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Plats och tid Vävaren klockan 08.30–11.45 

Beslutande Peter Karlsson (M), ordförande 
Desirée Forsén ersätter Anders Hedeborg (S). § 127–128, 130, 
133–135, 137–142 
Göran Fältgren (S) ersätter Anders Hedeborg (S), § 129, 131–132, 
136 
Lars Murling (K) ersätter Frida Edholm (K) 
Arne Sjöberg (M) 
Hans Kälvesten (C) ersätter Roland Sjödahl (C) 
Jenny Bytander (S) 
Bengt-O Petersson (K) 
Gary Sparrborn (M), § 127–129, 131–142 
Kerstin Ramå (M) ersätter Garry Sparrborn (M), § 130 
Fabian Thun (S) 
Dag Källman (V) 
Björn Sandberg (SD) ersätter Thomas Strandberg (SD) 
 

Paragrafer §127–§142 

Sekreterare  
_________________________________________________________ 
Christina Andersson 

Ordförande  
_________________________________________________________ 
Peter Karlsson (M) 

Justerare  
_________________________________________________________ 
Björn Sandberg (SD) 

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

Nämnd Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-11-02 

Datum då anslaget sätts upp 2022-11-10 

Sista dag för överklagande 2022-12-01 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning 

Underskrift  
_________________________________________________________ 
Christina Andersson 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 

Kerstin Ramå (M), § 127–129, 131–136 
Hans Kälvesten (C  
Göran Fältgren (S), § 127–128, 130, 133–135, 137–142 
Tommy Kennberg (MP), § 127–134) 
Urban Tellström (KD)  
 

Övriga Christina Andersson, kommunsekreterare 
Madeleine Andersson, kommundirektör 
Martin Berry, biträdande kommundirektör 
Caroline Strand, socialchef, § 128 
Markus Gustafsson, kostchef, § 128 
Birgitta Calén, ekonomichef, § 135 
Annika Toll, samhällsbyggnadschef, § 136 
 

Ajournering Klockan 09.35–09.55 

 

 

  



 

Sid 3 (22)  
 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-02 

JUSTERAS:_______________________________________________________________________________________________________ 
 

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 

 

§ 127 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
Vår beteckning: -  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Björn Sandberg (SD) väljs till justerare. 
2. Föredragningslistan fastställs. 

 

Föredragningslista 
Upprop 
Fråga om det finns jäv 
 
 

 Ärende Dnr Föredragande 

 

1 Val av justerare och fastställande av 
föredragningslista 

  

2 Svar på motion om kylda matlådor KS/2021:198 Markus Gustafsson, 
Caroline Strand 

3 VA-översikt Vadstena kommun KS/2022:216  
4 Lokala avfallsföreskrifter KS/2022:222  
5 Taxa för båtplatser KS/2022:218  
6 Avgifter inom socialnämndens 

verksamhetsområde 2023 
KS/2022:223  

7 VA-taxa 2023 KS/2022:221  
8 Avfallstaxa 2023 KS/2022:220  
9 Ekonomisk uppföljning per 2022-09-30 

för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder 

KS/2021:112 Birgitta Calén 

10 Projektplan till översiktsplan för 
Vadstena kommun 

KS/2022:217  

11 Avtal med räddningstjänsten i Motala KS/2022:207  
12 Kommunstyrelsens delegationsordning KS/2022:210  
13 Anmälan av delegationsbeslut KS/2022:33  
14 Protokoll och handlingar till 

kommunstyrelsen 
KS/2022:22, 
KS/2022:17, 
KS/2022:18 

 

15 Meddelanden och handlingar för 
kännedom 

KS/2020:289, 
KS/2021:112, 
KS/2022:163 

 

16 Kommundirektören informerar   
 



 

Sid 4 (22)  
 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-02 

JUSTERAS:_______________________________________________________________________________________________________ 
 

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 

 
 

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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§ 128 

Svar på motion om kylda matlådor 
Vår beteckning: KS/2021:198- 737 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen om att utreda den kylda maten och dess effekt för brukare, 

personal och verksamhet anses besvarad. 

