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Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-19
Plats och tid

Medborgarsalen, Rödtornet, klockan 18:30–22:40

Beslutande

Arne Sjöberg (M), ordförande
Magnus Gustafsson (S), förste vice ordförande
Bo Johansson (C), andre vice ordförande
Peter Karlsson (M)
Carl-William Franzén (M)
Kerstin Ramå (M)
Desirée Forsén (S)
Anders Hedeborg (S)
Fabian Thun (S)
Tommy Kennberg (MP)
Julia Bernzen (MP)
Frida Edholm (K)
Lars Ekström (K)
Moa Bjärestrand-Lindqvist (K)
Carl-Henrik Juhlin (K)
Dag Källman (V)
Anita Källman (V), ersättare för Eva Skoog (V)
Rita Törnqvist
Thomas Strandberg (SD)
Björn Sandberg (SD)
Jan Sundström (M)
Gary Sparrborn (M)
Eva Sparrborn (M), ersättare för Emil Carlsson Ramö (M)
Patrik Vidarsson (M)
Jan-Inge Printz (S), ersättare för Jenny Bytander (S)
Jane Råsten (S)
Göran Fältgren (S)
Victoria Gustafsson (S)
Malin Löfstedt (K)
Bengt-O Petersson (K)
Mats Wahrén (K)
Johan Lindell (K)
Kennerth Sjösten (KD), ersättare för Gunilla Sjösten (KD)
Lena Davidsson (C), ersättare för Anders Agnemar (C)
Margit Berggren Silvheden (C), ersättare för Camilla Westling (C)

Paragrafer

§79 - §120
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Sekreterare

________________________________________________________
Hanna Samuelsson

Ordförande

________________________________________________________
Arne Sjöberg (M)

Justerare

________________________________________________________
Peter Karlsson (M)
________________________________________________________
Björn Sandberg (SD)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-06-19

Sista dag för överklagande

2019-07-18

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-27

Datum då anslaget tas ned

2019-07-19

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelsens förvaltning

Underskrift

_______________________________________________________
Hanna Samuelsson
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Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-19
Ej tjänstgörande
ersättare

Barbro Henricson (M)
Ann-Chatrin Kristiansson (S)
Kenneth Rydenlund (K)
Lars Murling (K)
Anita Källman (V)
Eivor Folkesson (MP)

Övriga

Madeleine Andersson, kommundirektör
Martin Berry, stabschef och biträdande kommundirektör

Ajournering

Klockan 18:40–18:56, 20:20–20:45 och 22:01–22:12
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Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-19

§ 79
Val av justerare och fastställande av föredragningslista
Kommunfullmäktiges beslut
1. Peter Karlsson (M) och Björn Sandberg (SD) väljs till justerare.
2. Följande föredragningslista fastställs:
Ärende

Dnr

1.

Val av justerare och fastställande av
föredragningslista

2.

Allmänhetens frågestund

KS/2019:51

3.

Medborgarförslag om att analysera bristande
personalkontinuitet inom hemtjänsten, vidta
nödvändiga förbättringsåtgärder, ge information
om uppdrag och mål samt ge nödvändiga resurser
för måluppfyllelse

KS/2019:94

4.

Medborgarförslag om att bygga ett kallbadhus i
Vadstena

KS/2019:199

5.

Motion (SD) om komplettering av närtrafik inom
Vadstena tätort

KS/2019:192

6.

Svar på medborgarförslag om att anlägga en depå
för trädgårdsavfall

KS/2018:319

7.

Svar på medborgarförslag om boendemöjligheter
för unga vuxna med flera

KS/2018:182

Föredragande
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Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-19
Ärende

Dnr

8.

Svar på tre medborgarförslag om rastgårdar för
hundar

KS/2016:48,
KS/2017:99,
KS/2019:118

9.

Svar på medborgarförslag om att anlägga en
promenadvänlig slinga - Hälsans stig

KS/2018:172

10.

Svar på medborgarförslag om resor till
förintelseläger

KS/2017:262

11.

Svar på medborgarförslag om att utreda
varutransporter till butikerna i Vadstenas centrala
delar

KS/2018:162

12.

Svar på medborgarförslag om ett möte om
landsbygdens förändring

KS/2017:121

13.

Fritids- och friluftsplan för Vadstena kommun

KS/2018:160

14.

Utbetalning av partistöd

KS/2018:67,
KS/2019:97

15.

Justering av investeringsbudget för skollokaler

KS/2019:193

16.

Svar på motion om personalenkät inom
äldreomsorgen

KS/2018:148

17.

Svar på motion om 6-timmars arbetsdag

KS/2018:155

18.

Svar på motion om kommunens framtida
personalbehov

KS/2017:301

19.

Svar på motion om att kommunens centralort
benämns "Vadstena stad"

KS/2018:191

20.

Svar på motion om att webbsända
kommunfullmäktiges sammanträden

KS/2018:89

21.

Svar på motion om marint kunskapscenter

KS/2018:154

Föredragande
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Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-19
Ärende

Dnr

22.

Svar på motion om utveckling av hamnområdet i
Borghamn

KS/2017:88

23.

Svar på motion om gång- och cykelväg till Nässja

KS/2018:139

24.

Svar på återremiss avseende motion om AQ-hallen
med flera lokaler

KS/2017:346

25.

Kommunfullmäktiges arbetsordning

KS/2016:2,
KS/2019:105

26.

Reglemente för revisionen

KS/2015:215,
KS/2019:110

27.

Delegering av beslut om avgifter för Tuddarps
avfallsanläggning

KS/2019:32

28.

Revidering av taxor för sotning och
brandskyddskontroll

KS/2019:144

29.

Peter Asthamn (MP) avsägelse från uppdrag som
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden

KS/2018:271

30.

Fyllnadsval till uppdrag som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden efter Peter Asthamn
(MP)

31.

Camilla Westlings (C) avsägelse från samtliga
politiska uppdrag

32.

Roland Sjödahls (C) avsägelse från samtliga
politiska uppdrag

33.

Fyllnadsval till uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen tillika jävsnämnden samt styrelse
för Mauritzonska stiftelsen, Hagstenska stiftelsen
och donationsstiftelserna som förvaltas av
Vadstena kommun efter Camilla Westling (C)

Föredragande

KS/2018:271
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Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-19
Ärende

Dnr

34.

Fyllnadsval till uppdrag som andre vice ordförande
i kommunstyrelsen tillika jävsnämnden efter
Camilla Westling (C)

35.

Fyllnadsval till uppdrag som ledamot i
krisledningsnämnden efter Camilla Westling (C)

36.

Fyllnadsval till uppdrag som andre vice ordförande
i krisledningsnämnden efter Camilla Westling (C)

37.

Fyllnadsval till uppdrag som ledamot av
kommunens revisorer efter Roland Sjödahl (C)

38.

Fyllnadsval till uppdrag som lekmannarevisor för
Vadstena Fastighets AB efter Roland Sjödahl (C)

39.

Fyllnadsval till uppdrag som lekmannarevisor för
Vadstena Förvaltnings AB efter Roland Sjödahl (C)

40.

Fyllnadsval till uppdrag som lekmannarevisor för
Stiftelsen Vadstena Slotts Möblering efter Roland
Sjödahl (C)

41.

Meddelanden och handlingar för kännedom

42.

Övriga frågor

Föredragande

KS/2018:259,
KS/2018:271,
KS/2018:277,
KS/2018:332,
KS/2018:346,
KS/2019:123,
KS/2019:14,
KS/2019:170,
KS/2019:240,
KS/2019:26,
KS/2019:29,
KS/2019:59
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Yrkanden
Jan Sundström (M):
Förslag på justerare är Peter Karlsson (M).
Björn Sandberg (SD):
Förslag på justerare är Björn Sandberg (SD).
Arne Sjöberg (M), ordförande:
Följande ärende utgår:
 Fyllnadsval till uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Camilla Westling (C)
Arne Sjöberg (M), ordförande:
Förslag på nya ärenden:
 Roland Sjödahls (C) avsägelse från samtliga politiska uppdrag
 Fyllnadsval till uppdrag som ledamot av kommunens revisorer efter Roland Sjödahl (C)
 Fyllnadsval till uppdrag som lekmannarevisor för Vadstena Fastighets AB efter Roland Sjödahl
(C)
 Fyllnadsval till uppdrag som lekmannarevisor för Vadstena Förvaltnings AB efter Roland Sjödahl
(C)
 Fyllnadsval till uppdrag som lekmannarevisor för Stiftelsen Vadstena Slotts Möblering efter
Roland Sjödahl (C)

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena från Jan Sundström (M) och Björn Sandberg (SD) och
finner att fullmäktige bifaller dem.
Ordföranden ställer proposition på sina egna yrkanden och finner att fullmäktige bifaller dem.

Sammanfattning
Till varje sammanträde sammanställs en föredragningslista. Där redovisas vilka ärenden ordförande vill att
fullmäktige ska behandla. Vid sammanträdet har fullmäktigeledamöterna möjlighet att föreslå ändringar i
listan.
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Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-19
KS/2019:51

§ 80
Allmänhetens frågestund
Sammanträdet ajournerades klockan 18:40 för allmänhetens frågestund.
Omkring 25 personer ur allmänheten närvarade vid sammanträdet, och fyra av dem ställde frågor.
Frågorna besvarades av kommunfullmäktiges ordförande Arne Sjöberg (M), kommunstyrelsens
ordförande Peter Karlsson (M) och kultur- och utbildningsnämndens ordförande Göran Fältgren (S).
Ordföranden öppnade sammanträdet igen klockan 18:56.

Sammanfattning
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter i anslutning till
kommunfullmäktiges samtliga ordinarie sammanträden. Frågorna kan ställas muntligen eller skriftligen vid
sammanträdet eller lämnas skriftligen till kommunstyrelsens förvaltning senast en dag före sammanträdet.
Frågeställaren måste vara kommunmedlem och får inte vara anonym. Under frågestunden får ingen
överläggning förekomma.
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KS/2019:94

§ 81
Medborgarförslag om att analysera bristande personalkontinuitet inom
hemtjänsten, vidta nödvändiga förbättringsåtgärder, ge information om
uppdrag och mål samt ge nödvändiga resurser för måluppfyllelse
Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till socialnämnden för beredning och beslut.

Yrkanden
Arne Sjöberg (M), ordförande: Medborgarförslaget överlämnas till socialnämnden för beredning och
beslut.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att fullmäktige bifaller det.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige behandlar i ett första led medborgarförslag genom att ange vilken instans som
ansvarar för beredning av, och i vissa fall även beslut i, ärendet. Beredning och beslut bör ske inom ett år
från det datum då medborgarförslaget inkom.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag om att analysera bristande personalkontinuitet inom hemtjänsten, vidta nödvändiga
förbättringsåtgärder, ge information om uppdrag och mål samt ge nödvändiga resurser för måluppfyllelse
Komplettering till medborgarförslag

Beslutet expedieras till
Socialförvaltningen
Förslagsställaren
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Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-19
KS/2019:199

§ 82
Medborgarförslag om att bygga ett kallbadhus i Vadstena
Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och
kommunstyrelsen för beslut.

