindrad att fullfölja sitt uppdrag på grund av till exempel 

studieledighet eller av annan orsak ska den förtroendevalde själv 

anmäla detta till kommunstyrelsens arbetsutskott, som prövar frågan 

om eventuell reducering av arvodet. Sker inte detta och 

kommunstyrelsens arbetsutskott får kännedom om att sådana skäl 

föreligger kan arbetsutskottet på eget initiativ pröva frågan. 
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Förmåner vid föräldraledighet och sjukskrivning  
Vid sjukdom och föräldraledighet gäller nedanstående bestämmelser 

om förmåner då förtroendevald är förhindrad att fullfölja politiskt 

uppdrag. 

Den förtroendevalda ska alltid rådgöra med Försäkringskassan vid 

föräldraledighet enligt föräldraledighetslagen (SFS 1995:584) och 

sjukskrivning.  

Sjukfrånvaro för heltid- eller deltidstjänstgörande 
förtroendevald enligt § 7 i arvodesreglementet 
Förtroendevald som inte kan arbeta till följd av sjukdom får ledigt så 

länge arbetsoförmågan kvarstår. Behov av ledighet på grund av 

sjukdom över 7 kalenderdagar ska styrkas genom intyg från läkare 

eller tandläkare. Förtroendevald ska, för att ha rätt till sjuklön enligt 

lagen om sjuklön (SFS 1991:1047), snarast anmäla sjukdomen till 

nämnd- eller kommunsekreterare som rapporterar till löneenheten.  

För kommunalråd gäller följande vid sjukdom:  

• Dag 1-14 - sjuklön 80 % av arvodet enligt lag om sjuklön  
• Från sjuklönen görs ett karensavdrag motsvarande 20 % av en 

genomsnittlig veckas arvode enligt lag om sjuklön 
• Dag 15-90 - 90 % av arvodet (Försäkringskassan 80 % + Vadstena 

kommun 10 %*)  
• Dag 91-360 - 90 % av arvodet (Försäkringskassan 80 % + 

Vadstena 10 %*)  
• Dag 361- - 80 % från Försäkringskassan  
 

* Förtroendevald omfattas inte av AGS, AvtalsGruppSjukförsäkring, 

som gäller för anställda i Vadstena kommun. Kommunen ersätter 
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därför de 10 % under dag 91-360 så att ersättningen blir lika som för 

anställd personal.  

För arvodesdelar som överstiger 7,5 basbelopp utbetalas utfyllnad av 

sjuklön enligt Allmänna bestämmelser (AB) för att uppnå ovan 

angivna procentsatser. 

Ovanstående regler är i överensstämmelse med AB för arbetstagare i 

kommuner och landsting.  

Sjukfrånvaro för förtroendevald med fast månadsarvode enligt 
§ 8 i arvodesreglementet (under 40 %) 
Om förtroendevald med fast arvode är förhindrad att fullfölja sitt 

uppdrag gäller nedanstående. Om förtroendevald trots sjukdom ändå 

kan fullfölja sitt uppdrag är förtroendevald skyldig att underrätta 

Försäkringskassan.  

För förtroendevald med fast arvode gäller följande vid sjukdom:  

• Arvodet utges under 14 kalenderdagar efter det att sjukledigheten 
har påbörjats.  

• Dag 1-14 - sjuklön 80 % samt karensavdrag motsvarande 20 % av 
en genomsnittlig veckas ersättning. Detta görs av 
huvudarbetsgivaren enligt lag om sjuklön  

• Dag 15- ersättning från Försäkringskassan.  
 

Förtroendevalda med fast månadsarvode som är tjänstlediga från sitt 

ordinarie arbete får, av Vadstena kommun, ersättning motsvarande 10 

% av det fasta månadsarvodet under dag 15-360.  

Varje förtroendevald som har sjukledighet över 14 dagar ska meddela 

detta till tjänsteman vid personalavdelningen som ansvarar för 

arvodesutbetalningar.  
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För att få rätt sjukpenning är det viktigt att respektive förtroendevald 

anmäler arvodet som sjukpenningsgrundande inkomst till 

Försäkringskassan.  