Sammanfattning 
Anders Agnemar (C) har lämnat in en motion om att utreda den kylda maten som 

levereras till en del personer med hemtjänst. Under sommaren 2022 genomförde 

kostenheten tillsammans med socialförvaltningen en enkätundersökning bland brukare 

som har fått insatsen beviljat av kommunen. Totalt skickades enkäten ut till 102 

personer, av dessa svarade 63 personer vilket motsvarar en svarsfrekvens på 62 

procent. Frågorna i enkäten rörde maten, måltidsmiljön, information om maten samt 

service. 

Gällande maten svarade 88 procent att de är helt eller delvis nöjda med maten som 

Culinar levererar medan övriga svarade att de inte eller inte alls är nöjda med maten. 

54 procent svarade att de har tillräckligt med eller får ofta information om hur maten 

ska värmas medan övriga svarade att de ibland eller aldrig har tillräckligt med 

information om maten som ska värmas. Avseende måltidsmiljön uppgav 21 procent 

att de alltid eller ofta äter sin måltid tillsammans med någon jämfört med 79 procent 

som har sällskap ibland eller aldrig. 

Sammantaget svarade brukarna att de är nöjda med smaken och konsistensen av 

maten som Culinar serverar däremot kan information om hur maten ska värmas bli 

bättre. Eftersom måltidsmiljön är av stor betydelse för aptit, näringsintag och smak 

som även påverkar brukares matintag och känsla kring måltiden – kommer 

kostenheten att framöver titta närmare på den stora andelen av brukare som ibland 

eller aldrig har sällskap när de äter.  För socialförvaltningen har förändringen inneburit 

effektivisering av bemanningen motsvarade 400 000 kronor, minskad bilflotta med en 

bil samt förbättrad arbetsmiljö för hemtjänstens personal. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 24 oktober 2022 

Bilaga I – sammanställning enkätsvar daterad den 10 oktober 2022 

Bilaga II – enkätundersökning Culinar daterad den 8 juli 2022 



 

Sid 6 (22)  
 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-02 

JUSTERAS:_______________________________________________________________________________________________________ 
 

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 

 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Anders Agnemar (C) 

Socialförvaltningen 

Beslutet expedieras till 
– 
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§ 129 

VA-översikt Vadstena kommun 
Vår beteckning: KS/2022:216- 011 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  

1. VA-översikt för Vadstena kommun antas. 

Jäv 
Desirée Forsén (S) har anmält jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet eller i 

beslutet. 

Sammanfattning 
Vadstena kommun har identifierat ett behov av att ta fram en kommunövergripande 
VA-översikt som beskriver nuläget och förutsättningarna för VA-försörjning i 
Vadstena kommun och lägger grunden för kommunens fortsatta arbete. 

VA-försörjning omfattar försörjning av dricksvatten samt omhändertagande av 
spillvatten och dagvatten. VA-översikten omfattar både allmän VA-försörjning inom 
det som kallas verksamhetsområde, där Vadstena kommun har ansvaret för VA-
försörjningen och enskild VA-försörjning där fastighetsägarna själva har ansvaret. Den 
strategiska planeringen för VA-försörjningen är ett viktigt led i att uppnå miljö-
kvalitetsnormerna (MKN) inom ramen för svenskt vattenförvaltningsarbete. 

De behov som identifierats i VA-översikten och som behöver beaktas i det fortsatta 
arbetet med VA-planering sammanfattas i rapporten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 6 oktober 2022. 

VA-översikt för Vadstena kommun. 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till samhällsbyggnadsnämnden och VA-

nämnden. 
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§ 130 

Lokala avfallsföreskrifter 
Vår beteckning: KS/2022:222- 003 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Vatten- och avfallsnämndens förslag till kommunfullmäktiges beslut: 

 

1. Vatten- och avfallsnämndens förslag till Lokala avfallsföreskrifter för Motala 

respektive Vadstena kommun antas att gälla från och med 1 januari 2023. 

Jäv 
Garry Sparrborn (M) har anmält jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet eller i 

beslutet. 

Sammanfattning 
Ikraftträdande av ny lagstiftning innebär att föreskrifterna för Motala och Vadstena 

kommuner bör uppdateras för att säkerställa god lagefterlevnad och ökad tydlighet 

gällande avfallshanteringen. 

Avfallsföreskrifter uppdateras bland annat omfattande: 

- lagförändringar i det kommunala ansvaret för bygg- och rivningsavfall träder i kraft 

fullt ut 

2023. Förtydligande av sorteringskrav och kommunens hämtningsalternativ. 

- Förändringar i §40 Utsträckt hämtningsintervall för enskilda avloppsanläggningar. 

