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Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-04
Plats och tid

Vävaren klockan 08.30–12.00

Beslutande

Peter Karlsson (M), ordförande
Anders Hedeborg (S), första vice ordförande
Frida Edholm (K)
Arne Sjöberg (M)
Roland Sjödahl (C), andra vice ordförande
Jenny Bytander (S)
Lars Murling (K), ersätter Bengt-O Petersson (K)
Gary Sparrborn (M)
Fabian Thun (S)
Ellen Lundström (C), ersätter Dag Källman (V)
Thomas Strandberg (SD)

Paragrafer

§119–§147

Sekreterare

_________________________________________________________
Christina Andersson

Ordförande

_________________________________________________________
Peter Karlsson (M)

Justerare

_________________________________________________________
Thomas Strandberg (SD)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-09-04

Sista dag för överklagande

2019-10-02

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-11

Anslaget tas ned dagen efter sista dag för
överklagande.

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens förvaltning

Underskrift

______________________________________
Christina Andersson
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Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
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Ej tjänstgörande
ersättare

Kerstin Ramå (M)
Jonas Lindholm (K)
Jane Råsten (S)
Eivor Folkesson (MP)
Gunilla Sjösten (KD)

Övriga

Christina Andersson, kommunsekreterare
Madeleine Andersson, kommundirektör
Siw Junling, hr-chef § 127
Martin Berry, stabschef § 135
Birgitta Calén, ekonomichef § 139–141

Ajournering

Klockan 10.45–10.53
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§ 119
Val av justerare och fastställande av föredragningslista
Vår beteckning: –

Kommunstyrelsens beslut
1. Thomas Strandberg (SD) väljs till justerare.
2. Föredragningslistan fastställs.

Yrkande
Frida Edholm (K): Fråga om ersättning vid inbjudan läggs till föredragningslistan

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
yrkandet.

Föredragningslista
Upprop
Fråga om det finns jäv

Ärende
1.

Dnr

Föredragande

Val av justerare och fastställande av föredragningslista

Ärenden till kommunfullmäktige
2.

Svar på medborgarförslag om en lyftanordning för
personer med rörelsehinder i hamnen

KS/2018:171

3.

Svar på medborgarförslag om Skomakarstugorna

KS/2016:196,
KS/2018:368

4.

Svar på medborgarförslag om vänortssamarbete

KS/2019:166

5.

Svar på återremiss av medborgarförslag om
boendemöjligheter för unga vuxna med flera

KS/2018:182

6.

Svar på återremiss av medborgarförslag om bilpool

KS/2016:308
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Ärende

Dnr

7.

Svar på återremiss av motion om att webbsända
kommunfullmäktiges sammanträden

KS/2018:89

8.

Svar på motion om Mauritzonska fastigheten

KS/2018:147,
KS/2018:368

9.

Svar på återremiss av motion om 6-timmars arbetsdag

KS/2018:155

Föredragande

10. Reviderad taxa för prövning enligt miljöbalken och
strålskyddslagen

KS/2019:29

11. Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt livsmedelsoch foderlagstiftningen

KS/2019:29

12. Program för detaljplan för Folkskolan 20, 26 och 35

KS/2016:232

13. Revidering av Naturvårdsprogram

KS/2016:162

14. Grafisk profil för Vadstena kommun

KS/2019:211,
XKS/2011:2
3

15. Revidering av arvodesregler för förtroendevalda

KS/2018:212

16. Revidering av uppförandekod för förtroendevalda

KS/2015:422,
KS/2019:165

17. Kommunfullmäktiges arbetsordning

KS/2016:2,
Martin Berry
KS/2019:105,
KS/2019:212

Ärenden till kommunstyrelsen
18. Svar på medborgarförslag om busslinje i Vadstena tätort

KS/2018:345

19. Yttrande över samråd för Ödeshögs översiktsplan

KS/2019:187

20. Svar på samråd för detaljplan för ny vårdcentral inom
fastighteten Lekbrodern 2 med flera

KS/2019:279

21. Kommunstyrelsens åtgärdsplan för att hålla budget

KS/2018:265 Birgitta Calén

22. Kommunstyrelsens budgetram 2019

KS/2019:210 Birgitta Calén

23. Svar från socialnämnden om åtgärder för att hålla budget

KS/2019:29
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Ärende

Dnr

Föredragande

24. Val av ledamot till KSAU
25. Anmälan av delegationsbeslut

KS/2019:7

26. Protokoll för kännedom

KS/2019:101,
KS/2019:102,
KS/2019:141,
KS/2019:29,
KS/2019:32,
KS/2019:36,
KS/2019:5

27. Meddelanden och handlingar för kännedom

KS/2015:407,
KS/2019:240,
KS/2019:248,
KS/2019:29,
KS/2019:33,
KS/2019:49

28. Fråga om ersättning vid inbjudan
29. Kommundirektören informerar

Madeleine
Andersson

Sammanfattning
Till varje sammanträde sammanställs en föredragningslista. Där redovisas vilka ärenden ordförande vill att
kommunstyrelsen ska behandla. Vid sammanträdet har ledamöterna möjlighet att föreslå ändringar i listan.
Ärendena behandlas i följande ordning: 1–16, 18, 17, 19–20, 24–25, 21–23, 26–29. I protokollet skrivs
ärendena i den ordning de står i föredragningslistan.
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§ 120
Svar på medborgarförslag om en lyftanordning för personer med
rörelsehinder i hamnen
Vår beteckning: KS/2018:171 - 559