Föräldraledighet för heltidstjänstgörande förtroendevald  
Lagen om allmän försäkring (SFS1962:381 gäller, vilket innebär att 

föräldrapenning betalas ut med 80 % upp till 7,5 basbelopp under 

samma tidsperiod som gäller för arbetstagare.  

För arvode som överstiger 7,5 basbelopp ges i likhet med kommunala 

avtal en utfyllnad så att 80 % av arvodet betalas ut under de första 

270 dagarna då ersättning för föräldrapenning utgår.  

Ledighet motsvarande semester 
Kommunalråd som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent 

av heltid har rätt till ledighet från uppdraget motsvarande den 

semesterledighet som en arbetstagare har rätt till enligt gällande 

kollektivavtal. Ledighet ger ersättning med det löpande arvodet den 

förtroendevalde normalt uppbär. Ledigheten kan ej föras över på 

nästkommande år, det vill säga ledighet kan ej sparas. 

Arvoden 

§ 7 Årsarvode för förtroendevald med fastställd uppdragsgrad      
40 % och över 
Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 

procent av heltid har rätt till årsarvode med belopp enligt 

arvodesbilaga. Årsarvodet inkluderar samtliga förtroendeuppdrag inom 

kommunen, bilaga 3. Vad som ingår i uppdraget exemplifieras nedan 

samt i bilaga 4. 
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Dessa förtroendevalda jämställs med kommunens tjänstemän 

avseende rese- och traktamentsersättningar, ledighet motsvarande 

semester, sjukförmåner, föräldraförsäkring, grupplivförsäkringar, 

företagshälsovård och friskvårdsförmåner. 

För årsarvoderade förtroendevalda med fastställd uppdragsgrad gäller 

bestämmelser i normalpensionsreglemente för kommunala 

förtroendevalda (PBF eller OPF-KL). OPF-KL gäller för nya 

förtroendevalda som tillträdde uppdraget från och med valet 2014. 

Förtroendevalda med fastställd uppdragsgrad på minst 40 % av heltid 

som omfattas av PBF eller OPF gör en skriftlig ansökan till 

personalavdelningen som anger när och hur hen önskar att pensionen 

ska betalas ut.  

I uppdraget ingår följande i arvodet: 

1. Att rutinmässigt följa förvaltningens arbete 
2. Nämndförberedande arbete 
3. Justering av protokoll 
4. Kontakter med allmänheten 
5. Överläggning med kommunanställda 
6. Fattande av delegationsbeslut samt undertecknande av 

handlingar 
7. Sammanträde med arvoderad nämnd, utskott, presidium, 

arbetsgrupp med mera 
8. Kontakter och överläggningar med företrädare för andra 

kommunala, regionala, och statliga organ 
9. Medverkan i saksamråd inom regionen 
10. Medverkan i kommunal- och samordningsförbund 
11. Kurser, konferenser, informationsmöten, studieresor med 

mera 
12. Restid med anledning av ovanstående förrättningar 
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§ 8 Årsarvode för förtroendevald med uppdragsgrad som är 
mindre än 40 % 
Vissa förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 

procent av heltid har rätt till årsarvode enligt arvodesbilaga, bilaga 3. 

För dessa förtroendevalda utgår även ersättning för sammanträde och 

övriga uppdrag i enlighet med § 10.  

Ordförande med lägre uppdragsgrad än 40 % beaktas i bilaga 4 och 

med nedanstående uppgifter.  

1.  Att rutinmässigt följa förvaltningens arbete 
2. Nämndförberedande arbete 
3. Justering av protokoll 
4. Kontakter med allmänheten 
5. Överläggning med kommunanställda 
6. Fattande av delegationsbeslut samt undertecknande av 

handlingar. 