Yrkanden
Arne Sjöberg (M), ordförande: Medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för
beredning och kommunstyrelsen för beslut.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att fullmäktige bifaller det.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige behandlar i ett första led medborgarförslag genom att ange vilken instans som
ansvarar för beredning av, och i vissa fall även beslut i, ärendet. Beredning och beslut bör ske inom ett år
från det datum då medborgarförslaget inkom.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag om att bygga ett kallbadhus i Vadstena

Beslutet expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förslagsställaren
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Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-19
KS/2019:192

§ 83
Motion (SD) om komplettering av närtrafik inom Vadstena tätort
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Yrkanden
Arne Sjöberg (M), ordförande: Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att fullmäktige bifaller det.

Sammanfattning
Thomas Strandberg (SD) berättar på sammanträdet om motionens innehåll.

Beslutsunderlag
Motion (SD) om komplettering av närtrafik inom Vadstena tätort

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsens förvaltning
Motionären
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Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-19
KS/2018:319

§ 84
Svar på medborgarförslag om att anlägga en depå för trädgårdsavfall
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att inte genomföra en byggnation av en ristipp i
Borghamnsområdet.

Yrkanden
Arne Sjöberg (M), ordförande:
Beslutet ska lyda: Kommunfullmäktige beslutar att inte genomföra en byggnation av en ristipp i
Borghamnsområdet.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Sammanfattning
Vadstena kommun mottog 13 november ett medborgarförslag om ristipp i Borghamnsområdet.
Vadstena kommun har därefter gett Motala-Vadstenas vatten och avfallsnämnd i uppdrag att bereda detta
förslag.
Avfallsenheten menar att idén med en ristipp i grunden är god men tidigare erfarenheter från liknande
anläggningar är att de inte sköts ordentligt och därför snarare blir en börda för kommunen än en service
för dess medborgare. Bedömningen är också att utbyggnad av en sådan yta bedöms kostsam samt att
denna kostnad inte heller ryms inom befintlig taxa. En investering i en sådan service skulle därför troligtvis
resultera i en höjning av avfallstaxan vilket inte är önskvärt. För att bli av med grovavfall såsom
exempelvis ris, grenar och trädgårdsavfall hänvisas istället till den grovavfallshämtning med kranbil som
finns att beställa via avfallsenhetens kundtjänst på 0141-22 51 51.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 2019-06-05, § 76
Protokollsutdrag KSAU 2019-05-15, § 48
Protokollsutdrag vatten- och avfallsnämnden 2019-03-18, § 43
Tjänsteskrivelse: Svar på medborgarförslag kring ristipp i Borghamn
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Protokollsutdrag KF 2018-12-19, § 221
Medborgarförslag om att anlägga en depå för trädgårdsavfall i de södra kommundelarna

Beslutet expedieras till
Förslagsställaren
Motala Vadstena vatten och avfallsnämnd, Ulf Lundquist
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Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-19
KS/2018:182

§ 85
Svar på medborgarförslag om boendemöjligheter för unga vuxna med
flera
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med följande motivering: Vi anser inte att
medborgarförslaget är besvarat. Förslagsställaren efterfrågar inget permanent boende, och det är
det svaret riktar in sig på. Det är inget permanent boende unga egentligen söker idag. Jag vill se
möjligheten till att hyra med korttidskontrakt.

Yrkanden
Moa Bjärestrand-Lindqvist (K):
Återremiss till kommunstyrelsen med följande motivering: Vi anser inte att medborgarförslaget är
besvarat. Förslagsställaren efterfrågar inget permanent boende, och det är det svaret riktar in sig på. Det är
inget permanent boende unga egentligen söker idag. Jag vill se möjligheten till att hyra med
korttidskontrakt.
Frida Edholm (K), Dag Källman (V) och Bengt-O Petersson (K):
Bifall till Moa Bjärestrand-Lindqvists (K) yrkande.
Carl-William Franzén (M):
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras med Moa
Bjärestrand-Lindqvists (K) motivering. Ordföranden finner att fullmäktige anser att ärendet ska avgöras
idag.
Votering begärs.
Ordföranden förklarar att följande ordning gäller för voteringen:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
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Nej-röst för att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen med Moa Bjärestrand-Lindqvists (K)
motivering.

Omröstningsresultat
Voteringen gav följande resultat:
Ledamöter

ja

Karlsson Peter (M)

X

Franzén Carl-William (M)

X

Ramå Kerstin (M)

X

Forsén Desirée (S)

X

Hedeborg Anders (S)

X

Thun Fabian (S)

X

Kennberg Tommy (MP)

X

nej avstår

Bernzen Julia (MP)

X

Edholm Frida (K)

X

Ekström Lars (K)

X

Bjärestrand-Lindqvist Moa (K)

X

Juhlin Carl-Henrik (K)

X

Källman Dag (V)

X

Anita Källman (V)

X
X

Törnqvist Rita (SD)
Strandberg Thomas (SD)

X

Sandberg Björn (SD)

X

Sundström Jan (M)

X

Sparrborn Gary (M)

X

Eva Sparrborn (M)

X
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Vidarsson Patrik (M)

X

Printz Jan-Inge (S)

X

Råsten Jane (S)

X

Fältgren Göran (S)

X

Gustafsson Victoria (S)

X

Löfstedt Malin (K)

X

Petersson Bengt-O (K)

X

Wahrén Mats (K)

X

Lindell Johan (K)

X

Sjösten Kennerth (KD)

X

Davidsson Lena (C)

X

Berggren Silvheden Margit (C)

X

Gustafsson Magnus, 1:e vice ordf (S)

X
X

Johansson Bo, 2:e vice ordf (C)
Sjöberg Arne, Ordförande (M)

X

Med 18 ja-röster, 16 nej-röster och 1 som avstod från att delta i voteringen, beslutar kommunfullmäktige
att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen med Moa Bjärestrand-Lindqvists (K) motivering. Detta
i enlighet med kommunallagens bestämmelser om återremittering på begäran av en minoritet (5 kap. 50 §
kommunallagen (2017:725).

Sammanfattning
Det har kommit in ett medborgarförslag om önskemål att Vadstena kommun ska hyra ut före detta
gymnasiets elevhem i K1 och Vadstenagymnasiet till permanent boende för unga vuxna, låginkomsttagare
och studerande till en låg kostnad i stället för att det står tomt. En dialog mellan privata fastighetsägare
och kommunen efterfrågas också i förslaget.
Gymnasiets elevhem i K1 är avsedda och godkända för tillfälligt boende, inte för permanent boende. En
lägenhet måste innehålla eget kök och egen toalett för att klassas som permanent boende enligt hyreslagen
12 kap 18 a §. Hyreslagen är i detta fall tydlig, i syfte att ingen ska behöva bo i undermåliga bostäder.
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Ett tillfälligt boende ska vara kopplade till exempel till utbildning eller motsvarande under viss tid eller
vara tillfälligt av vandrarhems- eller hotellkaraktär, annars är det enligt hyreslagen ett permanent boende.
För att ställa om gymnasiets elevhem i K1 eller Vadstenagymnasiets lokaler till permanent boende krävs en
omfattande ombyggnad och anpassning. Att bygga om lokalerna så att de uppfyller alla krav är kostsamt.
En ny fördjupad översiktsplan för Birgittaområdet håller på att tas fram och ska en ombyggnad
genomföras måste arbetet med planen först väntas in.
Både kommunen, Vadstena förvaltnings AB och de privata fastighetsägarna är alla väl medvetna om
behovet av små billiga lägenheter. Att bygga om befintliga lokaler till bostäder och med den standard som
hyreslagen anger är både kostsamt och tar tid att genomföra och blir oftast inte billigare än att bygga nytt.
Förslaget som kommit in är lovvärt, men tyvärr inte genomförbart i och med hyreslagens krav för att
uppfylla permanent boende.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 2019-06-05, § 77
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad 2019-04-09
Protokollsutdrag KF 2018-10-24, § 146
Medborgarförslag om upprätthållande av boendemöjligheter för unga vuxna, låginkomsttagare och
studerande i befintliga lokaler i Vadstena kommun

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsens förvaltning
Förslagsställaren

Justeras: _________________________________________________

Vadstena kommun
Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

592 80 Vadstena

BESÖKSADRESS

19 (78)

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-19
KS/2016:48, KS/2017:99, KS/2019:118

§ 86
Svar på tre medborgarförslag om rastgårdar för hundar
Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget att inrätta en hundrastgård i Borghamn avslås.
2. Medborgarförslaget att anlägga en hundrastgård vid vattnet på norra delen av koloniområdet
avslås.
3. Medborgarförslaget att anlägga två rastgårdar för hundar avslås.
4. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att, genom dialog med hundägare och intresseföreningar
för hundägare i kommunen, utföra underhåll samt att göra området attraktivt för hundar och
hundägare på den befintliga hundrastgården mellan Skänningevägen och Magnus Erikssons väg.

Sammanfattning
Vadstena kommun har vid tre olika tillfällen tagit emot medborgarförslag om att anlägga hundrastgårdar.
De två första medborgarförslagen har återremitterats av kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen.
I föreliggande skrivelse besvaras alla tre medborgarförslagen. De tre platser som har föreslagits för
anläggande av hundrastgårdar bedöms som mindre lämpliga för ändamålet av olika skäl. En utförlig
redovisning finns under rubriken Beskrivning av ärendet i tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 2019-06-05, § 78
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 29 april 2019
Protokollsutdrag KF 2019-04-24, § 43
Medborgarförslag om att anlägga två rastgårdar för hundar, dnr KS/2019:118
Protokollsutdrag SBN 2018-05-08, § 78
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 18 april 2018, dnr KS/2017:99
Protokollsutdrag KS 2017-09-13, § 187
Protokollsutdrag KS 2017-09-13, § 186
Protokollsutdrag SBN 2017-06-13, § 79
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 23 maj 2017, dnr KS/2017:99
Protokollsutdrag KF 2017-03-29, § 36
Medborgarförslag att anlägga en hundrastgård vid vattnet på norra delen av koloniområdet, dnr
KS/2017:99
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Protokollsutdrag KF 2017-03-29, § 27
Protokollsutdrag KS 2017-02-15, § 14
Protokollsutdrag SBN 2016-12-13, § 230
Medborgarförslag att inrätta en hundrastgård i Borghamn, bifogat namninsamling, dnr KS/2016:48

Beslutet med handlingar expedieras till
De tre förslagsställarna (endast protokollsutdrag och tjänsteskrivelse)
Samhällsbyggnadsnämnden (endast protokollsutdrag och tjänsteskrivelse)
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KS/2018:172

§ 87
Svar på medborgarförslag om att anlägga en promenadvänlig slinga Hälsans stig
Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har kommit in som säger att Vadstena kommun borde ha en Hälsans Stig.
Förslagsställaren ger även förslag på sträckning av en sådan stig samt nämner att träningsredskap skulle
kunna sättas upp längs vägen.
Vadstena kommun har tagit fram förslag till en fritids- och friluftsplan som innehåller strategier för både
tillgänglighet till naturen, tätortsnära natur, gångvägar som underlättar tillgång till friluftsområden,
vandringsleder samt tydligare märkning och information. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att en
del av de värden som en Hälsans Stig för med sig, kan uppnås även utan att konceptet “Hälsans Stig”
används. Det är tydligt i förslaget till fritids- och friluftsplan att Vadstena kommun har sett behoven av
tillgängliga promenadstråk och tätortsnära natur, och kommunen har tagit fram strategier för att
åstadkomma detta.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 2019-06-05, § 79
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 26 april 2019
Protokollsutdrag KF 2018-06-20 § 119
Medborgarförslag om att anlägga en promenadvänlig slinga - Hälsans Stig

Beslutet med handlingar expedieras till
Förslagsställaren (protokollsutdrag + tjänsteskrivelse)
Kultur- och utbildningsförvaltningen för kännedom (protokollsutdrag + tjänsteskrivelse)
Samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom (protokollsutdrag + tjänsteskrivelse)
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Beslutet expedieras till
-
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KS/2017:262

§ 88
Svar på medborgarförslag om resor till förintelseläger
Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget anses besvarat.
2. Kultur- och utbildningsförvaltningen rekommenderas att kontakta Ödeshögs kommun för att ta
del av möjligheter att skicka en mindre grupp elever på studieresa till ett förintelseläger. Kulturoch utbildningsförvaltningen rekommenderas även att kontakta Hjo kommun.

