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Plats och tid Vävaren klockan 08.00–12.30 

Beslutande Peter Karlsson (M), ordförande 
Anders Hedeborg (S), första vice ordförande, § 67–92 
Tommy Kennberg (MP) ersätter Anders Hedeborg (S), § 93–96 
Roland Sjödahl (C), andra vice ordförande 
Frida Edholm (K), § 67–74, 76–96 
Lars Murling (K) ersätter Frida Edholm (K), § 75 
Arne Sjöberg (M) 
Jenny Bytander (S), § 67–91 
Desirée Forsén (S) ersätter Jenny Bytander, § 92–96 
Bengt-O Petersson (K) 
Gary Sparrborn (M) 
Fabian Thun (S) 
Dag Källman (V) 
Björn Sandberg (SD) ersätter Thomas Strandberg (SD) 
 

Paragrafer §67–§96 

Sekreterare  
_________________________________________________________ 
Christina Andersson 

Ordförande  
_________________________________________________________ 
Peter Karlsson (M) 

Justerare  
_________________________________________________________ 
Bengt-O Petersson (K) 

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

Nämnd Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-06-08 

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-13 

Sista dag för överklagande 2022-07-04 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning 

Underskrift  
_________________________________________________________ 
Christina Andersson 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 

Lars Murling (K), § 67–74, 76–96 
Hans Kälvesten (C) 
Desirée Forsén (S), § 67–91 
Tommy Kennberg (MP), § 67–92 
 

Övriga Christina Andersson, kommunsekreterare 
Madeleine Andersson, kommundirektör 
Martin Berry, biträdande kommundirektör 
Eva Mattsson, revisor, § 69 
Jan-Inge Printz, revisor, § 69 
Christina Stroh-Ohlsson, revisor, § 69 
Vilhelm Rundquist, KMPG, § 69 
Baharan Raoufi-Kvist, utredare, § 76–88 
Birgitta Calén, ekonomichef, § 90–91 
 

Ajournering Klockan 09.45–10.05 och 12.05–12.10 
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§ 67 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 

Vår beteckning:  -  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Bengt-O Petersson (K) väljs till justerare. 
2. Föredragningslistan fastställs. 

 

Förslag till beslut 
Ordföranden: Nytt ärende om tilläggsäskande om inköp av mark läggs till 
föredragningslistan. 
 

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

Föredragningslista 
Upprop 
Fråga om det finns jäv 
 
 

 Ärende Dnr Föredragande 

 

1 Val av justerare och fastställande av 
föredragningslista 
 

  

2 Deltagande på sammanträdet 
 

  

3 Revisorerna om aktuella granskningar 
 

 Eva Mattsson 

 Ärenden till kommunfullmäktige   
4 Svar på motion om att webbsända 

kommunfullmäktiges sammanträde 
 

KS/2021:207  

5 Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot 
olyckor 
 

KS/2022:40  

6 Kulturarvsplan 
 

KS/2022:114  

7 Förlängning av nu gällande avfallsplan KS/2022:115  
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8 Kommunalt bidrag för enskilda vägar 

 
KS/2022:88  

9 Utbetalning av partistöd 
 

KS/2022:43  

10 Styrmodell för Vadstena kommun 
 

KS/2022:116, 
KS/2016:303, 
KS/2017:135 

Martin Berry 

11 Politisk ärendeberedning i Vadstena kommun 
 

KS/2022:104 Martin Berry 

12 Kommunfullmäktiges arbetsordning 
 

KS/2022:103  

13 Huvudreglemente för kommunstyrelsen och 
övriga nämnder 
 

KS/2022:102  

14 Reglemente för kommunstyrelsen 
 

KS/2022:95  

15 Reglemente för kultur- och 
utbildningsnämnden 
 

KS/2022:97  

16 Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 
 

KS/2022:98  

17 Reglemente för socialnämnden 
 

KS/2022:96  

18 Reglemente för jävsnämnden 
 

KS/2022:101  

19 Reglemente för krisledningsnämnden 
 

KS/2022:100  

20 Reglemente för valnämnden 
 

KS/2022:99  

21 Reglemente för kommunala pensionärsrådet 
 

KS/2020:63, 
KS/2015:116 

 