§ 9 Gemensamma bestämmelser om årsarvoden 
Årsarvodena justeras årligen av personalavdelningen, med giltighet 

från den 1 januari. Årsarvodena motsvarar en angiven procentandel av 

det gällande riksdagsmannaarvodet. 

Om en förtroendevald som uppbär årsarvode avgår under året fördelas 

arvodet mellan den avgående och den tillträdande i förhållande till 

den tidsperioden som var och en av dem har innehaft, respektive 

kommer att inneha, uppdraget. 

Om en årsarvoderad förtroendevald fullgör förtroendemannauppdrag 

för annan huvudman, kan årsarvodet minskas om det kan antas att 

den förtroendevalda inte kan fullgöra sitt uppdrag för kommunen i full 
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omfattning. Frågan om minskning prövas i varje särskilt fall av 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

För en årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller av 

annan anledning, helt eller delvis, är förhindrad att fullgöra sitt 

uppdrag ska arvodet reduceras i enlighet med reglerna i Allmänna 

Bestämmelser (AB - Kollektivavtal för anställda i kommuner och 

landsting). Förtroendevald ska anmäla frånvaro till 

nämndsekreterare/kommunsekreterare.   

Om ersättare utses, efter beslut av kommunfullmäktige, äger 

ersättaren rätt att uppbära motsvarande arvode.  

I händelse av ordförandes förhinder att i helhet fullfölja sitt uppdrag 

under längre tid än en månad ska 1:e vice ordförande uppbära 

motsvarande ersättning som ordförande. 

 

§ 10 Arvoden för sammanträde och övriga uppdrag samt 
beredskap social jour 
Förtroendevald utan fastställd uppdragsgrad har rätt till arvode för 

sammanträde och övriga uppdrag enligt bestämmelser i bilaga 2. Med 

sammanträde avses protokollförda sammanträden i fullmäktige, 

nämnder, styrelser och utskott. 

Förtroendevald, som väljs av kommunstyrelse till uppdrag i 

bolagsstyrelser och stiftelser där arvodesregler inte finns beslutade, 

har rätt till ersättning enligt bestämmelserna för övriga uppdrag enligt 

bilaga 2. I händelse av att den förtroendevalda utifrån sitt uppdrag i 

bolag eller stiftelse väljs till följduppdrag utgår inga arvoden. Detta 

ska inte blandas ihop med val som förättas av kommunfullmäktige till 
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kommunägda bolagsstyrelser exempelvis Vadstena Fastighets AB 

eller dess dotterbolag Vadstena Förvaltnings AB. 

För ordförande med årsarvode utgår arvode för övriga uppdrag endast 

för uppdrag som inte ingår i årsarvodet enligt bilaga 3, samt för 

uppdrag utanför den egna nämndens eller styrelsens ansvarsområde. 

Socialjour 
Socialnämndens ordförande är skyldig att finnas tillgänglig för att 

fatta beslut som enligt lagstiftning åligger denne. Som ersättning för 

detta erhålls ett beredskapsarvode enligt bilaga 1. Socialnämnden kan 

förordna annan ledamot i nämnden att upprätthålla denna beredskap. 

Motsvarande ersättning betalas då till denne. I det fall 

ordförande/ledamoten träder i tjänst under beredskapen utbetalas 

sammanträdesarvode och i förekommande fall ersättning för förlorad 

arbetsinkomst i enlighet med reglerna i detta reglemente.  

 

Övriga uppdrag 
Med övriga uppdrag avses förtroendeuppdrag, som efter godkännande 

av respektive nämnd eller styrelse utförs för kommunens räkning och 

inte är att betrakta som sammanträde enligt ovan. Exempel är 

sammanträde med utredningskommittéer, projektgrupper och 

arbetsgrupper, ärendeberedning, sammanträde med 

partssammansatta organ som till exempel pensionärsråd samt 

utbildningar. Ersättning enligt övriga uppdrag är även sammankomster 

av olika karaktär påkallade av kommunstyrelsen. För att få arvode för 

övriga uppdrag enligt bilaga 2 och/eller ersättning för förlorad 

arbetsförtjänst för övriga uppdrag krävs att ansvarig nämnd eller 



19 (32)

styrelse tagit beslut om den förtroendevaldes medverkan i varje 

specifikt uppdrag. Beslutet ska vara protokollfört.  