Yrkanden
Jan Sundström (M):
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Protokollsanteckning
Frida Edholm (K):
Förslagsställaren tar upp en mycket viktig fråga som i dagens samhälle blir mer och mer aktuell. Vi i
Konsensus har en önskan om att framåt kunna genomföra dessa resor med niondeklassare i Vadstena
kommun. Vi tror på att det är en viktig lärdom att ha med sig i kommande vuxenliv. Vi skulle önska en
närmare utredning på kostnader och möjligheter att inom ramen för kultur- och utbildningsnämndens
genomföra dessa resor. Då svaret endast är en rekommendation kan vi inte ta för givet att få någon
återkoppling i ärendet, men vi har en förhoppning om att kontakterna tas enligt rekommendationen.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår att det för samtliga ungdomar i Vadstenas grundskola ska erbjudas en studieresa
till Auschwitz eller liknande förintelseläger från nazitiden som en del i utbildningen. Möjligheten att söka
bidrag för detta bör också undersökas. Fullmäktige beslutade den 25 oktober 2017 att medborgarförslaget
överlämnas till kultur- och utbildningsnämnden för beredning. Kultur- och utbildningsnämnden
behandlade ärendet 1 oktober 2018, § 112, och beslutade då att bifalla medborgarförslaget förutsatt att
nämndens ekonomiska ram förstärks med 400 tusen kronor per år.
Kommunstyrelsens förvaltning avråder kommunstyrelsen från att fatta beslut i enlighet med kultur- och
utbildningsnämndens förslag till beslut. Kommunen har ett behov av att fokusera på kärnverksamheterna
(vård, skola, omsorg, myndighetsutövning). Kommunstyrelsens förvaltning bedömer därför att det inte är
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möjligt att budgetmässigt prioritera en ramförstärkning av kultur- och utbildningsnämndens budget, i syfte
att möta medborgarförslagets intentioner.
Istället föreslår kommunstyrelsens förvaltning att medborgarförslagets intention kan uppnås genom att
utreda möjligheten för en mindre grupp elever att genomföra ett årligt studiebesök till ett förintelseläger.
Ödeshögs kommun genomför en sådan verksamhet idag. Kultur- och utbildningsförvaltningen
rekommenderas därför att kontakta Ödeshögs kommun för att ta reda på hur studieresan finansieras och
arrangeras. Kommunstyrelsens förvaltning vill dock vara tydlig med att sådana studieresor antingen ska
finansieras inom befintlig budgetram, via bidrag eller genom en kombination av de båda.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därmed att medborgarförslaget kan anses vara besvarat.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 2019-06-05, § 80
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad 2019-04-19
Protokollsutdrag KUN 2018-10-01, § 112
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad 2018-09-24
Protokollsutdrag KF 2017-10-25, § 180
Medborgarförslag om att samtliga ungdomar i Vadstenas skolor erbjuds en studieresa till något av
nazitidens förintelseläger

Beslutet expedieras till
Förslagsställaren
Kultur- och utbildningsnämnden
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KS/2018:162

§ 89
Svar på medborgarförslag om att utreda varutransporter till butikerna i
Vadstenas centrala delar
Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget har bifallits och ingår i Vadstena kommuns mål- och resursplan 2019-2021.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag om att utreda varutransporterna till butikerna i Vadstenas centrala delar har kommit
in till kommunen. Förslaget innebär att kommunen tillsammans med företrädare för butikerna och
transportföretagen utreder möjligheterna att skapa en omlastningsstation, som kan utgöra utgångspunkt
för ett mindre transportfordon som kör ut varorna till butikerna. Utredningen bör också se på vilka
kostnader detta medför och hur dessa kan fördelas. Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2018, §
117 att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
Frågan om samordnade varutransporter till framförallt butikerna längs Storgatan och torgen har
uppmärksammats dels i samband med Storgatans omdaning, dels i pågående arkitekttävling för
Rådhustorget och Apotekstomten. När Storgatan byggdes om genomfördes en tidsbegränsad logistisk
lösning genom att varor levererades av speditörerna till KoopM, som därefter körde ut varorna till
butikerna längs Storgatan. Frågan har vidare berörts i medborgardialoger inför arkitekttävlingen och i
möte med handlarna längs Storgatan.
Uppdraget till tjänstemännen att utreda möjligheterna till en permanent omlastning och utkörning av varor
med mindre fordon ingår i majoritetens Mål- och resursplan 2019–2021 antagen i kommunfullmäktige 19
december 2018, § 230 i punkten logistik/omlastning. Kommundirektören har uppdragit till
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram en projektplan för att beskriva det fortsatta arbetet med
uppdraget under mandatperioden, samt uppföljning av uppdraget.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 2019-06-05, § 81
Protokollsutdrag SBN 2019-04-23, § 53
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 9 april 2019
Protokollsutdrag KF 2018-06-20, § 117
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Medborgarförslag att utreda varutransporterna till butikerna i Vadstenas centrala delar

Beslutet expedieras till
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsnämnden
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KS/2017:121

§ 90
Svar på medborgarförslag om ett möte om landsbygdens förändring
Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget anses besvarat.

Yrkanden
Dag Källman (V):
Bifall till medborgarförslaget.
Peter Karlsson (M):
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Dag Källmans (V) yrkande och finner att
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 4 april 2017 att skicka ett medborgarförslag om ett utvecklingsmöte i
Borghamn till kommunstyrelsen för beredning. Medborgarförslaget har dessvärre legat obesvarat under
lång tid, vilket kommunstyrelsens förvaltning beklagar.
Förslagsställaren menar att Vadstena kommun bör ta initiativ till ett möte för att diskutera
landsbygdsutveckling i Borghamnsområdet. Landsbygdens utveckling är en del av den politiska
majoritetens viljeförklaring för mandatperioden 2018–2022, med särskilt fokus på just utveckling och
resursfördelning. Ett landsbygdsperspektiv finns därför med i samtliga utvecklingsplaner som Vadstena
kommun arbetar med. Borghamn är en del i detta.
Representanter för Vadstena kommun, både politiker och tjänstepersoner, träffar redan idag flera gånger
årligen grupperingar och aktörer i Borghamn. Vilka som deltar och vilka som bjuds in varierar utifrån
frågans art. Som exempel på möten som ägt rum kan nämnas möten om framtida nyttjande av fastigheten
som tidigare inrymde Våga gård. I detta fall har kommunen träffat personer som varit involverade i
pensionärsverksamheten i fastigheten. Ett annat exempel är kontakter och möten mellan kommunen och
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näringsidkarna som äger och driver Handlar’n i Borghamn. Vadstena kommun har också haft kontakter
med de nya ägarna av Borghamns vandrarhem, numera Borghamn Strand, för att i möjligaste mån vara
behjälpliga i utvecklingen av såväl fastighet som verksamhet.
Sammanfattningsvis bedömer kommunstyrelsens förvaltning att det inte finns behov av ytterligare möten
än de som redan förekommer och planeras idag. Borghamns utveckling är en del av hela Vadstena
kommuns utveckling. Möten har förekommit och förekommer i Borghamn i utvecklingsfrågor på samma
sätt som sker i tätorten Vadstena. Medborgarförslaget föreslås därmed anses vara besvarat.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 2019-06-05, § 82
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, daterad 2019-05-02
Protokollsutdrag KF 2017-04-26, § 44
Medborgarförslag om att utlysa ett möte om landsbygdens förändring i lokaldemokratins anda

Beslutet med handlingar expedieras till
Förslagsställaren

Justeras: _________________________________________________

Vadstena kommun
Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

592 80 Vadstena

BESÖKSADRESS

29 (78)

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-19
KS/2018:160

§ 91
Fritids- och friluftsplan för Vadstena kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Fritids- och friluftsplan för Vadstena kommun antas.

Sammanfattning
Fritids- och friluftsplanen beskriver Vadstena kommuns fritids- och friluftssektor, vilka resurser som finns
och hur de kan komma kommunen, dess invånare och för friluftsdelen dess besökare till godo. Fritidsoch friluftsplanen ger en överblick och definition av vad fritid och friluftsliv är och ökar förståelsen för
dess förutsättningar. Detta för att de värden som finns inom fritids- och friluftssektorn inom folkhälsa,
attraktivitet, ungas lärande och till delar besöksnäringen ska tas tillvara och utvecklas. Planen innefattar ett
antal förslag till insatser och prioriteringar som har till syfte att tydliggöra kommunens ansvar inom
området.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 2019-06-05, § 92
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 18 april 2019
Förslag till Fritids- och friluftsplan för Vadstena kommun
Sammanställning av remissvar på fritids- och friluftsplan för Vadstena kommun
Protokollsutdrag KS 2019-02-06-05, § 9

Beslutet expedieras till
Kultur- och utbildningsnämnden
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KS/2018:67, KS/2019:97

