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Plats och tid Medborgarsalen klockan 18.15–19.15 

Beslutande Bashar Abboud (S), ordförande 
Peter Ström (M), första vice ordförande 
Lars Ekström (K), andra vice ordförande 
Margareta S:T Cyr (M) ersätter Peter Karlsson (M)  
Kristina Carlsson (M) 
Jörgen Strand (M) ersätter Lars Öhman (M) 
Barbro Henriksson (M) 
Marcus Bergmar (M) 
Desirée Forsén (S) 
Najeh Ramadan (S) ersätter Fabian Thun (S) 
Jenny Bytander (S) 
Göran Fältgren (S) 
Eivor Folkesson (MP) ersätter Tommy Kennberg (MP) 
Frida Edholm (K) 
Lena Linde (K) 
Lars Murling (K) ersätter Carl-Henrik Juhlin (K) 
Gun Möller (V) ersätter Dag Källman (V) 
Björn Sandberg (SD) 
Göran Lagerqvist (SD) ersätter Thomas Strandberg (SD) 
Carina Lagerqvist (SD) 
Arne Sjöberg (M) 
Ewa Ahlstedt (M) 
Filip Manfredsson (M) ersätter Jan Sundström (M) 
Johan Ektander (M) 
Rita Omvik (M) 
Victoria Gustafsson (S) 
Monya Axelsson (S) 
Calle Niklasson (S) 
Maria Jönsson (K) 
Mats Wahrén (K) 
Bengt Petersson (K) ersätter Moa Bjärestrand Lindqvist (K) 
Kenneth Rydenlund (K) ersätter Johan Lindell (K) 
Patrik Stenlund (KD) 
Roland Sjödahl (C) 
 

Paragrafer § 134–§ 148 

Sekreterare  
_________________________________________________________ 
Christina Andersson 

Ordförande  
_________________________________________________________ 
Bashar Abboud (S) 

Justerare  
_________________________________________________________ 
Patrik Stenlund (KD) 

Justerare  
_________________________________________________________ 
Marcus Bergmar (M) 
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Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-11-23 

Datum då anslaget sätts upp 2022-12-01 

Sista dag för överklagande 2022-12-22 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning 

Underskrift  
_________________________________________________________ 
Christina Andersson 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 

Kennerth Sjösten (KD) 
 Niklas Johansson (M)  
 

Övriga Christina Andersson, kommunsekreterare 
Madeleine Andersson, kommundirektör 
Martin Berry, biträdande kommundirektör 
Eva Mattson, revisor 
Birgitta Calén, ekonomichef, § 134–136 
 

Ajournering – 
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§ 134 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
Vår beteckning: -  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Patrik Stenlund (KD) och Marcus Bergmar (M) väljs till justerare. 
2. Föredragningslistan fastställs. 

 

Förslag till beslut 
Frida Edholm (K): Förslag på justerare är Patrik Stenlund (KD). 
 
Arne Sjöberg (M): Förslag på justerare är Marcus Bergmar (M). 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslagen och finner att 
fullmäktige gör det. 
 

Föredragningslista 
Upprop 
Fråga om det finns jäv 
 
 

 Ärende Dnr Föredragande 

 

1 Val av justerare och fastställande av 
föredragningslista 

  

2 Allmänhetens frågestund   
3 Delårsrapport per 31 augusti med 

helårsprognos 
KS/2022:175  

4 Svar på motion om kylda matlådor KS/2021:198  
5 Skattesats för år 2023 KS/2022:106  
6 Avfallstaxa för 2023 KS/2022:220  
7 VA-taxa för 2023 KS/2022:221  
8 Avgifter inom socialnämndens 

verksamhetsområde 2023 
KS/2022:223  

9 Avtal med räddningstjänsten i Motala KS/2022:207  
10 Lokala avfallsföreskrifter KS/2022:222  
11 VA-översikt Vadstena kommun KS/2022:216  
12 Kommunfullmäktiges arbetsordning KS/2022:103  
13 Riktlinje för markanvisning KS/2022:186  
14 Fyllnadsval som ersättare i fullmäktige KS/2022:196  
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efter Albin Blomquist Ekström (S) 
15 Meddelanden och handlingar för 

kännedom 
KS/2022:15  

 
 

Sammanfattning 
Till varje sammanträde sammanställs en föredragningslista. Där redovisas vilka 
ärenden ordförande vill att kommunfullmäktige ska behandla. Vid sammanträdet har 
ledamöterna möjlighet att föreslå ändringar i listan. 
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§ 135 

Allmänhetens frågestund 
Vår beteckning: -  

 

Sammanfattning 
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter i 
anslutning till kommunfullmäktiges samtliga ordinarie sammanträden. Frågorna ska i 
förväg lämnas skriftligen till kommunen. Den som ställer frågan måste vara 
kommunmedlem och får inte vara anonym. Under frågestunden får ingen 
överläggning förekomma. 
 