- Förordning om producentansvar för förpackningar 2022-1274 ersätter tidigare 

version. 

- Harmonisering med avfallstaxans justerade tjänster från 2023 

Mindre ändringar och formalia justeras. 

Beslutsunderlag 
22/VAN 0087-002 Tjänsteskrivelse: Lokala avfallsföreskrifter Motala och Vadstena 

från 2023 

22/VAN 0087-004 Lokala avfallsföreskrifter Motala kommun med förslag till ändring 

22/VAN 0087-003 Lokala avfallsföreskrifter Vadstena kommun med förslag till 

ändring  
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§ 131 

Taxa för båtplatser 
Vår beteckning: KS/2022:218- 059 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återemitteras. Dels för att utreda om vallgraven kan användas till 

båtplatser för båtar som kan passera under bron. Dels för att klargöra om det är 

en taxa eller avgift, om det möjligen, helst, kan vara en avgift. 

Jäv 
Desirée Forsén (S) har anmält jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet eller i 

beslutet. 

Sammanfattning 
Nuvarande taxa för båtplatser i Vadstena beslutades år 2012 och började gälla från 

och med 2013. Under 2022 har stora investeringar gjorts i hamnen och flera platser 

har försetts med el och vatten. Taxan för båtplatsavgifterna är därför i behov av 

justering.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 4 oktober 2022. 

Förslag till ny taxa för kommunala båtplatser i Vadstena kommun  

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 132 

Avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde 2023 
Vår beteckning: KS/2022:223- 706 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

2. En ny avgift för anmälan av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter utifrån 

Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter införs från 1 januari 2023, och 

uppgår till 2 % av prisbasbeloppet.  

3. En ny tillsynsavgift för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter utifrån Lag 

(2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter införs från 1 januari 2023 och 

uppgår till 2 % av prisbasbeloppet om man enbart säljer tobaksfria 

nikotinprodukter och 6 % respektive 8 % om man dessutom har försäljning av 

tobak, folköl eller receptfria läkemedel. 

Jäv 
Desirée Forsén (S) har anmält jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet eller i 

beslutet. 

Sammanfattning 
I samband med budgetarbetet för år 2023 har förslag framtagits till nya avgifter inom 
socialnämndens verksamhetsområden från och med 1 januari 2023. I och med den 
nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) behöver en ny anmälningsavgift 
och tillsynsavgift för detta antas och föreslås enligt bifogat dokument. I bifogat 
avgiftsdokument framkommer vad de nya avgifterna för 2023 föreslås bli samt vad 
skillnaden mot 2022 års avgifter blir. Det gulmarkerade i dokumentet är de nya 
avgifterna utifrån lagen om tobaksfria nikotinprodukter.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden, daterad 2022-10-12 
Förslag till förändrade avgifter, daterad 2022-10-12 

Beslutet med handlingar expedieras till 
– 

Beslutet expedieras till 
Socialnämnden (efter beslut i kommunfullmäktige, socialnämnden expedierar i sin tur 

beslutet till avgiftshandläggare och ekonom) 
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§ 133 

VA-taxa för 2023 
Vår beteckning: KS/2022:221- 346 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Vatten- och avfallsnämndens förslag till kommunfullmäktiges beslut: 

1. Vatten och avfallsnämndens förslag till vatten- och avloppstaxa från år 2023 antas i 

sin helhet att gälla från och med den 1 januari 2023. 

Sammanfattning 
För vatten- och avloppstaxan föreslås följande justeringar i avgifterna från år 2023: 

1. Brukningsavgiften för typhus A höjs med 1 073 kronor för ett år, vilket innebär 

cirka 89 kronor per månad. 

2. Brukningsavgiften för typhus B höjs med 3 720 kronor för ett år, vilket innebär 

cirka 310 kronor per månad. 