§ 92
Utbetalning av partistöd
Kommunfullmäktiges beslut
1. Vadstena kommun betalar ut partistöd 2019 enligt gällande riktlinjer till Moderaterna,
Centerpartiet, Konsensus, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna
och Kristdemokraterna.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Vadstena har antagit riktlinjer för kommunalt partistöd (KF 2018-03-28 , § 38).
Enligt kommunallagen ska beslut om att betala ut partistöd fattas av kommunfullmäktige minst en gång
per år. I Vadstena kommun ska beslutet fattas senast i juni. Partistödet utgörs av grundstöd och
mandatstöd. Grundstödet är 5 000 kronor per år och mandatstödet är 6 500 kronor per mandat och år.
Av riktlinjerna för kommunalt partistöd framgår bland annat följande:
Vadstena kommun betalar ut partistöd till partier som är representerade i kommunfullmäktige, partiet ska
vara representerat med mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).
Partistödet påverkas inte av närvarofrekvensen på kommunfullmäktiges sammanträden. Partistöd betalas
enbart till partier som lämnar redovisning och granskningsrapport i enlighet med 4 kap. 31 § första och
andra stycket kommunallagen (2017:725). Den skriftliga redovisningen ska visa att partistödet har använts
för att stärka partiets ställning i den lokala kommunala demokratin. Redovisningen ska avse perioden 1
januari till 31 december senaste verksamhetsåret. Mottagaren av partistöd ska utse en granskare som ska
granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens
rapport över granskningen ska bifogas till redovisningen av partistödet. Utbetalning av partistöd ska göras
senast i juli månad.
Redovisning och granskningsrapport avseende partistöd har kommit in från Moderaterna, Centerpartiet,
Konsensus, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och
Kristdemokraterna.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 2019-06-05, § 96
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens sammanträde daterad den 26 april 2019
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Riktlinjer för partistöd, antagna av KF 2018-03-28 § 38, dnr KS/2018:67, handlingsnummer 2018:611
Redovisning av hur kommunalt partistöd har använts 2018 – Moderaterna
Redovisning av hur kommunalt partistöd har använts 2018 – Centerpartiet
Redovisning av hur kommunalt partistöd har använts 2018 – Konsensus
Redovisning av hur kommunalt partistöd har använts 2018 – Miljöpartiet
Redovisning av hur kommunalt partistöd har använts 2018 – Socialdemokraterna
Redovisning av hur kommunalt partistöd har använts 2018 – Vänsterpartiet
Redovisning av hur kommunalt partistöd har använts 2018 – Sverigedemokraterna
Redovisning av hur kommunalt partistöd har använts 2018 – Kristdemokraterna

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen, ansvar kommunfullmäktige
Gruppledarna
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KS/2019:193

§ 93
Justering av investeringsbudget för skollokaler
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsens investeringsbudget justeras för att möjliggöra om- och tillbyggnad av framtida
skollokaler, sporthall och tillagningskök samt övriga kostnader för att möjliggöra projektet.
2. För hela investeringen, som omfattar 218 miljoner kronor och har planerats i projektplanen,
avsätts 136 miljoner kronor för 2020, 47 miljoner kronor för 2021 och 35 miljoner kronor för
2022.
3. Kultur- och utbildningsnämndens investeringsram förstärks med 3 miljoner kronor för 2020,
1 550 000 kronor för 2021 och 610 000 kronor för 2022.
4. I samband projektet avsätt till kultur- och utbildningsnämnden 100 000 kronor för 2020, 100 000
kronor för 2021 och 100 000 kronor för 2022 för omflyttning av inventarier och material.
5. I samband med omställningsperioden avsätts till kultur- och utbildningsnämnden medel för en
femtioprocentig tjänst som samordnare med 170 000 kronor för 2020, 340 000 kronor för 2021
och 340 000 kronor för 2022.
6. Ekonomichefen ges delegation att finansiera investeringarna via lån, till maximalt beloppet som
anges i punkt 2.
7. Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2016, § 138 samt eventuellt andra beslut i ärendet
upphävs.

Yrkanden
Peter Karlsson (M):
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Sammanfattning
Vadstena kommun har under de senaste tio åren gjort flera olika utredningar för att bedöma lämpliga
lösningar för framtida skollokaler. Olika lösningar har presenterats för ansvariga politiker och olika
ekonomiska beräkningar har gjorts. Två nya förskolor har uppförts, men något slutgiltigt beslut om
grundskolornas framtida utformning har ännu inte tagits.
Bildningschefen och skolledningen har utifrån ett politiskt uppdrag tagit fram en reviderad plan för hur
det fortsatta arbetet ska bedrivas och vilka anpassningar som kan göras för att nå en möjlig
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investeringsnivå. Detta innebär bland annat att en mer effektiv samordning av lokaler ska ske än vad som
tidigare underlag har pekat på och att behovet av nybyggnation ska minska.
De nya förutsättningarna innebär dessutom att om- och tillbyggnaderna ska ske i kommunens egen regi
vilket får till följd att de kommande årens drift- och investeringsbudget påverkas.
Förändringar från tidigare beräkningar





Den uppdaterade kalkylen skiljer sig från den tidigare kalkylen framförallt när det gäller omoch tillbyggnad av Katarinaskolan där en mindre ombyggnad än tidigare föreslås.
Tillbyggnaden bör i första hand användas som fritidslokaler då skolan idag inte inrymmer den
typen av lokaler.
En större kostnad än tidigare har lagts på renovering av B-huset på Petrus Magni skola. (Bhuset är den långa huvudbyggnaden utmed Borgmästaregatan).
För kulturskolan del görs ingen egen tillbyggnad utan lokalerna i A-huset ska samordnas med
skolverksamheten. I princip tar kulturskolan över lokalerna när skolverksamheten avslutar
skoldagen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 2019-06-05, § 75
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 27 maj 2019

Beslut med handlingar expedieras till
Kultur- och utbildningsnämnden
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KS/2018:148

§ 94
Svar på motion om personalenkät inom äldreomsorgen
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad då hr-avdelningen redan fått i uppdrag
att ta fram en personalenkät som ska besvaras av all personal i kommunen.

Sammanfattning
Anders Agnemar (C) har den 2 maj 2018 lämnat in en motion till kommunfullmäktige där han föreslår att
äldreomsorgspersonalen i Vadstena kommun minst en gång om året ges möjlighet att besvara en enkät där
resultatet förutom att delges socialnämnden också delges kommunfullmäktige, Motionen togs upp i
kommunfullmäktige den 30 maj 2018 där beslutet blev att skicka den till socialnämnden för beredning.
Intentionen i motionen är bra. Kommunens hr-avdelning har fått ett uppdrag om att ta fram en
personalenkät för all personal i kommunen. Denna ska besvaras en gång per år och målet är att komma
igång med detta under 2019. Enkäten är en kommunspecifik medarbetarundersökning för utveckling och
lärande och inspiration har hämtas från den kommunspecifika så kallade POFF-enkäten som är ett
koncept som flera kommuner tidigare använt sig av. Frågorna i den här enkäten har tagits fram av
kommuner tillsammans med experter på området och tanken är bland annat att man ska kunna jämföra
sitt resultat med andra kommuner för att se hur den egna kommunen ligger till. Enkäten innehåller 34
frågor samt 9 HME-frågor (Hållbart medarbetarengagemang) och de områden som tas upp i enkäten är:
övergripande, arbetssituation, ledarskap, arbetsmiljö, hälsa och strategi.
Då hr-avdelningen arbetar med att ta fram en enkät för all personal i kommunen anser socialnämnden att
motionen kan anses besvarad även om motionens förslag enbart rörde äldreomsorgspersonalen i
kommunen. Huruvida resultatet från hr-avdelningens enkät kan redovisas i kommunfullmäktige eller ej
kan inte socialnämnden ta ställning till men resultatet kommer i alla fall redovisas i socialnämnden.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 2019-06-05, § 83
Tjänsteskrivelse till socialnämnden daterad 2019-02-27
Protokollsutdrag KF 2018-05-30, § 81
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Motion som föreslår att hela äldreomsorgspersonalen i Vadstena kommun får möjlighet att minst en gång
om året besvara en personalenkät, daterad 2018-05-02

Beslutet expedieras till
Motionären
Socialnämnden
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KS/2018:155

§ 95
Svar på motion om 6-timmars arbetsdag
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med följande motivering: Yrkandet grundar sig på att
jag anser att motionen inte är korrekt besvarad, eftersom de efterlysta kontakterna med andra
kommuner som genomfört/genomför projekt med 6-timmarsdag eller annan
arbetstidsförkortning inte tycks ha gjorts. Vidare saknas svaret som påstås komma från SKL om
att en arbetstidsförkortning skulle strida mot övergripande avtalsbestämmelser. Något som enligt
min mening är helt felaktigt – avtalen reglerar rimligen den tillåtna maxarbetstiden innan
övertidsbestämmelser inträder. Det besked som SKL skulle ha gett, utlovades vid
kommunstyrelsens sammanträde den 5 juni 2019 att komma med för att komplettera
handlingarna till fullmäktige den 19 juni 2019, vilket inte har skett. Jag har också efterlyst besked
muntligen om de fackliga organisationernas inställning till den avtalstolkning som tillhandahållits,
vilket vid såväl kommunstyrelsens som kommunfullmäktiges sammanträde har bemötts med
kompakt tystnad – något som får mig att tvivla på att man alls brytt sig om att ta en sådan
kontakt.

Yrkanden
Peter Karlsson (M):
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Dag Källman (V):
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med följande motivering: Yrkandet grundar sig på att jag
anser att motionen inte är korrekt besvarad, eftersom de efterlysta kontakterna med andra kommuner som
genomfört/genomför projekt med 6-timmarsdag eller annan arbetstidsförkortning inte tycks ha gjorts.
Vidare saknas svaret som påstås komma från SKL om att en arbetstidsförkortning skulle strida mot
övergripande avtalsbestämmelser. Något som enligt min mening är helt felaktigt – avtalen reglerar rimligen
den tillåtna maxarbetstiden innan övertidsbestämmelser inträder. Det besked som SKL skulle ha gett,
utlovades vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 juni 2019 att komma med för att komplettera
handlingarna till fullmäktige den 19 juni 2019, vilket inte har skett. Jag har också efterlyst besked
muntligen om de fackliga organisationernas inställning till den avtalstolkning som tillhandahållits, vilket
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vid såväl kommunstyrelsens som kommunfullmäktiges sammanträde har bemötts med kompakt tystnad –
något som får mig att tvivla på att man alls brytt sig om att ta en sådan kontakt.
Frida Edholm (K):
Bifall till Dag Källmans (V) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras till
kommunstyrelsen med Dag Källmans (V) motivering. Ordföranden finner att fullmäktige anser att ärendet
ska avgöras idag.
Votering begärs.
Ordföranden anger följande ordning för omröstningen:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen med Dag Källmans (V) motivering.