Ingen fråga ställdes. 
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§ 136 

Delårsrapport per 31 augusti med helårsprognos 
Vår beteckning: KS/2022:175- 041 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Förslag till beslut 
Arne Sjöberg (M) och Björn Sandberg (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Bengt Petersson (K): Att det läggs till en beslutspunkt: 
I kommande hel- och delårsrapporter ska det ges ytterligare utrymme för en mera 
statusbeskrivande text om olika pågående eller beslutade investeringsprojekt. 
Avvikelser avseende tidsplan och belopp ska anges i rapporterna så snart de är kända. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens 
förslagen och finner att fullmäktige gör det. 
 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Bengt Peterssons förslag 
och finner att fullmäktige inte gör det. 
 

Omröstning begärs 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för att lägga till Bengt 
Peterssons förslag och nej-röst för att inte göra det. 
 

Omröstningsresultat 
Med 9 ja-röster för att lägga till Bengt Peterssons förslag och 25 nej-röster för att inte 
göra det beslutar fullmäktige att förslaget inte ska läggas till beslutet. 
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Namn Ja Nej Avstår 

Margareta S:T Cyr (M)  X  

Kristina Carlsson (M)  X  

Jörgen Strand (M)  X  

Barbro Henriksson (M)  X  

Marcus Bergmar (M)  X  

Desirée Forsén (S)  X  

Najeh Ramadan (S)  X  

Jenny Bytander (S)  X  

Göran Fältgren (S)  X  

Frida Edholm (K) X   

Lars Ekström (K) X   

Lena Linde (K) X   

Lars Murling (K) X   

Björn Sandberg (SD)  X  

Carina Lagerqvist (SD)  X  

Göran Lagerqvist (SD)  X  

Eivor Folkesson (MP)  X  

Arne Sjöberg (M)  X  

Ewa Ahlstedt (M)  X  

Filip Manfredsson (M)  X  

Johan Ektander (M)  X  

Rita Omvik (M)  X  

Peter Ström (M)  X  

Viktoria Gustafsson (S)  X  

Bashar Abboud (S)  X  

Monya Axelsson (S)  X  

Calle Niklasson (S)  X  

Maria Jönsson (K) X   

Mats Wahrén (K) X   

Bengt Petersson (K) X   

Kenneth Rydenlund (K) X   

Gun Möller (V) X   

Patrik Stenlund (KD)  X  

Roland Sjödahl (C)  X  

Summa 9 25  

 

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. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 26 september 2022. 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Ekonomiavdelningen 

Beslutet expedieras till 
- 
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§ 137 

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

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

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. 
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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 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Anders Agnemar (C) 

Socialförvaltningen 

Beslutet expedieras till 
– 
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§ 138 

Skattesats för år 2023 
Vår beteckning: KS/2022:106- 041 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Skattesatsen för år 2023 fastställs till 22,80 kronor. 

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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 26 september 2022. 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

Beslutet expedieras till 
- 
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§ 139 

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

 

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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§ 140 

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

 

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 ca 

89 kr per månad. 

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

310 kr 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. 
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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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§ 141 

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

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. 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.  

2. 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. 

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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§ 142 

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

 

Kommunfullmäktiges beslut 

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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§ 143 

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

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

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

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

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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§ 144 

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

 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. VA-översikt för Vadstena kommun antas. 

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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§ 145 

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

 

Kommunfullmäktiges beslut 

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 

 

Kommunfullmäktiges arbetsordning anger en konstant ersättarnivå om 21 ersättare 

och behöver därmed revideras så att arbetsordningen överensstämmer med gällande  
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bestämmelser. Därutöver föreslås kommunfullmäktige att fastställa ersättarkvoten för 

kommande mandatperiod till ½. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, daterad 2022-09-27. 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Revisorerna 

Beslutet expedieras till 
- 
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§ 146 

Riktlinje för markanvisning 
Vår beteckning: KS/2022:186- 309 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

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. 

2. På sidan 1 i riktlinjen under rubriken ”Kommunens organisation” ska första 

meningen i listan lyda: Exploateringskalkylen visar att projektet förväntas ge 

minst kostnadstäckning. 

 

Förslag till beslut 
Eivor Folkesson (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslaget och finner att 
fullmäktige gör det. 

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. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden, daterad 5 september 2022. 

Förslag till Riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 147 

Fyllnadsval som ersättare i fullmäktige efter Albin Blomquist 

Ekström (S) 
Vår beteckning: KS/2022:196- 101 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och begär ny sammanräkning av 
Länsstyrelsen. 

 

Förslag till beslut 
Ordföranden: 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och begär ny sammanräkning av 
Länsstyrelsen. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslaget och finner att 
fullmäktige gör det. 
 

Beslutsunderlag 

Albin Blomquist Ekström (S) avsägelse från samtliga uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige, handlingsnummer 2022:1084 

 

Beslutet expedieras till 
Albin Blomquist Ekström (S) 

Förtroendepersonsregistret 

Gruppledaren 

Länsstyrelsen Östergötland, ostergotland@lansstyrelsen.se 

Personalavdelningen, lon@mjolby.se 
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§ 148 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: KS/2022:15- 009 

 

Sammanfattning 
Meddelanden/handlingar för kännedom delges ledamöterna på dagens sammanträde. 
 
 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

 

 