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att ta fram en behovsanalys och kostnadskalkyl för
en lyftanordning inom ramen för projektet ny gästhamnsbyggnad.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag om att en lyftanordning för personer med rörelsehinder placeras i hamnen har
kommit in till kommunen. Förslagsgivaren förslår att lyftanordningen placeras på lämplig plats i hamnen
för att underlätta och möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att ta en båttur. Selen som
används till liften kan enligt förslagsgivaren lånas ut av kommunen. Informationsskylt om liften bör även
finnas vid badrampen vid Folkhögskolan. Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2018, § 118 att
överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår, efter kontakt med Askersunds kommun som har uppfört en
lyftanordning i sin hamn, att behovsanalys och kostnadskalkyl till 2021 års investeringsbudget tas fram.
Kostnaden uppskattas till minst 250 000 kronor. Kommunen och Statens fastighetsverk ska under
våren/sommaren påbörja projekteringen av ny gästhamnsbyggnad. Ska lyftanordning uppföras bör det ske
samordnat med detta projekt. Lyftanordningen måste vara förankrad hos Statens fastighetsverk gällande
placering och gestaltning innan en korrekt kostnadskalkyl fastställs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad 6 maj 2019
Medborgarförslag om att en lyftanordning för personer med rörelsehinder placeras i hamnen
Protokollsutdrag KF 2018-06-20, § 118

Beslutet expedieras till
Samhällsbyggnadsnämndens beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till:
Förslagsgivaren
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§ 121
Svar på medborgarförslag om Skomakarstugorna
Vår beteckning: KS/2018:368, KS/2016:196 - 107, 869

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Medborgarförslaget bifalls.

Sammanfattning
Medborgarförslaget om renovering av skomakarstugorna vid Gottfrid Larssongården ses som bifallet i
och med Kommunstyrelsen beslut 2019-06-05 om att skjuta till medel för renovering av de av kommunen
ägda stiftelsehusen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad 2019-07-02
Protokoll KS 2019-06-05, § 107
Medborgarförslag om underhåll av skomakarstugorna vid Gottfrid Larssongården.

Beslutet med handlingar expedieras till
Ej aktuellt

Beslutet expedieras till
Förslagsställaren
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§ 122
Svar på medborgarförslag om vänortssamarbete
Vår beteckning: KS/2019:166 - 105

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har kommit in som föreslår att Vadstena kommun ökar sin nordiska förståelse för
samarbete mellan nordiska länder genom våra vänorter och ger åtminstone ungdomar möjlighet att
representera vår kommun vid kommande vänortsträffar och vid lägligt tillfälle arrangera vänortsmöten i
Vadstena.
Kommunfullmäktige har nyligen beslutat att Vadstena kommun inte ska delta i de årliga träffarna med de
nordiska vänorterna (KF 190424, § 65). Eftersom kommunen som organisation inte deltar i träffarna,
finns inte saklig grund för att genom riktade bidrag låta andra personer representera kommunen vid
träffarna. För finansiering av deltagande i träffarna har föreningar i Vadstena möjlighet att ansöka om
bidrag från Vadstena kommun. Med hänvisning till redogörelsen nedan föreslås att kommunfullmäktige
avslår medborgarförslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 5 juli 2019
Protokollsutdrag KF 190424, § 47
Medborgarförslag om utökat vänortssamarbete, representation av ungdomar vid vänortsträffar och
arrangemang av träffar i Vadstena
Komplettering till medborgarförslag - Föreningen Norden i Vadstena till Vadstena kommun angående
kommunens vänorter

Beslutet med handlingar expedieras till
Förslagsställaren (tjänsteskrivelse och beslut)

Beslutet expedieras till
-
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§ 123
Svar på återremiss av medborgarförslag om boendemöjligheter för unga
vuxna med flera
Vår beteckning: KS/2018:182 - 279

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Sammanfattning
Det har tidigare kommit in ett medborgarförslag som föreslår att Vadstena kommun ska utreda om den
före detta gymnasieskolan och dess elevhem kan användas som enklare boende för unga vuxna,
låginkomsttagare och studerande. En dialog mellan privata fastighetsägare och kommunen efterfrågas
också i förslaget. Ärendet behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni 2019. Ärendet
återremitterades då 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.”
I laglig mening finns det bara två typer av boendeformer, permanent boende och tillfälligt boende.
Alternativa temporära boendelösning som vill uppnås måste inordnas till någon av dessa två former.
I hyreslagens 12 kap. 18 a § redovisas de krav som en lägenhet enligt lag ska uppfylla för att ses som skälig
standard och dessa har även redovisats i tjänsteskrivelse daterad 9 april 2019.
Som permanent boende räknas alla typer av boendeformer som inte är knutna till utbildning
(studentboende, elevboende), vissa former av vård och omsorgsboenden, förläggningsboende som till
exempel boende för asylsökande och militärer eller boende där man inte stadigvarande är bosatt så som
vandrarhem eller hotell.
Oavsett om boendeformen benämns som tillsvidareavtal (hyra på obegränsad tid), tidsbegränsat hyresavtal
eller korttidskontrakt (där man bara bor under begränsad tid), rivningskontrakt (där man bortförhandlat
besittningsrätten till sin lägenhet) eller ungdoms-/senior-boende (boende bara avsedd för viss målgrupp)
räknas det enligt lag som permanent boende. Ska kommunen som fastighetsägare hyra ut, oavsett vad man
väljer att kalla den permanenta boendeformen, krävs egen toalett och eget kök i varje lägenhet för att
uppnå de krav som ställs om skälig standard.
Kommunen kan inte kringgå hyreslagens 12 kap. 18a § samt Boverkets författningssamling. Även om
önskemålet från förslagsställaren är en enkel och billig boendeform måste kraven enligt hyreslagen och
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Boverket uppfyllas. Om så inte sker kan kommunen, som fastighetsägare, av hyresnämnden föreläggas
med vite att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla ställda krav på skälig standard.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad 2019-07-01
Protokollsutdrag KF 2019-06-19, § 85
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 med handlingar expedieras till
Ej aktuellt

Beslutet expedieras till
Förslagställaren
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§ 124
Svar på återremiss av medborgarförslag om bilpool
Vår beteckning: KS/2016:308 - 531