3. Anläggningsavgiften för typhus A höjs med 5 735 kronor. 

4. Anläggningsavgiften för typhus B höjs med 5 735 kronor. 

Förutom att de fasta avgifterna för mätare höjs, föreslås en höjning av den rörliga 

avgiften från 13,25 kr per kubikmeter till 14,58 kr per kubikmeter. Höjningen av 

intäkterna genom denna reglering av taxan har till stor del sin grund i den allmänna 

prisutvecklingen som just nu råder. Prishöjningar på energi i form av elkraft och 

drivmedel samt materialkostnader har ökat våra kostnader under år 2022 och inför år 

2023 har antagande gjorts kring fortsatt kostnadsutvecklingen på 3% till 6% inom 

olika områden. Här finns en osäkerhet hur priserna kommer utvecklas både under år 

2023 och inför efterföljande år. Fortsatta satsningar på ledningsnätet i form av utbyte 

av ventiler är också en del i denna höjning. 

Förutom förändring av avgifter föreslås mindre ändringar i texten i styrdokumentet, 

där möjlighet till reducering av dagvattenavgift tas bort. 

Beslutsunderlag 
22/VAN 0046-004 Tjänsteskrivelse: Vatten- och avloppstaxa från år 2023, Vadstena 

kommun 

22/VAN 0046-003 Förslag Taxa för Vadstena kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning från år 2023 

22/VAN 0046-005 Lista med sammanställning av VA-avgifter för Vadstena kommun 

till år 2023  
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§ 134 

Avfallstaxa för 2023 
Vår beteckning: KS/2022:220- 459 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Vatten- och avfallsnämndens förslag till kommunfullmäktiges beslut: 

1. Vatten och avfallsnämndens förslag till avfallstaxa från år 2023 antas i sin 

helhet, med undantag av punkt 2 nedan, att gälla från och med den 1 januari 

2023. 

2. Taxan justeras avseende pris för fritidshus 190 liter med hämtning var fjärde 

vecka. Priset justeras från 1 201 kronor inklusive moms till 727 kronor 

inklusive moms. 

Sammanfattning 
Prishöjningar på energi i form av elkraft och drivmedel samt materialkostnader har 

ökat våra kostnader under år 2022 och inför år 2023 har antagande gjorts kring 

fortsatt kostnadsutvecklingen på 3 procent till 6 procent inom olika områden. Här 

finns en osäkerhet hur priserna kommer utvecklas både under år 2023 och inför 

kommande år. 

Inför år 2023 kommer priset på avfall till förbränning och optisk sortering åter igen att 

öka. Grunden till denna ökning ligger i en prisökning på utsläppsrätter som den som 

förbränner avfall behöver köpa in och redovisa för den fossila koldioxid som man 

släpper ut. Priset på utsläppsrätter bedöms öka med 88 procent vilket leder till en 

bedömd prisökning med 37 procent på avfall som går till förbränning och 30 procent 

för avfall till optisk sortering. Denna prisökning ger verksamheten en kostnadsökning 

på 3,6 miljoner kronor. Här har vi en osäkerhet kring prisutvecklingen då handeln 

med utsläppsrätter inte är begränsad till de verksamhetsutövare som har åtaganden 

och är tvingade att ingå i systemet. Regleringen av taxan kommer styra emot att den 

som genererar ett avfall som till stor del går till förbränning istället för återvinning 

kommer få en högre avgift. 

Föreslagna justeringar av avfallstaxan bedöms generera 7,8 miljoner kronor vilket ger 

en budget år 2023 med ett underskott på 2 miljoner kronor. Underskottet är ett 

medvetet val utifrån att ersättning för insamling av förpackningsavfall bedöms 

utbetalas från år 2024. För en småhusenhet med fyrfackskärl blir kostnadsökningen 

346 kr/år eller 29 kr/månad. Rörande utebliven ersättning för den fastighetsnära 

insamlingen (FNI) av förpackningsavfall som kommunen genomför genom vårt 

insamlingssystem så har vi nu ett riksdagsbeslut i ansvarsfrågan. Beslutet innebär att 
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kommunen från år 2024 har ansvaret för insamling av förpackningar och ska erhålla 

full kostnadstäckning från producenterna för detta. Ersättningsnivåerna för detta ska 

förhandlas fram under kommande år. Liknande beslut har tagits tidigare och rivits upp 

vilket skapar en osäkerhet ersättningsnivåer och tidpunkt för utbetalning. 