Kallelser eller inbjudningar från kommunstyrelsen där det framgår 

vilka som är kallade behöver inte beslutas eller godkännas i nämnd 

eller styrelse.  

I brådskande fall kan beslut tas av nämnd- eller styrelseordförande 

eller om fallet rör en nämndordförande, av kommunstyrelsens 

ordförande som har att skriftligt rapportera beslutet till ansvarig 

nämnd.  

Ersättning för kostnader 

§ 11 Resekostnads- och traktamentsersättningar 
Ersättning för resekostnader vid sammanträden och uppdrag inom 

kommungränsen utgår enligt det kommunala bilavtalet om avståndet 

från den förtroendevaldas fasta bostad eller arbetsplats till 

sammanträdesplatsen överstiger tre kilometer. Ersättning för 

resekostnader och traktamente vid sammanträde eller uppdrag utom 

kommunen utgår i skälig omfattning enligt de kommunala bil- och 

traktamentsavtalen. Tåg- eller flygresor samt hotell bokas i första 

hand genom respektive nämnds bokningsansvariga. 

§ 12 Barntillsynskostnader 
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av 

deltagande vid sammanträden eller motsvarande, för vård och tillsyn 

av barn som vårdas i den förtroendevaldas familj och som under 

kalenderåret inte hunnit fylla tolv år. Om särskilda skäl föreligger kan 
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ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas dock med 

högst det belopp som anges i bilaga 1. 

Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem 

eller av annan närstående och inte heller för tid då barnet vistas i den 

kommunala barnomsorgen. 

§ 13 Kostnader för vård och tillsyn av person med 
funktionsnedsättning eller svårt sjuk  
Ersättning betalas för kostnader för vård och tillsyn av 

funktionsnedsatt eller svårt sjuk person som vistas i den 

förtroendevaldas bostad och som har uppkommit till följd av 

deltagande vid sammanträden eller motsvarande. 

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem 

eller annan närstående. Frågan om ersättning prövas i varje särskilt 

fall av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

§ 14 Förtroendevald med funktionsnedsättning – särskilda 
kostnader 
Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de 

särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 

sammanträde eller uppdrag och som inte ersätts på annat sätt. Häri 

ingår kostnader för till exempel resor, ledsagare, tolk, hjälp med 

inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. 

Frågan om ersättning prövas i varje särskilt fall av kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

Tillämpningsanvisningar 
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§ 15 Hur man begär ersättning 
För att få ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade 

semesterförmåner (§§ 3, 5-6) eller för kostnader (§§ 11-14) ska 

den förtroendevalda styrka sina förluster eller kostnader genom intyg 

från huvudarbetsgivaren enligt vad som föreskrivs i §§ 3, 5-6. 

Årsarvode enligt §§ 7 och 8 betalas utan föregående ansökan.   

Underlag för löpande yrkanden om ersättning för förlorad 

arbetsförtjänst, övriga arvoden och resor registreras på det sätt som 

personalavdelningen meddelar. 

Personalavdelningen lägger in nya och ändrade inkomster i 

personalsystemet. Intyg om årsinkomst lämnas till 

personalavdelningen senast i samband med det första sammanträdet 

på mandatperioden. Om inkomsten ändras ska nytt intyg lämnas till 

personalavdelningen. Ändrad inkomst ersätts endast 12 månader 

bakåt i tiden. Anmälan om ändrad inkomst gäller från och med det 

sammanträde/uppdrag då intyg lämnas.   

Intyg om förlorad arbetsförtjänst under mandatperioden lämnas till 

berörd nämndsekreterare. Utbetalning av ersättning för förlorad 

arbetsinkomst/inkomstbortfall kan inte ske förrän intyg inkommit till 

nämndsekreterare. 