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1. Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att kommunen utreder möjligheten att inrätta en bilpool
som kan nyttjas av kommunens invånare. Kommunstyrelsens förslag till svar på medborgarförslaget
återremitterades av fullmäktige under 2018, med motiveringen att även belysa el- och HVO-drivna bilar
som alternativ.
Vadstena kommun deltar i projektet Östgötautmaningen – Fossilfria transporter i offentlig sektor.
Projektet ägs av Energikontoret Östra Götaland, som är en del av Region Östergötland. Projektet syftar
till att underlätta och stödja en snabbare omställning mot en fossilfri och energieffektiv fordonsflotta i
Östergötland till år 2030. Projektet arbetar mot detta mål genom riktade aktiviteter mot offentlig
verksamhet.
Vadstena kommun samlar just nu, genom Energikontoret, in data om fordonsanvändandet inom den
kommunala organisationen. Det sker bland annat genom digitala körjournaler. Uppgifter om
fordonsanvändandet kommer att ingå i en nyligen påbörjad utredning som syftar till att komma med
förslag till hur kommunkoncernens fordonsflotta ska se ut. I utredningen ingår att se över behovet av
antal fordon, typ av fordon, lämpliga drivmedel samt om kommunen bör äga eller leasa fordonen och hur
detta i ska organiseras. Medborgarförslagets intention är en fråga som också finns med i utredningen och
som kommer att beaktas däri. Bland annat kommer kommunerna Kalmar och Karlskrona att studeras, då
de varit tidiga med att inrätta kommunala bilpooler som även kan utnyttjas av invånare under kvällar och
helger.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att medborgarförslaget kan anses som besvarat, då dess
intention är en del av den genomgripande utredning av fordonsfrågan som pågår.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad 2019-08-21
Protokollsutdrag KF 2016-11-23 § 122
Protokollsutdrag KF 2018-04-25 § 72
Medborgarförslag att kommunen inrättar en bilpool för kommunens invånare, handlingsnummer
2016:1609
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Beslutet med handlingar expedieras till
Förslagsställaren (tjänsteskrivelse samt protokollsutdrag från KF efter behandling av återremiss).

Beslutet expedieras till
–
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§ 125
Svar på återremiss av motion om att webbsända kommunfullmäktiges
sammanträden
Vår beteckning: KS/2018:89 - 006

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Motionen avslås.
2. När de tekniska och ekonomiska förutsättningarna är gynnsamma ska frågan om webbsändning
kunna aktualiseras igen.

Yrkande
Frida Edholm (K):
Till beslutet läggs:
När de tekniska och ekonomiska förutsättningarna är gynnsamma ska frågan om webbsändning kunna
aktualiseras igen.
Roland Sjödahl (C) och Anders Hedeborg (S):
Bifall till Frida Edholms yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
yrkandet.

Sammanfattning
Anders Agnemar (C) har tidigare lämnat in en motion till kommunfullmäktige som föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att snabbt komma igång med att webbsända sina sammanträden.
Motionen behandlades av kommunfullmäktige den 19 juni 2019. Fullmäktige beslutade då att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen i enlighet med kommunallagens bestämmelser om återremittering på begäran
av en minoritet, se 5 kap. 50 § kommunallagen (2017:725). Motiveringen till återremissen var följande:
”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
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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.”
I motiveringen till återremissen föreslås att det noggrannare ska utredas vad det finns för enkla och
moderna lösningar för webbsändning av sammanträdet. Som det tidigare har konstaterats i ärendet, kan
den nuvarande bordsmikrofonanläggningen inte användas för att ta upp ljud till en videoinspelning. Ett
alternativ är då att göra en inspelning med en eller ett par mikrofoner som tar upp allt ljud i lokalen. Ett
sätt att göra det är att filma med en enhet som har inbyggd mikrofon, och nöja sig med det ljud som tas
upp av den enda mikrofonen. Exempelvis går det att fästa en läsplatta på ett stativ och placera det på en
plats i Medborgarsalen där så många som möjligt av ledamöterna kommer med i bild. Kommunstyrelsens
förvaltning anser dock att en sådan videoinspelning skulle ge ett oprofessionellt intryck. Det kan bli svårt
att höra vad som sägs i inspelningen, och i vissa fall omöjligt att veta vilken ledamot som sa vad.
Förvaltningen anser att kommunen inte bör publicera en videoproduktion med sådan kvalitet på sin
webbplats. Vadstena kommun måste sträva efter en tydlig och ändamålsenlig kommunikation som kan
uppfattas av så många som möjligt. De budskap vi sänder ut påverkar allmänhetens förtroende för
kommunen som organisation.
I motiveringen till återremissen sägs också att det viktiga är att det (kommunfullmäktiges sammanträde
och inspelningen därifrån) dokumenteras och arkiveras. Det är viktigt att känna till att arkivering av
webbsändningar är förenat med högre krav än direktsändningar. Det beror på lagen1 om tillgänglighet till
digital offentlig service som gäller sedan den 1 januari 2019. Till följd av lagen med tillhörande
föreskrifter2, ska videofilmer som kommuner producerar förses med undertextning och syntolkning.
Lagen gör dock undantag för direktsänd video. Det finns också utrymme för undantag i fall där det anses
oskäligt betungande att uppfylla lagens krav. Det är möjligt att det kan anses oskäligt betungande att förse
en flera timmar lång videofilm med undertexter och syntolkning. Men det är inte säkert att sådana
undantag godkänns. Ett syfte med lagen är att digital offentlig service ska bli mer tillgänglig, framför allt
för personer med funktionsnedsättning3. Även om undertexter och syntolkning inte måste göras på en
webbsändning av fullmäktiges sammanträde, bedömer förvaltningen att en webbsändning av enklare typ
inte bidrar till att uppfylla lagens syfte.
Eftersom tekniken i Medborgarsalen behöver bytas ut inom ett antal år, kommer förutsättningarna att se
annorlunda ut framöver. När de tekniska och ekonomiska förutsättningarna är gynnsamma skulle frågan
om webbsändning kunna aktualiseras igen.
Med ovanstående redogörelse som grund föreslås kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Lagen genomför Europaparlamentets och Europarådets direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters
webbplatser och mobila applikationer. Begreppet digital service i lagen syftar på tjänster eller information som
tillhandahålls genom en teknisk lösning.
2 Myndigheten för digital förvaltnings föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service, MDFFS 2019:2
3 Proposition 2017/18:299, Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet
1
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens sammanträde daterad den 23 juli 2019
Protokollsutdrag KF 2019-06-19, § 98
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 3 maj 2019
Protokollsutdrag KF 2018-03-28, § 27
Motion (C) som föreslår att KF beslutar webbsända sina sammanträden

