
 

Sid 1 (24)  
 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-12-14 

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 

 

Plats och tid Medborgarsalen klockan 18:00 – 20:30 

Beslutande Bashar Abboud (S), ordförande 
Peter Ström (M), första vice ordförande 
Lars Ekström (K), andra vice ordförande 
Peter Karlsson (M) 
Kristina Carlsson (M) 
Lars Öhman (M) 
Margareta St Cyr (M) ersättare för Barbro Henriksson (M) 
Jörgen Strand (M) ersättare för Marcus Bergmar (M) 
Desirée Forsén (S) 
Fabian Thun (S) § 149-155, 157-164 
Per-Arne Pettersson (S) ersättare för Fabian Thun § 156 
Jenny Bytander (S) 
Göran Fältgren (S) 
Frida Edholm (K) 
Lena Linde (K) 
Carl-Henrik Juhlin (K) 
Dag Källman (V) 
Gun Möller (V) ersättare för Otto Svensson (V) 
Roland Sjödahl (C) 
Patrik Stenlund (Kd) 
Arne Sjöberg (M) 
Ewa Ahlstedt (M) 
Jan Sundström (M) 
Johan Ektander (M) 
Rita Omvik (M) 
Victoria Gustafsson (S) 
Karolina Hoff (S) ersättare för Monya Axelsson (S) 
Calle Niklasson (S) 
Maria Jönsson (K) 
Kenneth Rydenlund (K) ersättare för Mats Wahrén (K) 
Bengt-O Petersson (K) ersättare för Moa Bjärestrand Lindqvist (K) 
Lars Murling (K) ersättare för Johan Lindell (K) 
Carina Lagerqvist (Sd) 
Göran Lagerqvist (Sd) 
Tommy Kennberg (Mp) 
 

Paragrafer §149–§164 

Sekreterare  
_________________________________________________________ 

Martin Berry 

Ordförande  
_________________________________________________________ 

Bashar Abboud (S) 
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Plats och tid Medborgarsalen klockan 18:00 – 20:30 

Justerare  
________________________________________________________ 
Göran Fältgren (S) 

Justerare  
_________________________________________________________ 
Dag Källman (V) 

 

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

Nämnd Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdat
um 

2022-12-14 

Datum då anslaget 
sätts upp 

2022-12-28 

Sista dag för 
överklagande 

2023-01-18 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Underskrift  
___________________________________________________
______ 
Martin Berry 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 

Ann-Charlotte Agerhem (M) 
Filip Manfredsson (M) 
Eivor Folkesson (Mp) 

Övriga Madeleine Andersson, kommundirektör 
Martin Berry, biträdande kommundirektör 
Birgitta Calén, ekonomichef 

Ajournering 18:01-18:02, 19:30-19:55 
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§ 149 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
Vår beteckning: -  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Göran Fältgren(S) och Dag Källman (V) väljs till justerare. 
2. Föredragningslistan fastställs enligt kallelsen. 

 

Förslag till beslut 
Roland Sjödahl (C): 
Förslag på justerare är Dag Källman (V). 
 
Desirée Forsén (S): 
Förslag på justerare är Göran Fältgren (S). 
 

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

Föredragningslista 
Upprop 
Fråga om det finns jäv 
 
1 Val av justerare och fastställande av 

föredragningslista 
  

2 Allmänhetens frågestund   
3 Förslag till budget för 2023 med plan för 

2024-2025 
KS/2022:106  

4 Låneram för 2023 KS/2022:106  
5 Borgensram för Vadstena fastighets AB KS/2022:106  
6 Finanspolicy KS/2022:238  
7 Riktlinje för resultatutjämningsreserv KS/2022:225  
8 Taxa för båtplats KS/2022:218  
9 Delegation om tillsyn av 

sprängämnesprekursorer 
KS/2022:241  

10 Reglemente revisionen KS/2022:224, 
KS/2019:110 

 

11 Sammanträdestider för 2023 KS/2022:230  
12 Inkallelseordning KS/2022:196  
13 Motion om kulturcentrum KS/2022:244  
14 Rapport ej verkställda beslut KS/2022:32  
15 Meddelanden och handlingar för kännedom KS/2022:240,  
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RS/2022:21, 
KS/2022:196, 
KS/2022:236, 
KS/2022:15 

16 Övriga frågor   
 

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. 
 

Ärendena behandlas i följande ordning: 1-2, 11, 3-10, 12-16. I protokollet skrivs 
ärendena i den ordning de står i föredragningslistan. 
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§ 150 

Allmänhetens frågestund 
Vår beteckning: -  

Sammanfattning 
Sammanträdet ajournerades klockan 18:01–18:02 för allmänhetens frågestund. 
 