Ersättning för egna kostnadsutlägg ska styrkas med kvitton/biljetter i 

original. Utbetalning av kostnadsersättningar kan inte ske förrän 

originalkvitton inkommit till nämndsekreterare. Övriga uppdrag ska 

styrkas genom skriftligt beslut enligt § 10. Uppdraget ska framgå av 

justerat protokoll. 

Den som är egen företagare ska antingen lämna intyg från revisor om 

bedömd förlust av näringsverksamhet eller intyg om anmäld inkomst 
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till Försäkringskassan (SGI). Intyg lämnas till personalavdelningen 

senast första gången yrkande om ersättning för inkomstbortfall görs 

under mandatperioden. 

Den förtroendevalde är skyldig att själv, via dator eller läsplatta; 

registrera in uppdrag i självservice för att erhålla arvode, 

reseersättning samt ersättning för förlorad arbetsinkomst. Detta ska 

ske i direkt anslutning till tjänstetillfället eller resan och inom det 

gällande kalenderåret. För detta finns särskilda rutiner och 

instruktioner, vilket den förtroendevalda introduceras till vid början av 

mandatperioden eller efter nytillträdande av sitt uppdrag.   

Under mandatperioden ansvarar nämndsekreterare och 

kommunsekreterare för löpande information. Lönespecialist på 

personalavdelningen i Mjölby kommun ansvarar för visning och 

utbildning i systemet. När kommunstyrelsen bjuder in ledamöter från 

andra nämnder står respektive nämnd där ledamoten är vald för 

kostnaderna. Respektive nämnd får information och inbjudan 

protokollförs. 

 

§ 16 Utbetalning av ersättning 
Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad om inget annat 

anges i bilaga 3. Övriga ersättningar betalas ut löpande efter 

registrering i självservice en gång per månad.  

Ersättning för förlorad pensionsförmån enligt ersättningsbilaga 

utbetalas automatiskt påföljande år, baserat på föregående års 

utbetalda ersättning för förlorad arbetsinkomst.  
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§ 17 Tidsgräns för yrkande av ersättning och arvoden 
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst och arvoden ska 

registreras i självservice löpande, men senast inom ett år från dagen 

för det sammanträde eller det uppdrag som förlusten avser. 

Yrkande om andra ersättningar, exempelvis resor, enligt dessa 

bestämmelser ska registreras löpande i självservice, men senast inom 

ett år från dagen för det sammanträde eller uppdrag som kostnaden 

avser. 

Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska lämnas till 

personalavdelningen senast inom två år från dagen för det 

sammanträde eller uppdrag som förlusten avser. 

§ 18 Tolkning och tillämpning av bestämmelserna 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser görs av 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

§ 19 Översyn av bestämmelserna 
Översyn av dessa bestämmelser ska ske inför varje ny mandatperiod. 

En översyn ska även ske om grunderna för riksdagsmannaarvodet 

förändras väsentligt eller om annan nationell lagstiftning ändras som 

har påverkan på arvodesbestämmelserna. 
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Bilaga 1  

Ersättning för förlorad arbetsinkomst, 
pensions- och semesterförmån, 
barntillsynskostnader samt 
beredskapsersättning/ordförandeberedskap 
 

1. Förlorad arbetsinkomst ( § 3) 
a) Verifierat belopp/timma enligt intyg från arbetsgivare, A-kassa 

eller Försäkringskassa. Intyget ska vara specificerat för respektive 
löneart, förlorad lön respektive semester. 

b) Bedömd förlust av inkomst av näringsverksamhet/timma enligt 
intyg från revisor 

c) Till Försäkringskassan anmäld årsinkomst av tjänst eller rörelse 
(SGI)/2000 timmar med beräknad uppskattad förlust av inkomst. 

Maximal ersättning per dag = 140 procent av grundbeloppet/30 per 

timma, divideras detta belopp med 8.  