Beslutet expedieras till
Motionären
Kommunikatör för kännedom
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§ 126
Svar på motion om Mauritzonska fastigheten
Vår beteckning: KS/2018:147, KS/2018:368 - 299, 107

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Motionen bifalls.

Sammanfattning
Anders Agnemar (C) har lämnat in en motion med förslag att rusta upp Mauritzonska fastigheten så att
den är i bra skicka i god tid tills Rådhustorgets omdaning är klar.
Motionären pekar på att underhållet under en följd av år har varit otillräckligt på grund av att
donationsbestämmelserna tillåter en alltför liten del av avkastingen går att disponera till underhåll. Detta
har medfört att fastigheten nu är i ett mycket dåligt skick såväl exteriört som interiört.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-05 att renovering av Mauritzonska fastigheten och Gottfrid
Larssongården med tillhörande skomakarstugor renoveras för en uppskattad summa av 12,5 MSEK.
Renoveringen utförs under en tre-års period 2020-2022. Parallellt ska förvaltningen vidta åtgärder för att
klarlägga förhållandet med Mauritzonska stiftelsen. Kontakter har tagits med Kammarkollegiet och
Länsstyrelsen med anledning av detta.
I och med detta beslut kan motionen därmed anses såväl besvarad som bifallen och på väg att verkställas i
enlighet med motionärens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 27 juni 2019
Protokollsutdrag KS 2019-06-05, § 107
Protokollsutdrag KF 2018-05-30, § 82
Motion med förslag att Mauritzonska fastigheten renoveras

Beslutet med handlingar expedieras till
–

Beslutet expedieras till
Motionären
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§ 127
Svar på återremiss av motion om 6-timmars arbetsdag
Vår beteckning: KS/2018:155 - 020

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Motionen anses därmed besvarad.

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. SK L 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 bestämmelser (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. Se bilaga 1 och bilaga 2 för mer information kring detta.
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 den 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 vi intensifierar arbetet med att införa heltid som norm i kommunen och arbetar för
hållbara scheman. Vadstena ska arbeta för att behålla de låga sjuktal som man har inom kommunen.
Kontakt har tagits med de fackliga organisationerna och deras svar går att läsa i bilaga 3. Kommunal säger
att Heltidsresan har högsta prioritet.
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Nyköpings kommun införde ett försöksprojekt år 2017 med 6-timmars arbetsdag för personalen. Detta
projekt avslutas 1 september i år. Projektet har sedan start genererat ökade kostnader med 3 miljoner
kronor och inneburit att man har varit tvungen att rekrytera mer personal till verksamheten. Projektet har
visat på behovet av mer personal och en fördyrad verksamhet som inte är försvarbar. Informationen
kommer från hr-specialist Jimmy Ericsson. Han säger att det inte är aktuellt att gå vidare med detta i
Nyköpings kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kommunsstyrelsen daterad den 28 augusti 2019
Motion om 6-timmars dag
Protokollsutdrag från KF 2019-06-19, § 95
Mejl från SKL, bilaga 1
§ 13 AB, bilaga 2
Fackliga synpunkter, bilaga 3
Svar från Nyköpings kommun

Beslutet med handlingar expedieras till
–

Beslutet expedieras till
Motionären
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§ 128
Reviderad taxa för prövning enligt miljöbalken och strålskyddslagen
Vår beteckning: KS/2019:29 - 009

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Förslaget till taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen antas, KS
2014/54-406, 2014.977, taxan höjs så att det motsvarar en timavgift på 990 kronor.
2. Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa
antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste
månadernas förändring fördelat på en kombination av konsumentprisindex.
3. Taxan gäller från 2020-01-01.

Sammanfattning
Enligt 27 kap 1 § miljöbalken får en kommunal nämnd ta ut avgift för prövning och tillsyn enligt en taxa
som kommunfullmäktige bestämmer. Nuvarande taxa är antagen av kommunfullmäktige den 23 april
2014. Avgiftsnivån i gällande taxa är 860 kronor per timme.
Samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet enligt strålskyddslagen när det gäller solarieverksamhet.
Enligt 16 a § strålskyddsförordningen får en kommunalnämnd ta ut avgift för den tillsynen. Avgift bör tas
ut även för denna tillsyn i likhet med tillsyn enligt miljöbalken. För samhällsbyggnadsnämndens
verksamhet inom miljöavdelningens område gäller taxa för prövning enligt miljöbalken och
strålskyddslagen.
Enligt den uträkning som gjorts med hjälp av mall från Sveriges kommuner och landsting skulle Vadstena
kommuns taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen vara 1095 kronor
per timme. Förslaget till ny taxa är 990 kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 27 maj 2019
Uträkning av timtaxa enligt tabell från Sveriges kommuner och landsting
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen

Beslutet med handlingar expedieras till
Samhällsbyggnadsnämndens beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till:
Miljöavdelningen
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§ 129
Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt livsmedels- och
foderlagstiftningen
Vår beteckning: KS/2019:29 - 009

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Avgifterna i taxa enligt livsmedels- och förderlagstiftningen, KS 2014/53-406, 2014.979, höjs så
att det motsvarar en timavgift på 1080 kronor.
2. Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa
antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste
månadernas förändring fördelat på en kombination av konsumentprisindex.
3. Taxan gäller från 2020-01-01.