22 Arvodesregler och uppdrag för 
förtroendevalda 
 

KS/2022:105 Madeleine Andersson 

23 Tilläggsäskande om inköp av mark 
 

KS/2021:112  

 Ärenden till kommunstyrelsen   
24 Budgetuppföljning med helårsprognos per 

april 2022 
 

KS/2022:110 Birgitta Calén 

25 Omfördelning av investeringsmedel inom 
samhällsbyggnadsnämnden 
 

KS/2021:112 Birgitta Calén 

26 Svar på granskning av kommunstyrelsens 
beredningsprocess 
 

KS/2022:35  

27 Anmälan av delegationsbeslut KS/2022:33  
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28 Protokoll och handlingar till kommunstyrelsen 

 
KS/2022:22, 
KS/2022:26, 
KS/2022:1, 
KS/2022:17, 
KS/2022:23, 
KS/2022:28, 
KS/2022:18, 
KS/2022:2, KS/2022:3 

 

 Information   
29 Meddelanden och handlingar för kännedom 

 
KS/2022:15, 
KS/2021:230, 
KS/2022:63 

 

30 Kommundirektören informerar 
 

 Madeleine Andersson 

 

Sammanfattning 
Till varje sammanträde sammanställs en föredragningslista. Där redovisas vilka 
ärenden ordförande vill att kommunstyrelsen ska behandla. Vid sammanträdet har 
ledamöterna möjlighet att föreslå ändringar i listan. 
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§ 68 

Deltagande på sammanträdet 

Vår beteckning:  -  

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Utredaren får delta på några av punkterna på dagens sammanträde. 

Förslag till beslut 
Ordföranden: Utredaren får delta på några av punkterna på dagens sammanträde 
 

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

Sammanfattning 
Utredaren deltar på några av punkterna på dagens sammanträde. 
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§ 69 

Revisorerna om aktuella granskningar 

Vår beteckning:  -  

 

Sammanfattning 
Kommunens revisorer informerar om kommande granskning av kommunens 

målstyrning. 

 

Kommunstyrelsens noterar informationen. 
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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.  
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Anders Agnemar (C) 
 

Beslutet expedieras till 
- 
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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.  
 
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 
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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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§ 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 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut med handlingar expedieras till 
kommunstyrelsen 
 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till kultur- och utbildningsnämnden  
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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 
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. 

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 
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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. 
 

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 
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Redovisning av använt partistöd 2021 – Sverigedemokraterna 

Redovisning av använt partistöd 2021 – Vänsterpartiet 

 

Beslutet med handlingar expedieras till 
– 
 

Beslutet expedieras till 
Ekonomiavdelningen 
Gruppledarna 
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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. 
 

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 
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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 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Samtliga nämnder 
Revisionen 
 

Beslutet expedieras till 
- 
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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. 
 
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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§ 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 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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§ 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 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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§ 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 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 
- 
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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 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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§ 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 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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§ 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 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 
- 
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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 
- 
 

Beslutet expedieras till 
- 
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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 
- 
 

Beslutet expedieras till 
- 
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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 
- 
 

Beslutet expedieras till 
- 
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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) 
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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§ 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. 
 

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 
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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 
Kommunens helägda bolag och dess dotterbolag 
Gruppledarna 
Mjölby kommun, Personalavdelningen  
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§ 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 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 
- 
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Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Kommunstyrelsen 
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§ 90 

Budgetuppföljning med helårsprognos per april 2022 

Vår beteckning: KS/2022:110 - 042 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Budgetuppföljning med helårsprognos för april 2022 godkänns. 

 

Sammanfattning 
Ekonomiavdelningen har upprättat budgetuppföljning med helårsprognos för april 

2022 som visar på en positiv avvikelse mot budget med 2 050 tkr. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 27 maj 2022. 

Upprättad budgetuppföljning med helårsprognos per april 2022. 

 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

Beslutet expedieras till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 91 

Omfördelning av investeringsmedel inom 

samhällsbyggnadsnämnden 

Vår beteckning: KS/2021:112 - 041 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Samhällsbyggnadsnämndens budgeterade investeringsmedel omprioriteras så 

att ej ianspråktagna medel för de slutförda projekteten med renovering av 

hamnpir och bryggor istället används till utbyte av drivmedelstankar för 

båtmacken inklusive kringarbeten. Beräknad kostnad uppgår till  1 miljon 

kronor.  