2. Förlorad pensionsförmån (§ 4) 
Till förtroendevalda som har en uppdragsgrad under 40 procent av 

heltid utgår ersättning för förlorad pensionsförmån med 4,5 % på 

under närmaste föregående års utbetald ersättning för förlorad 

arbetsinkomst/inkomstbortfall. 

3. Förlorad semesterförmån (§ 5) 
Faktisk förlorad semesterlön och eventuellt semesterdagstillägg som 

inte är inkluderat i löneavdraget från huvudarbetsgivare betalas ut 

efter styrkt intyg från huvudarbetsgivaren. För schablonberäknat 
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belopp utbetalas 12 % på utbetald ersättning för förlorad 

arbetsinkomst. 

4. Barntillsynskostnader (§ 12) 
Högst 2 % av prisbasbeloppet/dag. 

5. Beredskapsersättning (§ 7) 
Förtroendevalda i socialnämndens utskott som fullgör beredskap för 

social jour ersätts med 0,2% av grundarvodet/dygn. Vid tjänstgöring 

under beredskap ersätts även för eventuella resor enligt § 11 och 

eventuell förlorad arbetsinkomst med mera enligt §§ 3-6. Varje 
påbörjad timme som fullgörs inom beredskapen ersätts med en timme 
övrigt uppdrag enligt § 10. Ersättningsyrkande för resor och övrigt 

uppdrag som fullgörs inom beredskapen ska godkännas av nämnd i 

efterhand. 

Bilaga 2 

Arvoden för sammanträden och övriga 
uppdrag (§ 10)  
Maximalt arvode för sammanträde och övriga uppdrag per dag är 2,8 

% av grundbeloppet.  (80 % av riksdagsmannaarvodet per månad).  

1. Sammanträdesarvode närvarande ledamöter och ersättare 

För kommunstyrelse och nämnder 
a)   0,625 % av grundbeloppet för första timmen. 
b) 0,3125 % av grundbeloppet för 2:a tom 8 timmen 
c)    0,156 % av grundbeloppet för varje påbörjad halvtimme efter 1:a 

timmen. 
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d)    2,8 % av grundbeloppet  maximalt arvode för hel dag (1+7)    

 För kommunfullmäktige 
 
a) 1 % av grundbeloppet för total sammanträdestid upp till 5 

timmar/dag. 
b) 0,156 % av grundbeloppet för varje påbörjad halvtimme över 5 

timmar. 

För protokolljustering  
a) 0,625 % av grundbeloppet. 

 

Övriga uppdrag för kommunens räkning där 
nämnd/styrelse/utskott tagit beslut om uppdraget och dess 
omfattning  
a)   0,625 % av grundbeloppet för första timmen. 
b) 0,3125 % av grundbeloppet för 2:a tom 8 timmen 
c)    0,156 % av grundbeloppet för varje påbörjad halvtimme efter 1:a 

timmen. 
d)    2,8 % av grundbeloppet  maximalt arvode för hel dag (1+7)    

Denna punkt gäller också för förtroendevald som valts av 

kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige till uppdrag i 

bolag/stiftelse eller annan styrelse där arvodesregler inte finns 

beslutade. Om ersättning utgår från respektive stiftelse eller bolag 

utgår inte ersättning. I händelse av att dubbel ersättning utgått 

föreligger återbetalningsskyldighet. 

Arvode till Vigselförrättare 
En borgerlig vigselförrättare utses efter prövning av länsstyrelsen, 

och får enligt svensk författningssamling (2009:263) inte ta emot 

någon ersättning från vigselparet annat än eventuell milersättning 

samt den lilla ersättning som länsstyrelsen utbetalar. De får helt 
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enkelt inte ta betalt för sin myndighetsutövning. Länsstyrelsen 

ersätter vigselförrättaren med 110 kr för den första vigseln per dag 

och 30 kr per vigsel därutöver. Dessutom ersätter kommunen 

vigselförrättaren med: 