Sammanfattning
I EU:s kontrollförordning 882/2004 anges hur den offentliga kontrollen ska organiseras och genomföras
och hur den ska finansieras. Särskilda föreskrifter om avgifter finns i 28 § livsmedelslagen (SFS 2006:804).
I förordningen om avgifter (SFS 2006:1166) för offentlig kontroll av livsmedel anges att kommunerna är
skyldiga att ta ut avgifter inom området. De avgifter som kommunerna tar ut grundas på en taxa som
kommunfullmäktige bestämmer. Nuvarande taxa är antagen av kommunfullmäktige den 23 april 2014.
För samhällsbyggnadsnämndens verksamhet inom miljöavdelningens område gäller taxa för prövning och
tillsyn enligt livsmedels- och foderlagstiftningen. Enligt livsmedelslagen ska denna tillsyn vara
självfinansierad. Efter revision från Länsstyrelsen under hösten 2018 noterade de i sin revisionsrapport att
Vadstena kommuns livsmedelstillsyn inte uppfyller detta krav. (livsmedellagens krav att tillsynen ska vara
självfinansierad) Enligt den uträkning som gjorts med hjälp av mall från Sveriges kommuner och landsting
skulle Vadstena kommuns taxa för livsmedel området hamna på 1087 kronor per timme. Förslaget till ny
taxa är 1080 kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 27 maj 2019
Uträkning av timtaxa enligt tabell från Sveriges kommuner och landsting
”Länsstyrelsens revision av livsmedelkontrollen i Vadstena”, daterad 9 oktober 2018
Taxa för prövning och tillsyn enligt livsmedels- och foderlagstiftningen

Beslutet med handlingar expedieras till
Samhällsbyggnadsnämndens beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till:
Miljöavdelningen
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§ 130
Program för detaljplan för Folkskolan 20, 26 och 35
Vår beteckning: KS/2016:232 - 214

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Detaljplaneprogrammet revideras enligt samrådsredogörelsen.
2. Reviderat program till detaljplan antas.

Sammanfattning
Detaljplanprogrammets syfte är att ge en grundläggande vägledning för fortsatt detaljplanering i enlighet
med kommunens vision om ett växande Vadstena. En avsiktsförklaring undertecknad 2016-04-13 mellan
Vadstena kommun och HSB Östergötland ligger till grund för det fortsatta arbetet. HSB Östergötland
inkom 2016-04-25 med en anhållan om detaljplan för Folkskolan 20, 26 och 35.
Samhällsbyggnadsnämnden uppdrog 2016-05-31 § 108 till plan- och bygglovavdelningen att påbörja
programarbete. Samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2017-01-31 § 11 att uppdra till plan- och
bygglovavdelningen att samråda med berörda om programförslaget. Ett detaljplaneprogram tas fram för
att utgöra en grundläggande vägledning för fortsatt detaljplanering då detaljplaneläggning av det aktuella
området inte ges stöd av den antagna översiktsplanen för Vadstena kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beskrivning av detaljplaneprogram
Samrådsredogörelse

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Plan- och bygglovavdelningen
HSB
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§ 131
Revidering av Naturvårdsprogram
Vår beteckning: KS/2016:162 - 439

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1. Naturvårdsprogram för Vadstena kommun antaget av kommunfullmäktige 2002-03-14 § 29,
upphävs.
2. Reviderat naturvårdsprogram för Vadstena kommun antas.

Sammanfattning
Vadstena kommuns nuvarande naturvårdsprogram antogs av fullmäktige 2002. För att skapa en
uppdaterad bild av naturvårdsläget ansökte kommunen därför om bidrag från Naturvårdsverket för att
revidera programmet. Ansökan beviljades och arbetet med att uppdatera samt sammanställa en reviderad
version har pågått sedan 2015.
Naturvårdsprogrammet består av flera delar:
-

-

Naturvårdsprogram med
o Objektskatalog
o Artkatalog
o Kartor
Åtgärdsprogram
Sociotopanalys

Programmets syfte är att utgöra underlag dels för naturvårdsinsatser och dels vid planering samt
exploatering eller annan ändring av mark- och/eller vattenförhållanden. En del i uppdateringen av
programmet innefattade därför även leverans av GIS-skikt (Geografiska informationssystem) innehållande
samtliga naturvärden i kommunen, som kan integreras med kommunens övriga kartmaterial.
Naturvårdsprogrammet utgör därför ett viktigt underlag för att säkra och förstärka naturvärdena i
Vadstena kommun.
Naturvårdsprogrammet visar att Vadstena kommun är rik på riksunika naturtyper som exempelvis
kalkkärr och kalktorrängar. Kommunen är också en plats för sammanlagt 15 särskilt utsatta arter, som
exempelvis svarttärna (häckar vid Svälinge i Tåkern). Naturvårdsprogrammet föreslår att kommunen tar
ett särskilt ansvar för dessa arters fortlevnad.
Kommunfullmäktige föreslås anta förslaget till reviderat naturvårdsprogram för Vadstena kommun.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-07-09
Förslag till reviderat Naturvårdsprogram för Vadstena kommun inklusive bilagor och åtgärdsprogram

Beslutet med handlingar expedieras till
Kommunfullmäktiges beslut samt handlingar skickas till:
Länsstyrelsen Östergötland
Att: Ellen Hultman
581 86 Linköping

Beslutet expedieras till
Samtliga nämnder
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§ 132
Grafisk profil för Vadstena kommun
Vår beteckning: KS/2019:211, XKS/2011:23 - 105, 101

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Att upphäva grafisk profilhandbok antagen den 16 mars 2011, § 42.