 
Sammanfattning 
Begäran har inkommit från samhällsbyggnadsnämnden om att få omprioritera 
budgeterade investeringsmedel mellan olika projekt.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 27 maj 2022 
Begäran från samhällsbyggnadsnämnden om omprioritering av investeringsmedel, 
protokollsutdrag § 47 från sammanträdet den 17 maj 2022 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Ekonomiavdelningen 
 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Annika Toll, samhällsbyggnadschef 
Mikael Lilja, mark- och exploateringschef 
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§ 92 

Svar på granskning av kommunstyrelsens 

beredningsprocess 

Vår beteckning: KS/2022:35 - 007 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. I svaret till revisorerna stryks sista meningen under rubriken ”Allmänt”. 
Resten av texten är kvar. 

 

Förslag till beslut 
Dag Källman (V), Roland Sjödahl (C), Bengt-O Petersson (K) och Frida Edholm (K): 
I svaret till revisorerna sparas ingressen, texten under rubriken ”Allmänt” utom sista 
meningen, samt punkterna utan dess rubrik ”Övrigt”. Resten av texten stryks. 
 
Björn Sandberg (SD), Gary Sparrborn (M) och Arne Sjöberg (M): 
I svaret till revisorerna stryks sista meningen under rubriken ”Allmänt”. Resten av 
texten är kvar. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens beslutar 
enligt Björn Sandbergs (SD), Gary Sparrborns (M) och Arne Sjöbergs förslag. 
 

Reservation 
Dag Källman (V), Roland Sjödahl (C), Bengt-O Petersson (K) och Frida Edholm (K) 
reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Revisionen har granskat kommunstyrelsens beredningsprocess. Kommunstyrelsen 
svarar på den rapport som har gjorts av granskningen. 
 

Beslutsunderlag 
Svar till revisionen på rapporten Granskning av kommunstyrelsens beredningsprocess 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Revisorerna 
 

Beslutet expedieras till 
– 
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§ 93 

Anmälan av delegationsbeslut 

Vår beteckning: KS/2022:33 - 002 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Redovisningen godkänns. 
 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut under perioden 26 oktober 2021–29 maj 2022 redovisas på dagens 
sammanträde. 
 

Beslutsnumm

er 

Beslutsdatu

m 

Betecknin

g 

Beskrivning Delegat 

KSDEL/2021 § 

39 

2021-10-28 KS/2021:20

2 

Nyanställningar kvartal 1-3 

2021 

Madeleine 

Andersson

, Annika 

Toll, Johan 

Wernström

, Caroline 

Strand, 

Siw 

Junling 

KSDEL/2021 § 

40 

2021-12-09 KS/2021:19

7 

Remiss mark- och 

bostadsförsörjningsprogra

m, Motala kommun 

Peter 

Karlsson 

KSDEL/2021 § 

41 

2021-12-16 KS/2021:18

9 

Remissvar över 

betänkande SOU 2021:75 

Utredningen om en 

effektiv ekonomistyrning i 

kommuner och regioner 

"En god kommunal 

hushållning" 

Anders 

Hedeborg 

KSDEL/2021 § 

42 

2021-12-21 KS/2021:22

9 

Förordnande som stf 

kommundirektör jul och 

nyår 2021 

Madeleine 

Andersson 

KSDEL/2022 § 1 2022-05-17 KS/2022:83 Laglighetsprövning enligt 

kommunallagen, 

Förvaltningsrätten mål 

2471-22 

Peter 

Karlsson 
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KSDEL/2022 § 2 2021-10-27 KS/2021:62 Upphandling av service 