 

a) 0,8 % av grundbeloppet för första förrättade vigsel per dag  
b) 0,4 % av grundbeloppet för därefter varje efterföljande vigsel 

samma dag 

Ersättningen utgår under förutsättning att förrättningen inte utförs 

inom ramen för annan tjänsteutövning där Vadstena kommun utger 

lön eller arvode. 
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Bilaga 3 

Årsarvoden §§ 7-9 
Organ Uppdrag Arvode/måna

d i procent av 
grundbeloppe
t, *1 

Omräknat 
till kronor 
2023 

Kommunfullmäktige Ordförande 
1:e vice ordförande 
2:e vice ordförande 

10 %  
1,5 % 
1,5 % 

 

Revisorer och 
lekmannarevisor 

Ordförande 
Ledamot 

5 % 
2 % 

 

Kommunstyrelse Ordförande 
1:e vice ordförande 
2:e vice ordförande 

100 % * 2 
10 % 
45 % 

 

Samhällsbyggnadsnä
mnd 

Ordförande 
1:e vice ordförande 
2:e vice ordförande 

15 %  
1,5 % 
5 % 

 

Kultur- och 
utbildningsnämnd 

Ordförande 
1:e vice ordförande 
2:e vice ordförande 

40 %  
4 % 
5 % 

 

Socialnämnd 
Ers för socialjour 
ersätts enligt §7 och 
punkt 5 i bilaga 1. 

Ordförande 
1:e vice ordförande 
2:e vice ordförande 

40 %  
4 % 
5 % 

 

Valnämnd Ordförande/valår 
 
Icke valår 

2 % 
 
0,5 % 

 

Gruppledarare i KF  Ingår i fast 
arvodering 40 % och 
över 

5 %  

Vadstena Fastighets Ordförande 20 %   
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AB/ Vadstena 
Förvaltnings AB 
 

V ordförande 2 % 

Vadstena Stadshus 
AB 

Ordförande Ingår i KSO-
uppdraget 

 

Vatten- och 
avfallsnämnd 

V ordförande 5 %  

Överförmyndarnämnd V ordförande 2 %  
 

1) Grundbeloppet utgörs av 80 % av Riksdagsmannaarvodet per 

månad. För 2022 uppgår detta till 71 500 kr och grundbeloppet 

motsvarar då 57 200 kr.   

2) Kommunstyrelsens ordförandes ersättning baseras på 90 % av 

riksdagsmannaarvodet, det vill säga 64 350 kr per månad.  
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Bilaga 4 

Uppdrag som ska utföras inom ramen för 
årsarvodet 

Kommunalråd (Kommunstyrelsens ordförande) samt 
ordförande med fastställd uppdragsgrad 40% och över 
• Fullgöra de uppgifter som enligt kommunallag, kommunfullmäktige 

och kommunstyrelsens reglemente åvilar ordföranden för 
respektive nämnd. 

• Deltagande i sammanträden med egna nämndens/styrelsens, 
kommunstyrelsens, utskottens samt andra styrelsers och 
nämnders sammanträden samt de av kommunstyrelsen fastställda 
möten inom årshjulet för ekonomi och styrning. 

• Deltagande i ärendeberedning med presidiet, beredning av 
ärenden med kommundirektör och övriga förvaltningschefer. 
Bevaka att beslut verkställs. 

• Deltagande i ärendeberedning med presidiet, beredning av 
ärenden med förvaltningschefer. Bevaka att beslut verkställs. 

• Möten med revisorer 
• Kommunfullmäktigeuppdraget ska fullföljas inom ramen för den 

fastställda uppdragsgraden 
• Regelmässigt följa förvaltningens arbete, mottagning för och av 

allmänhet, representation, utövande av delegationsbeslut med 
mera. 

• Regionala möten representera kommunen 
 
 

Ordförande i övriga nämnder, styrelser och utskott samt 
helägda kommunala bolag och 1:e vice ordförande i samtliga 
nämnder, styrelser, och helägda kommunala bolag 
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kommunvald revisor samt 2:e vice ordförande i nämnder, med 
fastställd uppdragsgrad under 40 % 
• Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, 

föredragande eller annan anställd med anledning av sammanträde, 
besiktning, förrättning eller liknande. 