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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§ 151 

Förslag till budget för 2023 med plan för 2024-2025 
Vår beteckning: KS/2022:106- 041 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Budget för 2023 med plan för 2024-2025  för Vadstena kommun antas. 
2. Strategiplan ska läggas fram för beslut senast i mars 2023. 
3. Allmänna regler punkt a-h antas: 
a) Tilldelat anslag utgör yttersta restriktionen för verksamheten vilket innebär att 

nämnden vid befarat anslagsöverskridande i första hand ska göra en 
omprioritering inom nämndens verksamhetsområde. Om detta inte är möjligt 
ska ärendet hänskjutas till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för 
ställningstagande om verksamheten ska upphöra eller om nya resurser ska 
anvisas. 

b) Varje nämnd ska för år 2023-2025 till kommunstyrelsen senast under februari 
2023 inlämna en nämndplan med budget för 2023-2025 som överensstämmer 
med de resurser som tilldelats enligt fullmäktiges beslut om budget. 

c) Kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige ska alltid informeras om 
beslut om ny eller utökad verksamhet alternativt reduktion eller avveckling.  

d) Ekonomiavdelningen får i uppdrag att justera respektive nämnds beslutade 
nettobudget med beslutade löneökningsmedel för år 2023. 

e) Internt personalomkostnadspålägg (PO-påslag) för år 2022 uttas med 44,53 % 
med rätt för ekonomiavdelningen att justera procentsatsen om lagstadgade 
eller avtalsenliga avgifter förändras under löpande budgetår. 

f) Kommunstyrelsen får i uppdrag att omfördela medel mellan beslutade 
investeringsprojekt. 

g) Bemyndiga ekonomiavdelningen att omfördela budgetmedel som på grund av 
att verksamheter flyttats mellan nämnder eller uppenbart 
bokförts/budgeterats på fel verksamhet/ansvar.  

h) I de fall kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige ger uppdrag till 
nämnderna som kan medföra kostnader ska också finansieringen klargöras. 

4. Regler om anslagsbindningsnivåer antas. 
 
Driftbudget: 

Beviljat anslag är ett nettoanslag per nämnd. Nämnden får inom sin budget 

göra omprioriteringar i de fall beslutet inte strider mot mål och riktlinjer som 

fastställts av kommunfullmäktige.  

Nämnden ska inhämta kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges 

godkännande innan start av ny verksamhet som på sikt kan öka kommunens 

nettokostnader.  
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Investeringsbudget: 

Kommunfullmäktige anslår ett nettoinvesteringsbelopp utifrån nämndernas 

investeringsbeslut på projekt. Medlen får inte användas till andra projekt utan 

kommunstyrelsens godkännande.  

Beslut om ombudgetering från tidigare år tas genom särskilt beslut i 

kommunstyrelsen. Underlag ska omfatta tidigare beslutade medel, under året 

utnyttjade medel och förslag till ombudgetering.  

Det finns fall då en investering bara kan genomföras genom ett 
leasingkontrakt. Det kan bero på att leverantören enbart har leasing som 
affärsmodell eller att man av strategiska skäl vill ha följsamhet med 
hållbarhetsarbetet, till exempel utvecklingen inom drivmedel. Nämnden får då 
anslag motsvarande den kapitalkostnad som investeringen beräknas till i 
budget. Det år leasingkontraktet upphör, och om nytt inte tecknas, återtas 
anslaget. Ekonomichefen bemyndigas att besluta om leasingkontrakt ska 
ingås. 
 
Det finns även fall då verksamheter behöver större värdehöjande 
investeringar som sker av annan fastighetsägare och då istället betalas via en 
högre hyra. För att likställa om verksamhet bedrivs i egna eller annans lokaler, 
får då nämnden anslag motsvarande den kapitalkostnad som investeringen 
skulle ha beräknats till. Beslut om sådant anslag ska ske inom investerings-
budgeten. 

  

5. Förslag till finansiella mål för Vadstena kommun antas. 

6. Förslag till finansiella mål för kommunkoncernen ska läggas fram till beslut i 

samband med strategiplanen. 

 
Yrkanden 
Peter Karlsson (M), Göran Fältgren (S) och Arne Sjöberg (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens 
förslag till beslut och finner att så är fallet. 