Omröstningsresultat
Voteringen gav följande resultat:
Ledamöter
Karlsson Peter (M)

ja
X

Franzén Carl-William (M)

X

Ramå Kerstin (M)

X

Forsén Desirée (S)

X

Hedeborg Anders (S)

X

Thun Fabian (S)

X

nej avstår

Kennberg Tommy (MP)

X

Bernzen Julia (MP)

X

Edholm Frida (K)

X

Ekström Lars (K)

X

Bjärestrand-Lindqvist Moa (K)

X
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Juhlin Carl-Henrik (K)

X

Källman Dag (V)

X

Anita Källman (V)

X

Törnqvist Rita (SD)

X

Strandberg Thomas (SD)

X

Sandberg Björn (SD)

X

Sundström Jan (M)

X

Sparrborn Gary (M)

X

Eva Sparrborn (M)

X

Vidarsson Patrik (M)

X

Printz Jan-Inge (S)

X

Råsten Jane (S)

X

Fältgren Göran (S)

X

Gustafsson Victoria (S)

X

Löfstedt Malin (K)

X

Petersson Bengt-O (K)

X

Wahrén Mats (K)

X

Lindell Johan (K)

X

Sjösten Kennerth (KD)

X

Davidsson Lena (C)

X

Berggren Silvheden Margit (C)

X

Gustafsson Magnus, 1:e vice ordf (S)

X
X

Johansson Bo, 2:e vice ordf (C)
X

Sjöberg Arne, Ordförande (M)
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Med 21 ja-röster och 14 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen med Dag Källmans (V) motivering. Detta i enlighet med kommunallagens
bestämmelser om återremittering på begäran av en minoritet (5 kap. 50 § kommunallagen (2017:725)).

Sammanfattning
Svensk arbetsmarknad står inför en stor omställning på grund av brist på arbetskraft. Fler behöver jobba
mer och längre för att ska kunna erbjuda den välfärd som efterfrågas.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) är landets största arbetsgivarorganisation. De tecknar centrala
kollektivavtal för över en miljon medarbetare i kommuner och regioner. Genom att skapa attraktiva
villkor och erbjuda intressanta jobb kan arbetsgivare attrahera medarbetare med rätt kompetens och trygga
kompetensförsörjningen för framtidens välfärd. SKL har förhandlat fram det avtal som ligger till grund
för de villkor som gäller för anställningar inom kommuner och landsting.
Vad gäller 6-timmars arbetsdag så är Vadstena kommun hänvisade till det avtal som parterna inom den
offentliga sektorn har tecknat. Gällande arbetstidsmått och den genomsnittliga arbetstiden, så gäller de
arbetstidsmått/genomsnittlig arbetstid som står uppräknade i Allmänna bestämmelse (AB) och respektive
Huvudöverenskommelsen (HÖK). Finns det möjligheter till lokala avvikelseavtal gällande paragrafer och
moment ska detta stå i AB och respektive HÖK och vad gäller arbetstidsmåttet/genomsnittlig arbetstid så
finns inte den möjligheten.
Vadstena kommun har inte möjlighet att teckna lokala kollektivavtal gällande förkortad arbetstid är det
svar som SKL ger på den frågan. Vadstena kommun kan naturligtvis inte bedöma eller döma andra
kommuners agerande och beslut i frågan. I Vadstena kommun har vi ingen annan uppfattning än att följa
de befintliga avtal som finns inom avtalsområdet.
Heltid som norm finns med i den handlingsplan som tagits fram för Heltidsresan och som Vadstena
kommun ska införa/erbjuda sina medarbetare. Arbetet kommer att intensifieras för att ta fram lämpliga
sätt att erbjuda verksamheten detta. Ett lokalt kollektivavtal har tecknats med den fackliga organisationen
Kommunal 30 april 2019. Avtalet innebär att vi skapar ett ramverk att möjliggöra en flexibilitet som
gagnar både medarbetare och arbetsgivare. Det innebär också man utifrån verksamhetens bästa skapa
lämpliga och hållbara scheman så att medarbetarna orkar arbete på en högre sysselsättningsgrad än idag.
Förslaget är att kommunen intensifierar arbetet med att införa heltid som norm i kommunen och arbetar
för hållbara scheman men kan inte utifrån gällande avtal förändra arbetstidsmåttet.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 2019-06-05, § 84
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 6 maj 2019
Protokollsutdrag KF 2018-05-30, § 84
Motion (V) om att införa 6-timmars arbetsdag som heltidsnorm i den så kallade heltidsresan
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Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsens förvaltning
Motionären
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KS/2017:301

§ 96
Svar på motion om kommunens framtida personalbehov
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses därmed besvarad.

Sammanfattning
Svensk arbetsmarknad står inför en stor omställning framöver på grund av bristen på arbetskraft. Med
olika medel jobbar Vadstena kommun med detta. Inom ramen för ”heltidsresan” arbetar vi med heltid
som norm för att på så sätt skapa mer attraktiva tjänster och möjligheter för tillsvidareanställda att arbeta
heltid. För att ytterligare stärka Vadstena kommuns attraktivitet som arbetsgivare görs följande:













Ett strategiskt arbete med det som kallas Employer Branding – attraktiv arbetsgivare.
Ökat deltagande på mässor och mötesplatser för arbetssökande.
Ökat andelen praktikanter på våra arbetsplatser bland annat de som läser svenska och inom vårdoch omsorg.
Ledigförklarande av kommunens tjänster externt i syfte att vara mer transparanta men också för
att visa upp Vadstena kommun som en attraktiv arbetsgivare görs detta idag i större utsträckning
än tidigare.
Tagit fram mer fakta kring våra framtida behov och utmaningar och det arbetet forsätter
framöver.
Skapat möjligheter att validera sig till undersköterska genom lärlingsutbildningar på plats i
Vadstena kommun.
Utbildat barnskötare till förskollärare.
Deltagit i försörjningsprogram för chefer inom Östergötland.
Mentorsprogram för chefer inom Östergötland.
Gjort oss mer attraktiva som arbetsgivare genom att höja friskvårdsbidraget och gått med i
Activway.
Använder mer rörliga bilder och en större andel av våra annonser sker på sociala medier.
Mer profilering på olika mediakanaler.
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Vi har utökat vår personalpool under 2019 och försöker ge anställningar av varaktig art i större
utsträckning än tidigare.
Vi har fått fler sökande till våra semestervikariat 2019 än tidigare.
Vi har utökat vårt samarbete med kommunikatören inom Vadstena kommun i syfte att stärka upp
våra budskap och samarbete kring frågan.
Vi har stärkt kompetensen inom området för HR-konsulterna och kommunikatören.
Förslaget är att skapa mer resurser till området ”attraktiv arbetsgivare” de nästkommande åren
och genomföra fler aktiviteter som ger kort- och långsikta effekter. Det sker en långsiktig
förståelse för frågorna i organisationen som kommer att ge effekt på sikt. Inte minst att
politikerna ser det som ett prioriterat område bidrar till detta. Fortsatt arbete inom området
kommer att krävas men ambitionen är att med små medel ta ett antal steg framåt. Under 2020 ska
det tas fram en kort- och långsiktig plan för det fortsatta arbetet gällande personalförsörjning för
de närmaste fem till tio åren.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 2019-06-05, § 85
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 6 maj 2019
Protokollsutdrag KF 2017-11-29, § 215
Motion (C), (KD), (L) angående kommunens framtida personalbehov, förslag att upprätta en
rekryteringsplan

Beslutet med handlingar expedieras till
–

Beslutet expedieras till
Motionärerna
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KS/2018:191

§ 97
Svar på motion om att kommunens centralort benämns "Vadstena stad"
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.

Sammanfattning
Anders Agnemar (C) har lämnat in en motion med förslag att Vadstena kommuns centralort ska
benämnas "Vadstena stad" där det är kommunrättsligt möjligt. Motionären nämner kommunreformen
1971 då alla tidigare landskommuner, köpingar och städer i Sverige blev kommuner. Han konstaterar att
flera kommuner har valt att börja kalla sig “stad” efter kommunreformen. Motionären menar att Vadstena
gör skäl för att benämnas “stad”.
Den kommunindelningsreform som motionären nämner genomfördes 1962 till 1977. I och med reformen
försvann “stad” som kommunalrättsligt begrepp. Om en kommun bestämmer att hela eller delar av den
ska kallas “stad”, så är det alltså inte fråga om någon namnändring juridiskt sett. Kommunen fortsätter att
heta “kommun” i juridiska sammanhang.1
Motionären föreslår att endast centralorten ska benämnas “Vadstena stad”. Det finns en risk att en sådan
benämning skapar en känsla av “vi och de” mellan just centralorten och de delar av kommunen som ligger
på landsbygden. Kommunstyrelsens förvaltning anser att det inte skulle gynna det gemensamma uppdrag
som hela kommunen har.
Vadstena kommun har tagit fram en platsvarumärkesplattform och visuell identitet för platsen Vadstena.
Arbetet med detta påbörjades 2017 med en analys som utfördes av kommunikationsbyrån IdentX på
uppdrag av kommunen. I mars 2018 fick Vadstena turism och näringsliv AB i uppdrag att ta fram
platsvarumärkesplattformen och den visuella identiteten, med den genomförda analysen som grund.
Platsvarumärket lanserades i oktober 2018 och implementeringen av det pågår. Den röda tråden i
platsvarumärkesplattformen är “Vadstena - en kreativ historia”. Det finns mer att läsa om platsvarumärket
på www.vadstenautvecklas.se
1

Nationalencyklopedin; Lena Dalman m.fl., Kommunallagen med kommentarer och praxis femte upplagan 2011
(2012) s. 11-12
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Kommunstyrelsens förvaltning anser att Vadstena kommun ska fortsätta på den inslagna vägen med
platsvarumärkesplattformen. Förvaltningen anser att kommunen inte ska gå vidare med motionärens
förslag att centralorten ska kallas “Vadstena stad” och därmed ta fokus från platsvarumärket. Mycket
arbete har lagts ned på platsvarumärkesplattformen och implementeringen av det. Det är inte fruktbart att
parallellt med detta föreslå ett namnbyte för centralorten.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 2019-06-05, § 86
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 8 maj 2019
Protokollsutdrag KF 2018-10-24, § 151
Motion med förslag att Vadstena kommuns centralort benämns "Vadstena stad"

Beslutet med handlingar expedieras till
-

Beslutet expedieras till
Motionären
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KS/2018:89

§ 98
Svar på motion om att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med följande motivering: Vadstena kommun har ett
stort behov att visa en större öppenhet om hur den politiska processen drivs i Vadstena kommun.
I motsats till beslut om slutna sammanträden, indikeringar mot ökade svårigheter för allmänheten
att få sin röst hörd et cetera, tycker Konsensus att webbsända KF-möten vore önskvärt.
Webbsända fullmäktigemöten överensstämmer väl med intentionerna i det beslutade
Tillitsbaserad styrning och ledning i Vadstena kommun. Vi yrkar därför på att ärendet går tillbaka
till förvaltningen som en återremiss och att det noggrannare utreds vad det finns för enkla och
moderna lösningar. Vi anser inte att det i ett inledningsskede behöver vara fulländad teknisk
kvalitet. Det viktiga är att det dokumenteras och arkiveras då vi tror att det skulle vara
utvecklande för det allmänna klimatet i fullmäktigesalen.