Sammanfattning
En grafisk profil är ett dokument som beskriver organisationens visuella identitet. Den hjälper oss att
kommunicera enhetligt, skapa igenkänning och särskilja oss från andra. Organisations- och
samhällsförändringar är faktorer som inverkar på innehållet i den grafiska profilen och som bör leda till att
den uppdateras. Kommunens befintliga grafiska profil är antagen 2011 och innehåller grafiska element
avsedda att användas för både platsmarknadsföring och organisationsmarknadsföring. Vadstena Turism
och Näringsliv AB har sedan 2018 tagit över ansvaret för marknadsföringen av platsen Vadstena och
målgruppen besökare, vilket gör att innehållet i den grafiska profilen har reviderats till att nu endast
omfatta kommunorganisationen.
Den reviderade profilen inkluderas i bifogad Rutin för tillämpning av grafisk profil. Värdeord och visuella
element som refererar till platsen och Vadstena som besöksmål är borttagna: stadsilhuetten, bilder med
frimärkesram och typsnittet Sengoe Script. Övriga grafiska element på verkas inte.
I samband med att innehållet reviderats ändras beslutsgången och Rutin för tillämpning av grafisk profil
ska framöver antas av kommundirektören.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 26 augusti 2019
Befintlig grafisk profilhandbok 2011

Beslutet med handlingar expedieras till
–

Beslutet expedieras till
Kommunikatör
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§ 133
Revidering av arvodesregler för förtroendevalda
Vår beteckning: KS/2018:212 - 024

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Att fastställa reviderade bestämmelser för arvoden och kostnadsersättningar för förtroendevalda
att gälla från den 1 januari 2019. Dessa ersätter tidigare antagna regler beslutade av
kommunfullmäktige den 19 december 2018, § 240.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade om arvoden och arvodesregler KF 2018-12-19, § 240. Det har därefter
uppstått en del oklarheter i hur vissa paragrafer ska tolkas. Dessa har diskuterats på kommunstyrelsen
under våren och i juni beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet till kommundirektören för att
förtydliga reglerna. Utöver detta har tillägg gjorts beträffande vigselförrättare som föreslås få en höjning av
sitt arvode från 300 kronor per vigsel till 400 kronor samt en regel som handlar om ersättning när en
ledamot träder in vid ordinarie ordförandes frånvaro vid sammanträde.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse avseende revidering av arvodesregler för 2019 daterad den 15 augusti 2019
Bestämmelser för arvoden och kostnadsersättningar till förtroendevalda

Beslutet med handlingar expedieras till
Personalavdelningen
Kultur- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Gruppledare för samtliga partier
Nämndsekreterare
Kommunsekreterare
Ekonomiavdelningen
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§ 134
Revidering av uppförandekod för förtroendevalda
Vår beteckning: KS/2019:165, KS/2015:422 - 003, 003

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Förslag till reviderad uppförandekod antas.

Sammanfattning
Vadstena kommun har en uppförandekod för förtroendevalda. Den antogs av kommunfullmäktige senast
den 23 april 2014, § 65. Syftet med den är att formulera ett underlag för etiska regler för förtroendevalda
på lokal nivå, för att skapa och vidmakthålla ett gott klimat i politiken. Uppförandekoden ska ge stöd till
ett eftertänksamt handlande.
Det är lämpligt att behandla uppförandekoden i kommunfullmäktige åtminstone en gång per
mandatperiod. Dels för att aktualisera den och därmed visa att den alltjämt gäller för alla förtroendevalda i
Vadstena kommun, dels för att se till att innehållet är aktuellt.
Förslaget till revidering av uppförandekoden innehåller enbart redaktionella ändringar jämfört med den nu
gällande. Föreslagna ändringar är markerade med blå text avseende tillägg, och röd överstruken text
avseende borttagning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 23 juli 2019
Förslag till reviderad uppförandekod för förtroendevalda i Vadstena kommun
Protokollsutdrag KF 2016-03-23, § 14
Nu gällande uppförandekod, dnr KS/2015:422

Beslutet med handlingar expedieras till
Gruppledarna (protokollsutdrag och reviderad uppförandekod)
Samtliga nämnder via informationssammanträdet i LexMeeting (reviderad uppförandekod)
Samtliga förvaltningschefer för kännedom (protokollsutdrag och reviderad uppförandekod)

Beslutet expedieras till
-
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§ 135
Kommunfullmäktiges arbetsordning
Vår beteckning: KS/2019:105, KS/2016:2, KS/2019:212 - 003, 003, 109

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunfullmäktiges arbetsordning, antagen av fullmäktige 2016-03-23, § 15, upphävs.
2. Förslag till kommunfullmäktiges arbetsordning antas att gälla från och med den 15 oktober 2019.
3. Från och med den 15 oktober 2019 får ärenden inte väckas i kommunfullmäktige genom
medborgarförslag, utan kommer att ersättas av andra snabbare möjligheter till förslag och
synpunkter in till kommunen.

Yrkande
Ordföranden:
Punkt 2 ska lyda:
Förslag till kommunfullmäktiges arbetsordning antas att gälla från och med den 15 oktober 2019.
Punkt 3 ska lyda:
Från och med den 15 oktober 2019 får ärenden inte väckas i kommunfullmäktige genom
medborgarförslag, utan kommer att ersättas av andra snabbare möjligheter till förslag och synpunkter in
till kommunen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
yrkandet.

Reservation
Frida Edholm (K), Lars Murling (K), Roland Sjödahl (C), Thomas Strandberg (SD) och Ellen Lundström
(C) reserverar sig mot beslutet.