Avstår från att delta i beslut 
Frida Edholm (K), Lena Linde (K), Carl-Henrik Juhlin (K), Maria Jönsson (K), 

Kenneth Rydenlund (K), Bengt-O Petersson (K), Lars Murling (K), Lars Ekström (K), 

Roland Sjödahl (C), Patrik Stenlund (Kd), Gun Möller (V), Dag Källman (V) och 

Tommy Kennberg (Mp) avstår från att delta i beslutet. 
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Sammanfattning 
Ett förslag från majoriteten (S+M) på budget för perioden 2023-2025 har inkommit. 

som bifogas tjänsteskrivelsen. De kommunala revisorernas budgetäskade lämnas till 

kommunfullmäktiges presidium och beslutas av kommunfullmäktige. 

År 2023 innebär början på en ny mandatperiod. Den tillträdande majoriteten ges 

därför längre tid att utforma sin strategiska plan för 2023-2025 och den del som avser 

resursanvändning, budgeten, beslutas därför separat. Komplettering sker med den 

strategiska planen som tas upp till beslut på 2023 års första sammanträde i kommun-

fullmäktige 

Under löpande mandatperiod kommer fortsättningsvis den strategiska planen, med 

tillhörande resursplan för de kommande tre åren, fastställas av kommunfullmäktige i 

november varje år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 16 november 2022. 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunens revisorer 

Kultur och utbildningsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Socialnämnden  

Valnämnden 

Beslutet expedieras till 
Kommundirektören 
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§ 152 

Låneram för 2023 
Vår beteckning: KS/2022:106- 041 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunstyrelsen har rätt att under år 2023 att nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder under år 2023, med totalt 345 000 000 kronor 
Kommunstyrelsen har rätt att under år 2023 omsätta lån, det vill säga låna 
upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 
2023. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutar årligen om en låneram som baseras på finansiering av 

investeringar det kommande året och överskjutande investeringar från 2022. Detta 

sker i enlighet med kommunens finanspolicy. Den beslutade låneramen för år 2022 

har endast utnyttjats till liten del på grund av att investeringar, främst i skolprojektet 

schablonfördelades mellan åren i budgeterad volym, samt att kommunens resultat år 

2021 och det prognostiserade resultatet för 2022 ökat likviditeten som då tillfälligt 

finansierat investeringarna för att fördröja upplåning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 16 november 2022. 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

Beslutet expedieras till 
Kommundirektör 

Ekonomichef 
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§ 153 

Borgensram för Vadstena fastighets AB 
Vår beteckning: KS/2022:106- 041 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Borgen tecknas som för egen skuld för borgen för Vadstena Fastighets AB:s 

låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 392 500 000 kronor jämte därpå 

löpande ränta och kostnader. 

Sammanfattning 
I samband med kommunens budgetarbete har Vadstena Fastighets AB beräknat sitt 

behov av kommunal borgen för år 2023. Behovet uppgår till 392 500 000 kronor, 

vilket är oförändrat jämfört med senast beslutade borgensram den 3 november 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott daterad den 31 oktober 2022. 

Beslutet med handlingar expedieras till 
– 

Beslutet expedieras till 
Ekonomichefen 

Vadstena Fastighets AB 
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§ 154 

Finanspolicy 
Vår beteckning: KS/2022:238- 003 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Finanspolicy för Vadstena kommun godkänns. 

2. Tidigare finanspolicy antagen den 27 april 2011, § 65 upphävs 

Sammanfattning 
Förslag till ny finanspolicy har upprättats. Delar som inte är av ren policykaraktär 

föreslås lyftas ut och inarbetas i riktlinjer och rutiner istället. I förslaget sätts mått på 

olika risker. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 22 november 2022. 

Förslag till finanspolicy för Vadstena kommun. 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

Beslutet expedieras till 
Ekonomichefen 
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§ 155 

Riktlinje för resultatutjämningsreserv 
Vår beteckning: KS/2022:225- 003 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Vadstena kommuns riktlinjer för resultatutjämningsreserv, beslutade av 
kommunfullmäktige den 17 februari 2021 § 7 upphävs. 

2. Vadstena kommuns riktlinjer för resultatutjämningsreserv antas. 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen 11 kap 1§ ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning. Om kommunen har en resultatutjämningsreserv (RUR) ska 

riktlinjerna omfatta även hanteringen av den. Riktlinjens tak för 

resultatutjämningsreservens storlek föreslås höjas från 7 procent till 10 procent av 

skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott daterad den 31 oktober 2022. 