Yrkanden
Johan Lindell (K):
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med följande motivering: Vadstena kommun har ett stort
behov att visa en större öppenhet om hur den politiska processen drivs i Vadstena kommun. I motsats till
beslut om slutna sammanträden, indikeringar mot ökade svårigheter för allmänheten att få sin röst hörd et
cetera, tycker Konsensus att webbsända KF-möten vore önskvärt. Webbsända fullmäktigemöten
överensstämmer väl med intentionerna i det beslutade Tillitsbaserad styrning och ledning i Vadstena
kommun. Vi yrkar därför på att ärendet går tillbaka till förvaltningen som en återremiss och att det
noggrannare utreds vad det finns för enkla och moderna lösningar. Vi anser inte att det i ett
inledningsskede behöver vara fulländad teknisk kvalitet. Det viktiga är att det dokumenteras och arkiveras
då vi tror att det skulle vara utvecklande för det allmänna klimatet i fullmäktigesalen.
Margit Berggren Silvheden (C) och Bengt-O Petersson (K):
Bifall till Johan Lindells (K) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras med Johan
Lindells (K) motivering. Ordföranden finner att fullmäktige anser att ärendet ska avgöras idag.
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Votering begärs.
Ordföranden anger följande ordning för omröstningen:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras med Johan Lindells (K) motivering.

Omröstningsresultat
Omröstningen gav följande resultat:
Ledamöter

ja

Karlsson Peter (M)

X

Franzén Carl-William (M)

X

Ramå Kerstin (M)

X

Forsén Desirée (S)

X

Hedeborg Anders (S)

X

Thun Fabian (S)

X

Kennberg Tommy (MP)

X

Bernzen Julia (MP)

X

nej avstår

Edholm Frida (K)

X

Ekström Lars (K)

X

Bjärestrand-Lindqvist Moa (K)

X

Juhlin Carl-Henrik (K)

X

Källman Dag (V)

X

Anita Källman (V)

X

Törnqvist Rita (SD)

X

Strandberg Thomas (SD)

X

Sandberg Björn (SD)

X
X

Sundström Jan (M)
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Sparrborn Gary (M)

X

Eva Sparrborn (M)

X

Vidarsson Patrik (M)

X

Printz Jan-Inge (S)

X

Råsten Jane (S)

X

Fältgren Göran (S)

X

Gustafsson Victoria (S)

X

Löfstedt Malin (K)

X

Petersson Bengt-O (K)

X

Wahrén Mats (K)

X

Lindell Johan (K)

X

Sjösten Kennerth (KD)

X

Davidsson Lena (C)

X

Berggren Silvheden Margit (C)

X

Gustafsson Magnus, 1:e vice ordf (S)

X
X

Johansson Bo, 2:e vice ordf (C)
X

Sjöberg Arne, Ordförande (M)

Med 18 ja-röster och 17 nej-röster beslutar fullmäktige att ärendet ska återremitteras med Johan Lindells
(K) motivering. Detta i enlighet med kommunallagens bestämmelser om återremittering på begäran av en
minoritet (5 kap. 50 § kommunallagen (2017:725)).

Sammanfattning
Anders Agnemar (C) har lämnat in en motion som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att snabbt
komma igång med att webbsända sina sammanträden.
Förvaltningen har frågat andra kommuner som webbsänder fullmäktigesammanträden vilka erfarenheter
de har av det. Svaren sammanfattas nedan. Medborgarsalens teknik idag tillåter inte webbsändning av
sammanträden och det är en stor investering att byta ut tekniken. I fullmäktiges budget för 2019, med plan
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för 2020 och 2021, finns någon sådan satsning inte med. Förvaltningen bedömer att de
videosammanfattningar som görs av sammanträden idag, är mer ändamålsenliga och moderna i sitt
format. Förvaltningens samlade bedömning är att det inte kan bli aktuellt att webbsända fullmäktiges
sammanträden i närtid.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 2019-06-05, § 87
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 3 maj 2019
Enkätfrågor till kommuner om webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden
Protokollsutdrag KF 2018-03-28, § 27
Motion (C) som föreslår att KF beslutar webbsända sina sammanträden

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsens förvaltning
Motionären
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KS/2018:154

§ 99
Svar på motion om marint kunskapscenter
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad.

Yrkanden
Dag Källman (V):
Bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Dag Källmans (V) yrkande. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning
Västerpartiet lämnade den 17 maj 2018 in en motion med förslag om att skapa ett marint kunskapscenter i
Vadstena. Motionen innehåller en rad förslag på ett sådant kunskapscenters inriktning och verksamhet.
Motionären föreslår också att Vadstena kommun ska vara den initierande parter samt att övriga
kommuner omkring sjön Vättern bjuds in till deltagande.
Kommunstyrelsens förvaltning bedömer omfattningen av motionens förslag som för omfattande och
komplext för en kommun, oavsett vilken, att ensam hantera. Däremot ligger motionens intentioner i linje
med det uppdrag som den statliga Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har. Detta gäller för forskning,
hållbarhetsperspektiv samt informationsspridning, inte för tillskapandet av en fysisk plats för
kunskapsskapande och kunskapsspridning i Vadstena. Motionen anses därmed besvarad.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 2019-06-05, § 88
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad 2019-04-19
Protokollsutdrag KF 2018-05-30, § 83
Motion angående skapandet av ett Marint Kunskapscenter
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Havs- och vattenmyndighetens verksamhetsstrategi 2018-2022,
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2018-02-02verksamhetsstrategi-2018-2020.html

Beslutet expedieras till
Motionären
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KS/2017:88

§ 100
Svar på motion om utveckling av hamnområdet i Borghamn
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.

Sammanfattning
Centerpartiet lämnade den 8 mars 2017 in en motion med förslag om att kommundirektören och den
högsta politiska ledning skulle kontakta Sveaskog för att göra Borghamns hamn till ett attraktivt
turistobjekt. Fullmäktige beslutade den 3 mars 2017, § 24, att skicka motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Vid tidpunkten för motionens inlämnande hade Sveaskog, som dåvarande ägare, inlett ett arbete för att
avyttra Borghamns vandrarhem, inklusive hamn. Att starta en dialog om utveckling av ett område med en
ägare som har för avsikt att sälja den aktuella fastigheten bedömdes då, av kommunstyrelsens förvaltning,
som föga konstruktivt. Kontakt mellan kommundirektören, kommunens högsta politiska ledning samt
Sveaskog var sedan tidigare upprättade, vilket medförde att kommunen hölls informerad om
fastighetsaffärens utveckling.
Försäljningen av Borghamns vandrarhem kom dock att dra ut på tiden. Det fick till följd att även
behandlingen av Centerpartiets motion har dröjt. Fastigheten har dock sedan i juni 2018 en ny lagfaren
ägare.
De nya ägarna kallar verksamheten för ”Borghamn strand” och har ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv i
sitt utvecklingsarbete med fastigheten och dess verksamheter. Ambitionen är att locka fler att hitta till, och
njuta av, Omberg, Vättern och Borghamn. De nya ägarnas intentioner, vilka finns att ta del av på
Borghamn strands hemsida, ligger därmed i linje med motionens viljeyttring.
Fastigheten och verksamheterna är numera privatägda, varpå kommunen varken kan eller bör agera på
annat sätt i fallet Borghamns hamn än gentemot vilken annan näringsidkare eller fastighetsägare som helst
med strandnära läge. Kommunen bör dock inom ramen för sina befogenheter och resurser, agera för att
bidra till utvecklingen av Borghamns strand. En ökad turism och besöksnäring i Borghamn är önskvärt
även ur ett kommunalt perspektiv. Motionen anses därmed vara besvarad.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 2019-05-06, § 89
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad 2019-04-18
Protokollsutdrag KF 2017-03-29, § 24
Motion med förslag om samarbete med Sveaskog för utveckling av hamnområdet i Borghamn

Beslutet expedieras till
Motionären
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KS/2018:139

§ 101
Svar på motion om gång- och cykelväg till Nässja
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.

Sammanfattning
En motion med förslag om att utreda en gång- och cykelväg till Nässja har kommit in till
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till samhällsbyggnadsnämnden för
beredning. Enligt motionen ska den tänkta gång- och cykelvägen anläggas längs sjön till Nässja som ett
betydligt säkrare alternativ för den som vill cykla eller gå, än nuvarande bilväg. Motionen föreslår att gångoch cykelvägen anläggs ”längs den gamla järnvägsvallen, där en liten grusväg leder fram till Naddö och
sedan fortsätta till Nässja”. Vidare att cykelvägen skulle ge nya möjligheter för rekreation, cykelpendling
och för besöksnäringen. Samhällsbyggnadsnämnden tolkar förslaget som att cykelvägen ska löpa längs
Vätterns strand, där den nedlagda och numera igenodlade smalspåriga järnvägen från Vadstena till
Ödeshög har löpt sydväst ut från Vadstena.
Samhällsbyggnadsnämnden delar motionsställarens synpunkt att den föreslagna gång- och cykelvägen
skulle vara värdefull för rekreation och naturupplevelser av olika slag. Förslaget måste dock ställas mot
tidigare beslutade ställningstaganden vad gäller gång- och cykelvägar, liksom mot den ekonomiska
investeringen. Idag finns cykelväg längs väg 919 söderut fram till korsningen mot Nässja (väg 941).
Därefter kan man via en mindre väg ta sig till Nässja och vidare om så vill.
Trafikverket förbereder just nu anläggandet av en ny cykelväg mellan Motala och Vadstena. Cykelvägen
samfinansieras av Trafikverket och Vadstena respektive Motala kommun. Totalkostnad för denna gångoch cykelväg har beräknats till cirka 36 miljoner kronor och Vadstena kommun har avsatt 9 miljoner
kronor i budget för samfinansiering.
Vadstena kommun har vidare i det länsövergripande arbetet med Regional cykelstrategi för Östergötland
och i Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029 framfört behov av en fortsättning av
cykelvägen söderut, till Alvastra (och vidare till Ödeshög). I både cykelstrategin och länsplanen är denna
cykelväg redovisad som ett önskemål från Vadstena kommun. För att medfinansieringsbidrag ska vara
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aktuellt ska cykelvägar gynna arbetspendling och vara placerad läng statlig eller kommunal väg. En gångoch cykelväg till Nässja i strandnära läge är med andra ord en rent kommunal angelägenhet.
Om man bortser från kostnaden att anlägga en cykelväg i dagsläget, så finns en rad kostsamma
utredningar som är nödvändiga för att den föreslagna gång- och cykelvägen eventuellt ska kunna bli
verklighet. Merparten av är marken privatägd och skulle i så fall värderas, förhandlas och behöva lösas in
för att få rådighet över marken, under förutsättning att markägarna ställer sig positiva till markförsäljning.
Strandskyddsfrågan måste utredas då den tilltänkta sträckningen omfattas av både generellt (100 meter)
och utvidgat strandskydd (150 meter) och kräver dispens. För delar av sträckan krävs arkeologiska
utredningar och markens beskaffenhet behöver utredas så att gång- och cykelvägen anläggs på stabil mark.
Vidare behöver en ny bro uppföras över Mjölnaån.
Med hänvisning till ovan bedömer samhällsbyggnadsnämnden att det från ett ekonomiskt
helhetsperspektiv inte är försvarbart att starta ett omfattande utredningsarbete för en ny gång- och
cykelväg till Nässja i strandnära läge.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 2019-06-05, § 90
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 2 april 2019
Protokollsutdrag KF 2018-05-30, § 79
Motion (K) om att utreda gång- och cykelväg till Nässja

Beslutet expedieras till
Motionären
Samhällsbyggnadsnämnden
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KS/2017:346

§ 102
Svar på återremiss avseende motion om AQ-hallen med flera lokaler
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.