Beslutsunderlag 
22/VAN 0044-003 Tjänsteskrivelse: Vadstena kommun avfallstaxa från år 2023 

22/VAN 0044-005 Förslag: Avfallstaxa Vadstena 2023 med förslag till ändring 
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§ 135 

Ekonomisk uppföljning per 2022-09-30 för 

kommunstyrelsen och övriga nämnder 
Vår beteckning: KS/2021:112- 041 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner lämnad rapport 
2. Socialnämndens helårsprognos visar på en negativ avvikelse mot budgeterad 

ram i socialnämndens helårsprognos på 500 000 k. Detta föranleder inte att 
socialnämnden ska upprätta en handlingsplan för en budget i balans, då 
underskottet är effekten av den höga inflationen på bland annat livsmedel, 
drivmedel och förbrukningsmaterial.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen, socialnämnden, kultur- och utbildningsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden har upprättat årsprognoser för 2022. Kommunstyrelsen 
och socialnämnden har gjort prognos per 2022-09-30 och kultur- och 
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har gjort prognos per           
2022-08-31. 
Socialnämnden prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 0,5 miljoner 
kronor. I tidigare prognoser har man sett möjligheter att parera de höga 
prisökningarna i verksamheten mot lägre kostnader inom andra områden. Detta är 
inte längre möjligt. 
 
Kommunstyrelsen prognosticerar en positiv avvikelse mot budget på 0,1 miljon 
kronor. Kultur- och utbildningsnämndens och samhällsbyggnadsnämnden visar även 
de på positiva avvikelser mot budget med 1,2 respektive 0,3 miljoner kronor.  

 
I rådande säkerhetspolitiska och ekonomiska läge nationellt och globalt är 

prognoserna osäkra. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 21 oktober 2022. 

Beslutet med handlingar expedieras till 
– 

Beslutet expedieras till 
Ekonomikontoret 

Socialnämnden  
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§ 136 

Projektplan till översiktsplan för Vadstena kommun 
Vår beteckning: KS/2022:217- 011 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny 

kommunomfattande översiktsplan. 

2. Projektplan för framtagande av ny översiktsplan godkänns. 

3. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsätta en politisk referensgrupp. 

Förslag till beslut 
Bengt Petersson (K) och Dag Källman (V): Bifall till förslag till beslut. 
 

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

Jäv 
Desirée Forsén (S) har anmält jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet eller i 

beslutet. 

Sammanfattning 
Uppdraget omfattar att ta fram en ny översiktsplan för Vadstena kommun inklusive 

att göra det utredningsarbete som krävs för att klargöras planens förutsättningar. 

Översiktsplanen ska antas av kommunfullmäktige inom den lagstadgade tiden, vilket 

innebär ett antagande senast juni 2024. 

Översiktsplanen ska uppfylla plan- och bygglagens krav på innehåll och ska upprättas 

enligt den digitala standard som utarbetats av Boverket. Arbetet ska bedrivas enligt 

den lagstadgade process som innebär en dialog med medborgare, intressenter och 

myndigheter genom samråd och granskning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till Samhällsbyggnadsnämnden daterad den 27 september 2022. 

Projektplan för framtagandet av en ny översiktsplan. 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden och plan- och bygglovavdelningen, 

planochbygg@vadstena.se.  
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§ 137 

Avtal med räddningstjänsten i Motala 
Vår beteckning: KS/2022:207- 179 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Godkänna avtalet mellan Motala och Vadstena kommun rörande räddningstjänst 

 att gälla från och med 2023-01-01. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2021 att säga upp avtalet avseende 

räddningstjänst med Motala kommun, för att anpassa det till dagens verksamhet där 

särskilt organisation, lokaler, larm med mera skulle beaktas samt att det skulle 

revideras med anledning av förändrad lagstiftning. Kommunstyrelsen beslutade även 

att ett nytt avtal skulle gälla från och med 1 januari 2023.  