Förslag till Vadstena kommuns riktlinjer för resultatutjämningsreserv. 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

Beslutet expedieras till 
Kommundirektören 

Ekonomichefen 
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§ 156 

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

Kommunfullmäktigs beslut 
 

1. Förslag till ny taxa för kommunala båtplatser i Vadstena, från och med 1 januari 

2023, antas. 

Yrkanden 
Peter Karlsson (M) och Jan Sundström (M) yrkar på bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan fatta beslut i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så är fallet. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-10-18 § 85 att föreslå kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige att anta ny taxa för kommunala båtplatser i Vadstena. 

Ärendet återremitterades för att dels utreda om vallgraven kan användas till båtplatser 

för båtar som kan passera under bron, dels klargöra om det är en taxa eller avgift, om 

det möjligen, helst, kan vara en avgift. 

Nuvarande taxa för båtplatser i Vadstena beslutades 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.  

Skillnaden mellan taxa och avgift kan förklaras som att en taxa är en samling 

fastställda avgifter för utförandet eller tillhandahållandet av en viss typ av tjänst, 

medan en avgift är det pris som betalas (av kunden) för att nyttja tjänsten, i detta fall 

båtplats. Taxor finns inom en rad av kommunens ansvarsområden och styr 

förvaltningarnas rätt att ta ut avgifter.  

Samhällsbyggnadsnämnden anser inte att det är lämpligt att erbjuda båtplatser som 

kräver passage under bron i vallgraven. Risken för olyckor är inte osannolik då 

frihöjden mellan vatten och bro i dagsläget är ca 1,35 meter och vid 

normalvattenstånd ca 1,20 meter. Det kan inte heller tolkas som att passage sker på 

egen risk om kommunen erbjuder båtplats mot en avgift i vallgraven. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser ett stort värde i att vallgraven och slottsområdet 

levandegörs och ser som sitt uppdrag att undersöka alla möjligheter till att båtar ska 
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kunna ligga eller lägga till i vallgraven, även om de inte ingår i kommunens 

båtplatsuthyrning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 7 november 2022. 
Förslag till ny taxa för kommunala båtplatser i Vadstena kommun  

Beslutet med handlingar expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut expedieras till kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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§ 157 

Delegation om tillsyn av sprängämnesprekursorer 
Vår beteckning: KS/2022:241- 426 

Kommunfullmäktigs beslut 

 

1. Samhällsbyggnadsnämnden ska ansvara för kommunens tillsyn enligt  

6 § Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer 

2. Taxa för nämndens arbete med tillsyn enligt denna lag ska vara den timavgift 

och övriga bestämmelser som gäller i av kommunfullmäktige antagen Taxa 

för prövning och tillstånd enligt miljöbalken och strålskyddslagen  

Sammanfattning 

För att förhindra kriminell användning av hemgjorda sprängämnen har utgångsämnen 

till dessa, så kallade sprängämnesprekursorer, reglerats inom EU. Reglerna innebär att 

tillsynskontroller behöver ske vid överlåtelse av produkter som innehåller dessa ämnen 

för att minska möjligheterna till hemtillverkning. Merparten av Sveriges kommuner 

har delegerat tillsynen enligt denna lag till den nämnd som ansvarar för miljöfrågor. 

Från den 1 februari 2021 gäller skärpta regler. Utifrån det föreslås att 

samhällsbyggnadsnämnden ska ansvara för tillsyn enligt lag om sprängämnes-

prekursorer (Lag (2014:799).  

Under förutsättning att kommunfullmäktige delegerar ansvaret till 

samhällsbyggnadsnämnden, föreslås att timavgift och övriga bestämmelser som gäller i 

av kommunfullmäktige antagen Taxa för prövning och tillstånd enligt miljöbalken och 

strålskyddslagen ska gälla som taxa för nämndens arbete med den aktuella tillsynen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 7  november 2022 

Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer  

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Miljöavdelningen 
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§ 158 

Reglemente revisionen 
Vår beteckning: KS/2022:224, KS/2019:110- 003, 003 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Reglemente för revisionen antas. 

2. Reglementet gäller från och med 1 januari 2023. 

3. Nuvarande reglemente för revisionen upphävs från och med 2022-12-31. 

 

Förslag till beslut 
Arne Sjöberg (M) yrkar på bifall till förslag till beslut. 
Peter Karlsson (M) yrkar på ett tillägg med en ny beslutspunkt 3 ”Nuvarande 
reglemente för revisionen upphävs från och med 2022-12-31”. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens 
förslag till beslut och finner att så är fallet. Ordföranden frågar om 
kommunfullmäktige vill bifalla Peter Karlssons (M) tilläggsyrkande och finner att så är 
fallet. 