Sammanfattning
Det har kommit in en motion från Anders Agnemar (C) som gäller förutsättningarna för att kunna
använda AQ-hallen med mera för idrotts-, fritids- respektive näringslivsändamål. Motionären föreslår att
en noggrann utredning görs av ekonomi, idrottsnytta, föreningsnytta och näringslivsnytta för ett eventuellt
köp av fastigheten. Om en sammanvägning av utredningsresultaten motiverar att kommunen köper
fastigheten, ska detta ske.
Kommunens helägda bolag Vadstena Fastighets AB (VFAB) har tidigare gjort kostnadsuppskattningar
avseende eventuellt köp och ombyggnation av fastigheten Radiatorn 7 (även kallad AQ-hallen eller AQplast). Detta med anledning av att idéer hade framförts från politiker och föreningslivet om att bygga om
AQ-hallen till en hall för inomhusidrott samt iordningställa övriga lokaler så att de kan disponeras av
föreningslivet med mera. VFAB drog slutsatsen att det skulle bli väsentligt dyrare att bygga om den så
kallade AQ-hallen till en sporthall än att bygga en ny. På grund av slutsatsen lät bolaget
kostnadsberäkningarna stanna vid att vara ungefärliga.
De schablonmässiga kostnader som förväntas vid förvärv och ombyggnation av Radiatorn 7 till sporthall
och aktivitetslokaler är följande (kostnaderna är ungefärliga och anges exklusive moms). 5 000 000 kronor
för förvärv av fastigheten och därpå 600 000 kronor för detaljplanearbete. Fastigheten är idag planlagd
som industrimark och handelsträdgård vilket innebär att detaljplanen behöver ändras. Kostnader för
rivning och sanering beräknas till mellan 3 000 000 och 5 000 000 kronor. Den största utgiftsposten gäller
själva ombyggnationen av fastigheten, 32 000 000 kronor. Brandskydd, VVS, ventilation och
elinstallationer beräknas till 10 000 000 kronor och upphandling och konsulter 3 000 000 kronor.
Totalkostnaden blir cirka 55 000 000 kronor.
VFAB har, som ett led i lokalutredningen, även beräknat ungefärliga kostnader för uppförande av en ny
sporthall. Totalkostnaden beräknas där till 26 000 000 kronor. Detaljplanen för det område inom vilket en
ny gymnastiksal/sporthall är tänkt att ligga är antagen av kommunfullmäktige 2018-12-19 § 235. Beslutet
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är dock överklagat, och Vadstena kommun överlämnade överklagandet till Mark- och miljödomstolen den
17 januari 2019. (Det är utifrån den genomförda lokalutredningen, KS/2015:412, som Vadstena kommun
arbetar med planeringen för skollokaler, gymnastiksal/idrottshall och tillagningskök med mera.
Kommunstyrelsen godkände utredningen genom beslut 2016-06-08 § 108.)
Motionen föreslår en noggrann utredning av ekonomi, idrottsnytta, föreningsnytta och näringslivsnytta vid
ett köp av den aktuella fastigheten. Eftersom den utredning av ekonomi, som VFAB redan har genomfört,
visar att kostnaderna för att bygga om Radiatorn 7 beräknas bli väsentligt högre än kostnaderna för att
bygga en ny sporthall, bedöms det inte fruktbart att utreda de övriga punkter som motionen föreslår. De
kostnader som har redovisats ovan indikerar att det inte är motiverat att kommunen köper fastigheten.
Därför föreslås kommunfullmäktige avslå motionen i sin helhet.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-24, § 50 att återremittera ärendet med motiveringen att
kommunfullmäktige ansåg att det avgivna svaret inte omfattade alla delar i motionen. Det sammanfattade
svaret på återremissen är:






Behovet av idrottslokal samt andra lokaler för föreningsliv kan samnyttjas inom ramen för
skolprojektet.
Kostnaden för uppförande av ny idrottshall blir cirka 10 miljoner kronor billigare än att omvandla
AQ-hallen till idrottshall.
Godkänns investeringsutgiften för skolprojektet kan byggstart av en idrottshall ske redan i början
av 2020.
AQ-hallen är en industrilokal och då det råder brist på industrilokal och industrimark är den
bättre lämpad för det ändamålet.
Motionen anses med dessa kompletteringar vara besvarad och att den avslås.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 2019-06-05, § 74
Komplettering till tjänsteskrivelse avseende motion om AQ-hallen
Protokollsutdrag KF 2019-04-24, § 50
Protokollsutdrag KS 2019-04-03, § 33
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 27 februari 2019
Protokollsutdrag KF 2018-02-28 § 7
Motion (C) med förslag att kommunen undersöker förutsättningarna att kunna använda AQ-hallen m.fl.
lokaler i samma fastighet för idrotts- fritids- respektive näringslivsändamål, handlingsnummer 2017:2422

Beslutet expedieras till
Motionären
Vadstena Fastighets AB
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kultur- och utbildningsförvaltningen
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KS/2016:2, KS/2019:105

§ 103
Kommunfullmäktiges arbetsordning
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att utreda frågan om allmänhetens frågestund
samt medborgarförslag ytterligare.

Yrkanden
Peter Karlsson (M) och Göran Fältgren (S):
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Margit Berggren Silvheden (C):
Ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen för att utreda frågan om allmänhetens frågestund samt
medborgarförslag ytterligare.
Dag Källman (V), Lena Davidsson (C) och Malin Löfstedt (K):
Bifall till Margit Berggren Silvhedens (C) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras till
kommunstyrelsen med Margit Berggren Silvhedens (C) motivering. Ordföranden finner att fullmäktige
anser att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs.
Ordföranden anger följande ordning för omröstningen:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras med Margit Berggren Silvhedens (C) motivering.

Omröstningsresultat
Voteringen gav följande resultat:
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Ledamöter

ja

Karlsson Peter (M)

X

Franzén Carl-William (M)

X

Ramå Kerstin (M)

X

Forsén Desirée (S)

X

Hedeborg Anders (S)

X

Thun Fabian (S)

X

Kennberg Tommy (MP)

X

Bernzen Julia (MP)

X

nej avstår

Edholm Frida (K)

X

Ekström Lars (K)

X

Bjärestrand-Lindqvist Moa (K)

X

Juhlin Carl-Henrik (K)

X

Källman Dag (V)

X

Anita Källman (V)

X

Törnqvist Rita (SD)

X

Strandberg Thomas (SD)

X

Sandberg Björn (SD)

X

Sundström Jan (M)

X

Sparrborn Gary (M)

X

Eva Sparrborn (M)

X

Vidarsson Patrik (M)

X

Printz Jan-Inge (S)

X

Råsten Jane (S)

X

Fältgren Göran (S)

X
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X

Gustafsson Victoria (S)
Löfstedt Malin (K)

X

Petersson Bengt-O (K)

X

Wahrén Mats (K)

X

Lindell Johan (K)

X

Sjösten Kennerth (KD)

X

Davidsson Lena (C)

X

Berggren Silvheden Margit (C)

X

Gustafsson Magnus, 1:e vice ordf (S)

X
X

Johansson Bo, 2:e vice ordf (C)
Sjöberg Arne, Ordförande (M)

X

Med 18 ja-röster och 17 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen med Margit Berggren Silvhedens (C) motivering. Detta i enlighet med kommunallagens
bestämmelser om återremittering på begäran av en minoritet (5 kap. 50 § kommunallagen (2017:725).

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska anta en arbetsordning som säger vad som utöver bestämmelserna i
kommunallagen ska gälla för fullmäktiges sammanträden och handläggningen av ärenden.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till ny arbetsordning. I vissa delar är förslagen till
förändringar en anpassning till den arbetsordning som Sveriges Kommuner och Landsting föreslår. Delar
av detta är förstås en anpassning till den nya kommunallagen. I andra delar är förslagen till förändringar
förtydliganden av bestämmelserna.
Sammanträdet ajournerades klockan 22:01–22:12 under behandlingen av ärendet.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 2019-06-05, § 94
Protokollsutdrag KSAU 2019-05-15, § 69
Skrivelse med anledning av förändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 8 maj 2019
Förslag till kommunfullmäktiges arbetsordning med nu gällande text som grund, med ändringsförslag
markerade
Förslag till kommunfullmäktiges arbetsordning med samtliga ändringar genomförda
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Protokollsutdrag KF 2016-03-23, § 15
Nu gällande arbetsordning, dnr KS/2016:2

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsens förvaltning
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KS/2015:215, KS/2019:110

§ 104
Reglemente för revisionen
Kommunfullmäktiges beslut
1. Reglemente för revisionen beslutad av kommunfullmäktige den 23 september 2015, § 127
upphävs från och med 1 augusti 2019.
2. Förslag till reglemente för revisionen antas och gäller från och med 1 augusti 2019.

Sammanfattning
Enligt huvudreglementet för kommunstyrelsen och nämnderna ska det göras en översyn av samtliga
nämndreglementen i samband med ny mandatperiod. Revisorernas reglemente har nu setts över. Det har
också anpassats till den mall för revisorernas reglemente som Sveriges Kommuner och Landsting tog fram
förra året.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2019-06-05, § 93
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott daterad den 30 april 2019
Förslag till reglemente för revisionen
Reglemente för revisionen, KS 2015:215, 2015:1068

Beslutet med handlingar expedieras till
Revisionen (protokollsutdrag + nytt reglemente)
Författningssamlingen (nytt reglemente)
Förtroendevalda (nytt reglemente via läsplattan)
Kommunens webbplats (nytt reglemente)

Beslutet expedieras till
–
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KS/2019:32

§ 105
Delegering av beslut om avgifter för Tuddarps avfallsanläggning
Kommunfullmäktiges beslut
1. Vatten- och avfallsnämnden ges delegation att kunna besluta om förändringar av
mottagningsavgifter för Tuddarps avfallsanläggnings nuvarande och eventuella framtida
avfallsfraktioner. Detta ska regleras i delegationsordningen.