Under våren 2022 började arbetet med revidering och översyn, men arbetet blev mer 

omfattande än vad som bedömdes när uppdraget skapades. Detta avser framför allt 

Vadstena kommuns arbete med en ny brandstation, samt hur räddningsvärnet i 

Borghamn bäst skall hanteras i organisationen. Med anledning av detta har nu båda 

kommunerna insett att en förlängning av befintligt avtal är att föredra, med revidering 

utifrån nu gällande verksamhet. Förslaget är att avtalet förlängas med två år och att 

båda kommunerna under den tiden gör en större genomlysning kring ekonomi, 

organisation och fastighetsfrågan. Det reviderade avtalet utgår från samma 

kostnadsberäkningar som det gamla. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 16 oktober 2022 

Beslutet med handlingar expedieras till 
– 

Beslutet expedieras till 
Räddningstjänsten i Motala – Vadstena 

Samhällsbyggnadsnämnden i Motala kommun 

Ekonomichefen i Vadstena kommun 
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§ 138 

Kommunstyrelsens delegationsordning 
Vår beteckning: KS/2022:210- 003 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Delegationsordning för kommunstyrelsen 2019, KS/2018:297 upphävs. 
2. Delegationsordning för kommunstyrelsen 2023 antas. 

Sammanfattning 
En ny delegationsordning har tagits fram för kommunstyrelsen. Delar av innehållet är 

gemensamt för kommunens övriga nämnder. En renodling har gjorts beträffande 

delegation och ren verkställighet och anpassning har skett utifrån nämndernas 

uppdrag i enlighet med antagna reglementen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 25 oktober 2022 

Delegationsordning 2023 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunstyrelsen  
Ekonomichef 
Förvaltningschefer på kultur- och utbildnings-, samhällsbyggnads- och 
socialförvaltningen 
Handläggare för kommunstyrelsens stiftelser/donationsfonder 
Hr-chef 
Kommundirektör 
Kommunsekreterare 
Lokalförvaltare 
Biträdande kommundirektör 
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§ 139 

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

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Redovisningen godkänns. 
 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut under perioden 26 september 2022–23 oktober 2022 redovisas på 
dagens sammanträde 
 

 

Beslutsnummer Beslutsdatum Beteckning Beskrivning Delegat 

KSDEL/2022 § 34 2022-09-28 KS/2022:36 Beslut om anmälan 

att avropa från 

ADDA:s upphandling 

"Programvaror och 

tjänster - Licenser 

och licenstjänster" 

Birgitta 

Calén 
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§ 140 

Protokoll och handlingar till kommunstyrelsen 
Vår beteckning: KS/2022:22, KS/2022:17, KS/2022:18- 107, 106, 106 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Redovisningen godkänns. 
 

Sammanfattning 
Protokoll som kommit in till kommunstyrelsen under perioden 26 september 2022–23 
oktober 2022 redovisas på dagens sammanträde. 
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§ 141 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: KS/2020:289, KS/2021:112, KS/2022:163- 101, 041, 191 

 

Meddelanden/handlingar för kännedom under perioden 26 september 2022–23 
oktober 2022 delges på dagens sammanträde. 
 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 142 

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. Dom i målet mot Solör kommer den 10 november. Extra 

kommunstyrelsesammanträde med information om domen kommer att hållas 

den 16 november klockan 08.30–09.30. Michael Wiik håller i informationen. 

 

2. Namnen till alla uppdrag lämnas till förvaltningen den 2 november och 

valberedningen träffas den 3 november klockan 08.00 för avstämning. 

Handlingarna skickas till kommunfullmäktige fredagen den 4 november via 

mejl.  

Kommunfullmäktige 9 november, samtliga val. 

Kommunfullmäktige 23 november, första ordinarie sammanträde med nya 

kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 30 november 

Kommunfullmäktige 14 december, budget 

 

3. Presentation av vår nya styrmodell i Karlstad kommun den 1 november och 

den 22 november i Glokala Sverige, SKR. 

 

4. Undersöker möjligheterna till samarbete inom turism med Ödeshögs 

kommun 

 

5. Småkom-möte den 17–18 november, på dagordningen: 

PTS – teknikskifte, Allmänna Arvsfonden, Livsmedelsverket – skolmåltider, 

Utblick Norden, möjligheter med Leader och små kommuner, ekonomipass från 

KEF, Omställningsarbete – SKR, Hållbarhetsarbete i praktiken – Vårgårda, 

Kommunal ekonomi SKR. 

 

6. Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare inbjudna till Vadstena Sparbank 

den 22 november klockan 17. Sista anmälningsdag den 14 november föredrag 

med Marcus Oscarsson. 
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7. Årsplan med sammaträdestider kommer till kommunstyrelsen den 30 

november och fullmäktige den 14 december.  

 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
 

 

 

 

 

 

 