Sammanfattning 
Vadstena kommun har under 2022 reviderat samtliga nämnders reglementen, samt 

kommunfullmäktiges arbetsordning och huvudreglemente. Revisionen är ingen nämnd 

utan en självständig instans som rapporterar till kommunfullmäktige, varpå 

revisionens reglemente inte omfattades av det arbete som genomfördes under våren 

avseende övriga reglementet. Under hösten har dock ett arbete pågått med att utarbeta 

ett förslag till nytt reglemente för revisionen. Principerna för omarbetning av 

revisionens reglemente har varit desamma som vid tidigare revideringar, vilket innebär 

att utgångspunkten har varit SKR:s reglementesunderlag. Avseende revisionen har 

även SKR:s skrift om god revisionssed utgjort ett viktigt underlag. 

Förslaget till nytt reglemente för revisionen innehåller inga stora förändringar 

avseende organisation eller verksamhet. Förslaget till reglemente innehåller snarare 

förtydliganden om exempelvis relationen och dialogen mellan revisionen och 

fullmäktiges presidium, vilka hämtats från skriften om god revisionssed. Därutöver 

föreslås att revisionens ordförande benämns sammankallande ordförande, i syfte att 

betona att varje revisor utgör en egen myndighet och att ordföranden därmed inte har 

en särställning i revisionen utöver att sammankalla och leda revisionens 

sammanträden. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott, daterad 2022-11-07. 

Förslag till reglemente för revisionen, från 1 januari 2023. 

Nu gällande reglemente för revisionen. 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Revisionen. 

Beslutet expedieras till 
– 
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§ 159 

Sammanträdestider för 2023 
Vår beteckning: KS/2022:230- 006 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Föreslagna sammanträdestider för kommunfullmäktige 2023 godkänns, det vill 

säga den 1 mars, 26 april, 14 juni, 27 september, 25 oktober, 29 november och 20 

december. 

Sammanfattning 
Utskott, nämnder och fullmäktige antar varje år sammanträdestider inför kommande 
år. Enligt förslaget ska kommunstyrelsen ha nio sammanträden nästa år på måndagar 
klockan 14.00. Och kommunfullmäktige ska ha sju sammanträden på onsdagar 
klockan 18.00. 
 
Kommunfullmäktige 
  1/3 
  26/4 
  14/6 
  27/9 
  25/10 
  29/11 
  20/12 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen den 11 november 2022 

Beslutet med handlingar expedieras till 
– 

Beslutet expedieras till 
Kommunikationsgruppen 

Revisorerna 
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§ 160 

Inkallelseordning 
Vår beteckning: KS/2022:196- 101 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Inkallelseordningen godkänns. 

 

Förslag till beslut 
Ordföranden: 
Inkallelseordningen godkänns. 
 

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

Beslutet expedieras till 
Gruppledarna 

Kultur- och utbildningsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Socialnämnden 
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§ 161 

Motion om kulturcentrum 
Vår beteckning: KS/2022:244- 800 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Förslag till beslut 
Ordföranden: Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

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

Sammanfattning 
Lena Linde (K) föredrar motionen. 

 

Beslutsunderlag 
Motion om kulturcentrum. 

 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Motionären  
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§ 162 

Rapport ej verkställda beslut 
Vår beteckning: KS/2022:32- 739 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska enligt sin rapporteringsskyldighet utifrån 16 kap 6 f § - 6h § 

Socialtjänstlagen (SoL) samt 28 f § - 28 h § Lag om stöd och service (LSS) varje 

kvartal redovisa en rapport över de beslut som ej verkställts inom tre månader. 

Rapporteringen ska redovisas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

 

Vid rapportering för tredje kvartalet 2022 finns 2022-09-30 totalt 4 ej verkställda 
beslut, 3 av dessa enligt SoL och 1 enligt LSS. 
 

Beslutsunderlag 
Rapport daterad 2022-11-11 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-11 

Beslutet expedieras till  
Kommunrevisionen 
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§ 163 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: KS/2022:240, RS/2022:21, KS/2022:196, KS/2022:236, 

KS/2022:15- 003, 007, 101, 049, 009 

 

Sammanfattning 
Meddelanden/handlingar för kännedom delges ledamöterna på dagens sammanträde. 
 
 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
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§ 164 

Övriga frågor 
Vår beteckning: -  

 

Inga övriga frågor har inkommit till sammanträdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


