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Kallelse och föredragningslista 

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2022-10-05 

Tid: 08.40 

Plats: Vävaren 

Föredragningslista 
Upprop 

Fråga om det finns jäv 

 

Nummer i föredragningslistan: 1 

Ärende: Val av justerare och fastställande av föredragningslista 

Diarienummer:  

 

Nummer i föredragningslistan: 2 

Ärende: Delårsrapport per 31 augusti med helårsprognos 

Diarienummer: KS/2022:175 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Delårsrapport per den 31 augusti 2022 med helårsprognos godkänns. 

Sammanfattning 
Ekonomiavdelningen har upprättat en delårsrapport per den 31 augusti 2022 med 
helårsprognos för år 2022. Resultatet för perioden januari-augusti 2022 är 35,3 mnkr 
och prognostiserat resultat för helåret 2022 är 21,9 mnkr. Det är 12,2 mnkr mer än det 
budgeterade resultatet på 9,7 mnkr.  
 

Nummer i föredragningslistan: 3 

Ärende: Skattesats för år 2023 

Diarienummer: KS/2022:106 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

2. Skattesatsen för år 2023 fastställs till 22,80 kronor. 
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Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för 
kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under följande år. Den 
kommunala skatten höjdes år 2016 med 1,25 kronor. För åren 2017–2022 beslutades 
om oförändrad skattesats. Inför år 2023 föreslås en oförändrad skattesats jämfört med 
2022. Inför 2023 finns heller inga föreslag till skatteväxlingar mellan region och 
kommun. 
  

Nummer i föredragningslistan: 4 

Ärende: Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Diarienummer: KS/2022:103 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning från 1 januari 2023 antas. 

2. Ersättarkvoten i kommunfullmäktige för mandatperioden 2023-2026 fastslås till 

½.  

Sammanfattning 
Antalet ersättare i kommunfullmäktige är inte konstant, utan varierar beroende på 

valresultat samt bestämmelser i lag. I vallagen finns tre bestämmelser som avgör 

antalet ersättare i fullmäktige. I utgångspunkten ska varje ledamot ha minst en 

ersättare. Till detta tillkommer att kommunfullmäktige ska besluta om ersättarkvoten – 

vilken vanligen fastställs till ½ - vilket betyder att det utses hälften så många ersättare 

som ledamöter. Den tredje och sista bestämmelsen anger att varje parti ska ha minst 

två ersättare och minst det antal ersättare som motsvaras av ersättarkvoten. 

För Vadstena kommuns del innebär valresultatet för 2022 följande: 

Parti                 Antal mandat                           Antal ersättare 

V                        2        2 

S                         8                                          4 

MP                     1                                             2 

C                         1                                              2 

KD                      1                                              2 

M                       11                                            6 

SD                      3                                              2 

K                         8                                              4 

Totalt                35                                            24 
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Kommunfullmäktiges arbetsordning anger en konstant ersättarnivå om 21 ersättare 

och behöver därmed revideras så att arbetsordningen överensstämmer med gällande 

bestämmelser. Därutöver föreslås kommunfullmäktige att fastställa ersättarkvoten för 

kommande mandatperiod till ½. 

 

Nummer i föredragningslistan: 5 

Ärende: Riktlinje för markanvisning 

Diarienummer: KS/2022:186 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar: 

1. Riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal från och med 1 januari 2023 

antas och ersätter Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal antagna 

av kommunfullmäktige 29 november 2017, § 228. 

Sammanfattning 
Enligt Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska en kommun 

som genomför markanvisningar anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska 

innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av 

markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för 

markanvisningar samt principer för markprissättning. 

Kommunfullmäktige antog den 29 november 2017 Riktlinjer för markanvisningar och 

exploateringsavtal. Nu föreslagna riktlinjer har omarbetats för att stämma överens 

med det nya reglementet för samhällsbyggnadsnämnden som antogs av 

kommunfullmäktige den 22 juni 2022.  

Riktlinjerna har anpassats efter nytt reglemente och förtydligats och försäljning av 

verksamhetsmark föreslås ske genom markanvisning(direktanvisning). 

Genom riktlinjerna tydliggörs hur Vadstena kommun arbetar med markanvisningar 

för bostadsändamål samt verksamhetsändamål. Riktlinjerna omfattar förutom 

markanvisningsavtal också exploateringsavtal samt beskrivning av försäljning av 

tomter via tomtkön. 

 

Nummer i föredragningslistan: 6 

Ärende: Anmälan av delegationsbeslut 

Diarienummer: KS/2022:33 
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Nummer i föredragningslistan: 7 

Ärende: Protokoll och handlingar till kommunstyrelsen 

Diarienummer: KS/2022:17, KS/2022:18, KS/2022:28 

 

Nummer i föredragningslistan: 8 

Ärende: Information om ishallen 

Diarienummer:  

 

Nummer i föredragningslistan: 9 

Ärende: Kommundirektören informerar 

Diarienummer:  

 

Nummer i föredragningslistan: 10 

Ärende: Övriga frågor 

Diarienummer:  

 

 

 

 

Peter Karlsson (M) 
Ordförande 

Vid frågor om ärenden/handlingar eller vid förhinder kontakta: 

Christina Andersson 
Kommunsekreterare 
010-234 70 02 
christina.andersson@vadstena.se 