och installation av 

gatubelysning 

Birgitta 

Calén 

KSDEL/2022 § 3 2022-05-03 KS/2022:39 Upphandling 

Fastighetsunderhåll golv- 

och mattläggningsarbeten 

UH-2022-44 

Birgitta 

Calén 

KSDEL/2022 § 4 2022-05-03 KS/2022:39 Upphandling av gas i 

flaskor UH-2021-117 

Birgitta 

Calén 

KSDEL/2022 § 5 2022-04-19 KS/2022:39 Upphandling av 

sjukvårdsmaterial UH 

2019:97 

Birgitta 

Calén 

KSDEL/2022 § 6 2022-04-13 KS/2022:39 Avbruten upphandling 

fastighetsunderhåll 

elinstallationsarbeten UH-

2022-37 

Birgitta 

Calén 

KSDEL/2022 § 7 2022-04-05 KS/2022:39 Upphandling av 

lokalvårdsprodukter och 

rengöringsmaterial UH 

2021-39 

Birgitta 

Calén 

KSDEL/2022 § 8 2022-05-18 KS/2022:39 Avbruten upphandling av 

husgeråd UH 2021-223 

Birgitta 

Calén 

KSDEL/2022 § 9 2022-03-21 KS/2022:39 Upphandling av grossist 

livsmedel UH  2021-138 

Birgitta 

Calén 

KSDEL/2022 § 

10 

2022-02-15 KS/2022:39 Upphandling av frukt, 

grönt och mejeri UH 2021-

138 

Birgitta 

Calén 

KSDEL/2022 § 

11 

2022-01-28 KS/2022:39 Upphandling av 

gymnastik- och 

idrottsmateriel UH 2022-

131 

Birgitta 

Calén 

KSDEL/2022 § 

12 

2022-01-18 KS/2022:39 Upphandling av 

bemanningstjänster 

sjuksköterskor UH 2021-

59 

Birgitta 

Calén 

KSDEL/2022 § 

13 

2022-01-10 KS/2022:39 Upphandling fönsterputs 

UH 2021-43 

Birgitta 

Calén 

KSDEL/2022 § 

14 

2022-01-10 KS/2022:37 Fullmakt samordnad 

upphandling UC-2019-176 

sårförband Region 

Östergötland 

Birgitta 

Calén 
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KSDEL/2022 § 

15 

2022-04-07 KS/2022:36 Beslut om anmälan att 

avropa från Addas 

upphandling 

"Stationstankning 2021" 

Birgitta 

Calén 

KSDEL/2022 § 

16 

2021-10-26 KS/2021:15

9 

Anmälan om att avropa 

från Addas upphandling 

"Stödboende 2017" 

Birgitta 

Calén 

KSDEL/2022 § 

17 

2021-10-26 KS/2021:15

9 

Anmälan om att avropa 

från Addas upphandling 

"Konsulentstödd 

familjehemsvård 2019" 

Birgitta 

Calén 

KSDEL/2022 § 

18 

2021-10-26 KS/2021:15

9 

Anmälan om att avropa 

Addas upphandling "HVB- 

Barn och unga 2017" 

Birgitta 

Calén 
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§ 94 

Protokoll och handlingar till kommunstyrelsen 

Vår beteckning: KS/2022:22, KS/2022:26, KS/2022:1, KS/2022:17, KS/2022:23, 

KS/2022:28, KS/2022:18, KS/2022:2, KS/2022:3 - 107, 107, 107, 106, 107, 106, 106, 

107, 107 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Redovisningen godkänns. 
 

Sammanfattning 
Protokoll som kommit in till kommunstyrelsen under perioden 27 mars 2022–29 maj 
2022 redovisas på dagens sammanträde. 
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§ 95 

Meddelanden och handlingar för kännedom 

Vår beteckning: KS/2022:15, KS/2021:230, KS/2022:63 - 009, 531, 761 

 

Sammanfattning 
Meddelanden/handlingar för kännedom under perioden 27 mars 2022–29 maj 2022 
delges på dagens sammanträde. 
 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 96 

Kommundirektören informerar 

Vår beteckning:  -  

 

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

1. Flyktingsituationen och avtal med migrationsverket. 80 flyktingar. 
2. Rekrytering av personalchef, avslutad och den nya börjar den 1 september. 
3. Tillsyn i höst av civilberedskap, Länsstyrelsen 
4. Implementering och översyn av rutiner med anledning av ny styrmodell, 

ärendeberedningsprocess med mera 
5. Ansökan bidrag bredband landsbygd 

 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
 

 

 

 