• Möten med revisorer 
• Rutinmässigt följande av förvaltningens arbete. Överläggning med 

tjänsteman eller annan anställd. 
• Delta i interna presidiekonferenser samt de av kommunstyrelsen 

fastställda möten inom årshjulet för ekonomi och styrning 
• Besök på förvaltningar för information, utanordning, påskrift av 

handlingar och justering av protokoll. Mottagning för och av 
allmänheten, representation, telefonsamtal och dylikt. 

 

2: vice ordförande i Kommunstyrelsen   
• Deltagande i sammanträden med nämnd, kommunstyrelsen, 

kommunstyrelsens arbets- utskotts samt de av kommunstyrelsen 
fastställda möten med budgetberedningen.  

• Deltagande i ärendeberedning med presidiet, beredning av 
ärenden med kommundirektör och andra förvaltningschefer. 
Bevaka att beslut verkställs. 

• Möten med revisorer 
• Kommunfullmäktigeuppdraget ska fullföljas inom ramen för den 

fastställda uppdragsgraden 
• Regelmässigt följa förvaltningens arbete, mottagning för och av 

allmänhet, representation, utövande av delegationsbeslut med 
mera. 

• Regionala möten representera kommunen 
• Samordning av kontakter mellan majoritet och 

oppositionspartierna. Informera oppositionspartierna om pågående 
och kommande politiska ärenden. 
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• Efter överenskommelse med kommunstyrelsens presidium 
företräda kommunstyrelsen vid konferenser, uppvaktningar samt 
sammanträden gentemot myndigheter, företag och enskilda.  

• Besök på förvaltningarna för information. 



 

Sid 1 (2)  
 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2022-06-08

Vadstena kommun 

592 80 Vadstena   BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35   TEL 010-234 70 00   FAX 0143-151 90 
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se   WEBB www.vadstena.se

 

 

§ 89 

Tilläggsäskande om inköp av mark 
Vår beteckning:  -  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Kommunstyrelsens budgetmedel 2022 för markinköp utökas med 
5 000 000 kronor.  

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ser behov av att utöka investeringsramen med 5,0 

mnkr för markinköp i pågående och kommande exploateringsprojekt.  

Vadstena kommun har i dagsläget inga industritomter till försäljning, 

men flera förfrågningar från intressenter. Samhällsbyggnadsnämnden 

gav därför 2020-10-20, § 70 plan- och bygglovavdelningen i uppdrag att 

ta fram ett detaljplaneförslag med syfte att möjliggöra för en utökning 

av Kungs Starby industriområde. Detaljplanen är förenlig med 

översiktsplanen, antagen av kommunfullmäktige 2013-06-19, § 114, där 

planområdet är utpekat som område för ytterligare verksamheter.  

Den nya detaljplanens genomförande innebär att mark måste förvärvas 

av ägare till Kungs Starby 2:1. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 

infomerat kommunstyrelsens förvaltning om behov av ytterligare medel 

för inköp av den aktuella marken. Priset för åkermark har ökat sedan 
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den av kommunen beställda värderingen utfördes av Areal, Vadstena & 

Linköping den 25 november 2021. Vidare har endast 2 mnkr avsatts för 

inköp av marken i kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2022. 

Detaljplanearbetet förväntades färdigställas först under 2023, men har 

blivit klart tidigare och planen är nu klar för antagande. Beslut om 

antagande kan ske först då en ansökan och överenskommelse om 

fastighetsreglering har undertecknats av köpare och säljare. En ny 

värdering av utomstående ska ligga till grund för markpriset.  

Vidare ser kommunstyrelsen ett kommande behov av inköp av mark för 

ny räddningsstation. Lokaliseringsutredning och diskussion med 

markägare pågår. 

Sammantaget bedöms investeringsmedel för markinköp behöva ökas 

med 5,0 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 2 juni 2022 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
- 
 
Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Kommunstyrelsen 
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