Sammanfattning
Önskemålet är att Motala- Vadstena vatten- och avfallsnämnd får fortsatt delegation att
besluta om förändringar av mottagningsavgifterna på Tuddarps avfallsanläggning. Detta
eftersom avfallsenhetens omkostnader kan förändras snabbt vilket gör att avgifterna behöver kunna
förändras med kort varsel. Sedan 2003 finns ett kommunfullmäktigebeslut (03/KS 0100) att Motala och
Vadstenas vatten- och avfallsnämnd (då kallad renhållningsnämnden) kan hantera ”de ändringar och taxor
inom ansvarsområdet för vilka kommunfullmäktige avgivit ramar och riktlinjer eller vilka annars är av liten
ekonomisk och principiell betydelse för kommunen”. Förvaltningen har använt denna lydelse för att
hantera avgiftsförändringar för verksamhetsavfall till Tuddarps avfallsanläggning i vatten- och
avfallsnämnden. Denna typ av hantering förordas eftersom det då finns möjlighet att tackla de snabba
leverans- och omkostnadsförändringar som verksamheten kan uppleva.
Om avgiftsförändringar skall beslutas av kommunstyrelsen riskerar detta att göra att kommunen antingen
går miste om intäkter alternativt tar ut för hög taxa under perioder eftersom besluten då tar betydligt
längre tid i anspråk än med tidigare delegation.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 2019-06-05, § 91
Tjänsteskrivelse: Delegering av beslut av avgifter för Tuddarps avfallsanläggning
Mottagningsavgifter på Tuddarps avfallsanläggning 2019

Beslutet expedieras till
Motala- Vadstena vatten och avfallsnämnd, Ulf Lundquist och Linus Öberg
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KS/2019:144

§ 106
Revidering av taxor för sotning och brandskyddskontroll
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.
3.
4.

Reviderad ”Sotningstaxa 2019” antas.
Reviderad ”Taxa för brandskyddskontroll 2019” antas.
Taxorna gäller från 2019-07-01.
Kommunstyrelsen delegeras rätten att justera ”Sotningstaxa” och ”Taxa för brandskyddskontroll”
efter index.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog den 15 juni 2005 ”Taxa för brandskyddskontroll” och den 3 december 2002
”Sotningstaxa” för Vadstena kommun. Fullmäktige beslutade samtidigt att taxorna skall justeras varje år
enligt Sveriges kommuner och Landstings så kallade sotningsindex. Taxorna är nu reviderade med det nya
sotningsindex som meddelats av Sveriges kommuner och Landsting.
Enligt ”Huvudreglemente för kommunstyrelse och nämnder”, § 29 har nämnden, efter det att
kommunfullmäktige fastställt en taxa, rätt att justera den efter index om kommunfullmäktige så beslutar.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 2019-06-05, § 95
Tjänsteskrivelse
SKL:s cirkulär 19:13
Sotningstaxa 2019
Taxa för brandskyddskontroll 2019

Beslutet expedieras till
Räddningstjänsten som vidareexpedierar till sotningsentreprenören
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KS/2018:271

§ 107
Peter Asthamn (MP) avsägelse från uppdrag som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen

Yrkanden
Arne Sjöberg (M), ordförande: Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med
yrkandet.

Beslutsunderlag
Peter Asthamn (MP) med avsägelse av uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden,
handlingsnummer 2019:1055

Beslutet expedieras till
Förtroendevaldaregistret
Personalavdelningen
Nämndsekreterare i aktuell nämnd
Peter Asthamn (MP)
Gruppledare (MP)
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§ 108
Fyllnadsval till uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter
Peter Asthamn (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter Peter Asthamn (MP) utses Lennart Wallstedt
(MP).

Yrkanden
Julia Bernzen (MP): Som ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter Peter Asthamn (MP) föreslås
Lennart Wallstedt (MP).

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Julia Bernzen (MP) och finner att fullmäktige beslutar i
enlighet med yrkandet.

Beslutet expedieras till
Förtroendevaldaregistret
Personalavdelningen
Nämndsekreterare i aktuell nämnd
Lennart Wallstedt (MP)
Gruppledare (MP)
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KS/2018:271

§ 109
Camilla Westlings (C) avsägelse från samtliga politiska uppdrag
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och begär ny sammanräkning hos Länsstyrelsen.

Yrkanden
Arne Sjöberg (M), ordförande: Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och begär ny sammanräkning
hos Länsstyrelsen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med
yrkandet.

Beslutsunderlag
Camilla Westlings (C) avsägelse från samtliga politiska uppdrag, handlingsnummer 2019:1080

Beslutet expedieras till
Länsstyrelsen i Östergötland
Förtroendevaldaregistret
Personalavdelningen
Gruppledare (C)
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KS/2018:271

§ 110
Roland Sjödahls (C) avsägelse från samtliga politiska uppdrag
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen

Yrkanden
Arne Sjöberg (M), ordförande: Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med
yrkandet.

Beslutsunderlag
Roland Sjödahl med avsägelse av uppdrag som revisor/lekmannarevisor i Vadstena Fastighets AB,
Vadstena Förvaltnings AB, Stiftelsen Vadstena Slotts Möblering och kommunrevisor, handlingsnummer
2019:1234

Beslutet expedieras till
Förtroendevaldaregistret
Personalavdelningen
Kommunens revisorer
Ekonomichefen
Vadstena Fastighets AB
Vadstena Förvaltnings AB
Stiftelsen Vadstena Slotts Möblering
Roland Sjödahl (C)
Gruppledare (C)
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§ 111
Fyllnadsval till uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen tillika
jävsnämnden samt styrelse för Mauritzonska stiftelsen, Hagstenska
stiftelsen och donationsstiftelserna som förvaltas av Vadstena kommun
efter Camilla Westling (C)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Till ny ledamot i kommunstyrelsen tillika jävsnämnden samt styrelse för Mauritzonska stiftelsen,
Hagstenska stiftelsen och donationsstiftelserna som förvaltas av Vadstena kommun efter Camilla
Westling (C) utses Roland Sjödahl (C).

Yrkanden
Bo Johansson (C): Som ny ledamot i kommunstyrelsen tillika jävsnämnden samt styrelse för Mauritzonska
stiftelsen, Hagstenska stiftelsen och donationsstiftelserna som förvaltas av Vadstena kommun efter
Camilla Westling (C) föreslås Roland Sjödahl (C).

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Bo Johansson (C) och finner att fullmäktige beslutar i
enlighet med yrkandet.

Beslutet expedieras till
Förtroendevaldaregistret
Personalavdelningen
Nämndsekreterare i aktuell nämnd
Administrativt ansvarig för Mauritzonska stiftelsen, Hagstenska stiftelsen och donationsstiftelserna som
förvaltas av Vadstena kommun
Roland Sjödahl (C)
Gruppledare (C)
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§ 112
Fyllnadsval till uppdrag som andre vice ordförande i kommunstyrelsen
tillika jävsnämnden efter Camilla Westling (C)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Till ny andre vice ordförande i kommunstyrelsen tillika jävsnämnden efter Camilla Westling (C)
utses Roland Sjödahl (C).

Yrkanden
Bo Johansson (C): Som ny andre vice ordförande i kommunstyrelsen tillika jävsnämnden efter Camilla
Westling (C) föreslås Roland Sjödahl (C).

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Bo Johansson (C) och finner att fullmäktige beslutar i
enlighet med yrkandet.

Beslutet expedieras till
Förtroendevaldaregistret
Personalavdelningen
Nämndsekreterare i aktuell nämnd
Roland Sjödahl (C)
Gruppledare (C)
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§ 113
Fyllnadsval till uppdrag som ledamot i krisledningsnämnden efter Camilla
Westling (C)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Till ny ledamot i krisledningsnämnden efter Camilla Westling (C) utses Roland Sjödahl (C).

Yrkanden
Bo Johansson (C): Som ny ledamot i krisledningsnämnden efter Camilla Westling (C) föreslås Roland
Sjödahl (C).

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Bo Johansson (C) och finner att fullmäktige beslutar i
enlighet med yrkandet.

Beslutet expedieras till
Förtroendevaldaregistret
Personalavdelningen
Nämndsekreterare i aktuell nämnd
Roland Sjödahl (C)
Gruppledare (C)

Justeras: _________________________________________________

Vadstena kommun
Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

592 80 Vadstena

BESÖKSADRESS

72 (78)

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-19

§ 114
Fyllnadsval till uppdrag som andre vice ordförande i
krisledningsnämnden efter Camilla Westling (C)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Till ny andre vice ordförande i krisledningsnämnden efter Camilla Westling (C) utses Roland
Sjödahl (C).

Yrkanden
Bo Johansson (C): Som ny andre vice ordförande i krisledningsnämnden efter Camilla Westling (C)
föreslås Roland Sjödahl (C).

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Bo Johansson (C) och finner att fullmäktige beslutar i
enlighet med yrkandet.

Beslutet expedieras till
Förtroendevaldaregistret
Personalavdelningen
Nämndsekreterare i aktuell nämnd
Säkerhetssamordnaren
Roland Sjödahl (C)
Gruppledare (C)
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§ 115
Fyllnadsval till uppdrag som ledamot av kommunens revisorer efter
Roland Sjödahl (C)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

Yrkanden
Bo Johansson (C): Ärendet bordläggs.

Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller om det ska bordläggas i enlighet med
yrkandet från Bo Johansson (C). Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska bordläggas.

Beslutet expedieras till
Förtroendevaldaregistret
Personalavdelningen
Kommunens revisorer
Kommunsekreterare KF
Gruppledare (C)
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§ 116
Fyllnadsval till uppdrag som lekmannarevisor för Vadstena Fastighets
AB efter Roland Sjödahl (C)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

Yrkanden
Bo Johansson (C): Ärendet bordläggs.

Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller om det ska bordläggas i enlighet med
yrkandet från Bo Johansson (C). Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska bordläggas.

Beslutet expedieras till
Förtroendevaldaregistret
Personalavdelningen
Kommunens revisorer
Kommunsekreterare KF
Gruppledare (C)
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§ 117
Fyllnadsval till uppdrag som lekmannarevisor för Vadstena Förvaltnings
AB efter Roland Sjödahl (C)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

Yrkanden
Bo Johansson (C): Ärendet bordläggs.

Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller om det ska bordläggas i enlighet med
yrkandet från Bo Johansson (C). Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska bordläggas.

Beslutet expedieras till
Förtroendevaldaregistret
Personalavdelningen
Kommunens revisorer
Kommunsekreterare KF
Gruppledare (C)
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§ 118
Fyllnadsval till uppdrag som lekmannarevisor för Stiftelsen Vadstena
Slotts Möblering efter Roland Sjödahl (C)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs.

Yrkanden
Bo Johansson (C): Ärendet bordläggs.

Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller om det ska bordläggas i enlighet med
yrkandet från Bo Johansson (C). Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska bordläggas.

Beslutet expedieras till
Förtroendevaldaregistret
Personalavdelningen
Kommunens revisorer
Kommunsekreterare KF
Gruppledare (C)
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KS/2018:259, KS/2018:271, KS/2018:277, KS/2018:332, KS/2018:346, KS/2019:123, KS/2019:14,
KS/2019:170, KS/2019:240, KS/2019:26, KS/2019:29, KS/2019:59

§ 119
Meddelanden och handlingar för kännedom
Sammanfattning
Meddelanden och handlingar för kännedom delges ledamöterna i handlingarna till sammanträdet.
Kommunfullmäktige noterar informationen.
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§ 120
Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
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