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.
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Beslutsunderlag
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
Protokollsutdrag KF 2016-03-23, § 15
Nu gällande arbetsordning, dnr KS/2016:2

Beslutet med handlingar expedieras till
Gruppledarna
Kommundirektören

Beslutet expedieras till
-
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§ 136
Svar på medborgarförslag om busslinje i Vadstena tätort
Vår beteckning: KS/2018:345 - 531

Kommunstyrelsens beslut
1. Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning
Det har kommit ett medborgarförslag om att införa en buss som skulle gå en slinga centralt i Vadstena
tätort. Bussen behöver inte vara stor och inte heller gratis. Enligt medborgarförslaget finns allt inom
gångavstånd, men pensionärer har ofta svårt att gå.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 19 december 2018, § 224 att skicka förslaget till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Precis som förslagställaren skriver har det tidigare funnits en buss som har gått en slinga i centrala
Vadstena tätort. Den så kallade gratisbussen drevs i kommuns regi. Den hade få resenärer och kostade på
slutet 800 000–900 000 kronor per år. För cirka fem år sedan gjordes en lagändring där regionerna övertog
ansvaret för den allmänna kollektivtrafiken. I samband med detta gjordes också en omfördelning av
skattemedel, där pengar för allmän kollektivtrafik nu går till regionen. När regionen, i detta fall Region
Östergötland och ÖstgötaTrafiken, tog över ”gratisbussen” infördes samma taxa som i övriga länet. Det
var inte gratis att åka buss någonstans i Östergötland, och då gick det inte att motivera varför det skulle
vara det i Vadstena tätort.
Efter att ÖstgötaTrafiken tog över linje 390, ”gratisbussen”, gjordes en del förändringar för att försöka
anpassa linjen till resenärerna. Bland annat utökades linjesträckningen och det gjordes test med så kallade
mjuka stopp, där bussen inte har fasta hållplatser utan stannar efter resenärernas önskemål. Antalet
resenärer var ändå mycket lågt, några enstaka per dag. För ett par tre år sedan lades linjen ned.
Antalet färdtjänstresor har inte förändrats i någon större utstäckning under åren. Det går alltså inte att se
någon koppling mellan antalet färdtjänstresor, ”gratisbussen” eller linje 390.
Genom Vadstena tätort går linjerna 612 och 613, som går mellan Vadstena och Motala, samt linje 661,
som går mellan Vadstena och Skänninge. Samtliga fordon som trafikerar linjerna är
tillgänglighetsanpassade, och linjerna har var för sig fler turtider, än vad både ”gratisbussen” och linje 390
hade. Nuvarande linjer går också delvis samma eller i närheten av de sträckningar som ”gratisbussen” och
linje 390 gick. Enligt ÖstgötaTrafiken är de få som använder dessa linjer som en tätortsbuss, det vill säga
åker inom tätorten. Under fyra månader hösten 2016 var det till exempel totalt cirka 150 resande som
använde någon av dessa linjer på ovanstående sätt för att åka in mot centrum. Under oktober 2018 var
motsvarande antal cirka 35 resande.
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Med tanke på det fåtal resenärer som använt sig av ”gratisbussen” och linje 390, att få använder linjerna
612, 613 och 661 som tätortsbuss och utvecklingen av färdtjänstresor kan ett rimligt antagande vara, att
inte heller en nyinrättad tätortslinje i Vadstena, ”gratis” eller inte, skulle utnyttjas i någon större
utsträckning.
I sammanhanget kan också sägas att kommunen tillsammans med ÖstgötaTrafiken planerar för en ny
sträckning av befintliga busslinjer genom tätorten. Tanken är att linjerna ska ha en central sträckning
genom orten, för att nå så många som möjligt. Slut- och startstationen ska bli mataffären vid Starby.
Förändringen planeras vara färdig om ett och ett halvt år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 28 juni 2019
Medborgarförslag om en busslinje i Vadstena kommun
Protokollsutdrag från KF 2018-12-19, § 224

Beslutet med handlingar expedieras till
–

Beslutet expedieras till
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

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

31

Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-04

§ 137
Yttrande över samråd för Ödeshögs översiktsplan
Vår beteckning: KS/2019:187 - 212

Kommunstyrelsens beslut
1. Vadstena kommun har tagit del av det av Ödeshögs kommun upprättade förslaget till ny
översiktsplan och har inget att erinra.

Sammanfattning
Ödeshögs kommuns förslag till ny översiktsplan är ute på samråd under tiden 26 april–30 augusti 2019.
Vadstena kommun har fått inbjudan att delta i samrådet och har tagit del av upprättade förslaget genom
Ödeshögs kommuns nya verktyg för digitalt samråd. Vadstena kommun har inget att erinra mot förslaget
som upplevs som väl genomarbetat, tydligt och lättillgängligt i sin form.
Den nya kommunomfattande översiktsplanen kommer att ersätta två tidigare översiktsplaner, Framtid
Ödeshögs kommun Översiktsplan som antogs 2010, samt ett tematiskt tillägg om vindbruk som antogs
2014.
I förslaget har ett antal samverkansområden identifierats, där både Ödeshögs och Vadstena kommun har
intressen; Vättern, Omberg, Tåkern samt besöksnäring Gränna-Omberg-Vadstena. Samrådsförslaget
uttrycker här en vilja att samarbeta för att gemensamt lyfta och utveckla besöksnäringen inom detta
område, vilket Vadstena kommun ser som värdefullt. Som del i detta föreslås cykelväg utredas mellan
Ödeshög och Vadstena, något som Vadstena kommun ställt sig positiv till i det länsövergripande arbetet
med Regional cykelstrategi för Östergötland och i Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029.
Ödeshögs kommun lyfter även fram möjligheten att ordna säsongstrafik på sträckan Gränna-HästholmenVadstena, något som Vadstena kommun ser som intressant att diskutera vidare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, daterad 2019-08-21
Kortversion av Ny översiktsplan för Ödeshögs kommun, samrådsförslag, daterat april 2019
Ny översiktsplan för Ödeshögs kommun, samrådsförslag, daterat april 2019, i digitalt format, nås via
https://ivadmin.vic-metria.nu/iv/t1/nyproxy/odeshog/

Beslutet expedieras till
Ödeshögs kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Plan- och bygglovavdelningen
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§ 138
Svar på samråd för detaljplan för ny vårdcentral inom fastighteten
Lekbrodern 2 med flera
Vår beteckning: KS/2019:279 - 214

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har inget att anmärka.

Sammanfattning
Planområdet ligger inom Birgittaområdet och består av tre fastigheter: Lekbrodern 2, del av Lekbrodern 3
samt del av Lekbrodern 6. Planens genomförande innebär att en ny fastighet kommer att bildas. Delar av
Lekbrodern 3 och 6 förs över till Lekbrodern 2 för att bilda den nya fastigheten. Samtliga fastigheter ägs
av Vadstena kommun.
Vadstena fastighets AB, Region Östergötland och Vadstena kommun har i en gemensam avsiktsförklaring
beslutat att verka för att en ny vårdcentral uppförs inom eller i närheten av fastigheten Lekbrodern 2.
Projektet innebär också att tandvårdsverksamheten, som idag bedrivs inom fastigheten Hotellet 12, flyttas
till de nya lokalerna.
Syftet med planförslaget är att göra det möjligt för byggnation av en ny vårdcentral och även bostäder.
Planförslagets huvuddrag omfattas även av att identifiera särskilda egenskaper i stadsmiljön som bedöms
värdefulla, som den unika bebyggelsestrukturen samt byggtekniska egenskaper, som färg, form, materialval
och takuttryck, för att kunna säkerställa den nya bebyggelsens anpassning till platsen.
Fastigheten Lekbrodern 2 är idag obebyggd, en del av den används som bilparkering. Den berörda delen
av Lekbrodern 6 används också som bilparkering. På Lekbrodern 3 finns två huskroppar, ihopkopplade
genom en korridor.
Gällande detaljplan för området anger markanvändning centrum för hela planområdet. Aktuellt
planförslag ändrar markanvändning inom kvartersmark från centrum till vård och bostäder.
Planarbetet bedrivs enligt reglerna för utökat förfarande (PBL 2010:900). Val av planförfarande bygger på
att detaljplanen antas vara av betydande intresse för allmänheten. I gällande översiktsplan har kommunen
inte tagit ställning till Birgittaområdets utveckling.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 21 augusti 2019
Planbeskrivning för Lekbrodern 2 med flera
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Beslutet med handlingar expedieras till
–

Beslutet expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 139
Kommunstyrelsens åtgärdsplan för att hålla budget
Vår beteckning: KS/2018:265 - 041

Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna redogörelse från kommunstyrelsens förvaltning avseende hantering av
prognostiserad budgetavvikelse i fördjupad uppföljning april 2019.

Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 juni 2019 redovisades fördjupad resultatuppföljning per 30
april 2019 med prognos för helåret 2019.
I den prognosen beräknades kommunstyrelsens resultat avvika negativt med 1,5 miljoner kronor och
kommunstyrelsens förvaltning uppmanades att till sammanträdet den 4 september redovisa åtgärdsplan
för budgetavvikelsen.
Sedan uppföljningen per 30 april har prognos erhållits från Vadstena Förvaltning AB som visar på lägre
debitering av förvaltningskostnader än budgeterat med minst 1,5 miljoner kronor. Utöver att debiteringen
från Vadstena Förvaltning AB blir lägre kommer hyresbortfallet minska för kommunstyrelsen då vissa
lokaler från hösten kommer användas av kultur- och utbildningsnämnden.
Förberedelser för försäljning av fastigheten Elisabeth 1 (tidigare förskolan Solrosen) har skett med
värdering samt kontakt med intressenter. Vidare vakanshålls de budgeterade tjänsterna som systemvetare
och miljöstrateg i avvaktan på organisationsöversyn på förvaltningen.
Detta sammantaget innebär att budgetavvikelsen för kommunstyrelsen i dagsläget inte prognostiseras till
negativ för 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 5 augusti 2019.

Beslutet med handlingar expedieras till
-

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
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§ 140
Kommunstyrelsens budgetram 2020
Vår beteckning: KS/2019:210 - 041

Kommunstyrelsens beslut
1.
2.
3.
4.

Att godkänna förvaltningens budgetförslag för 2020–2022.
Att godkänna förvaltningens förslag på kostnadsminskningar på 3 procent till år 2022.
Att godkänna förvaltningens investeringsbudgetförslag för 2020–2022.
Att överlämna budgetförslagen till budgetberedningen.

Sammanfattning
Sveriges kommuner står inför stora ekonomiska utmaningar de närmaste åren till följd av att intäkterna
inte väntas öka i samma takt som kostnaderna. Intäkterna påverkas av främst av förväntad avmattning i
konjunkturen och kostnadsökningen påverkas främst av demografiutvecklingen. Vadstena kommuns
ekonomi är i grunden god, men påverkas av samma faktorer som övriga Sverige. Beräkningar av
kommunens framtida ekonomiska utveckling åren 2020 till 2022 visar att kostnadsutvecklingen måste
dämpas, vilket resulterat i snävare ekonomiska ramar.
Kommunstyrelsens föreslagna tilldelade budgetram för 2020 uppgår till 54 422 tkr. Arbetet med att
inarbeta verksamheten inom denna ram visar följande behov av åtgärder/ förändringar;
 För närvarande pågår en organisationsöversyn av kommunens administration.
Effektiviseringsmöjligheterna består både i utnyttjande av it-system, minskad bemanning och
samarbete mellan förvaltningar och kommuner och bedöms för kommunstyrelsens förvaltning
kunna uppgå till 1 575 tkr.
 Senareläggning av kompetensförstärkningar bedöms kunna minska kostnaderna år 2020 med
cirka 500 tkr.
 En minskning av uppdragsavtalet med Vadstena Turism och Näringsliv motsvarande 150 tkr.
 Prognos för förvaltningskostnaderna för år 2019 från Vadstena Förvaltnings AB innebär cirka
1 500 tkr lägre än budgeterat . Denna lägre kostnadsnivå beräknas även för år 2020.
Med anledning av den beräknade ekonomiska utvecklingen har nämnderna i uppdrag av kommunstyrelsen
att genom effektiviseringar nå 3 procent lägre kostnader år 2022. För kommunstyrelsens del innebär det
1,6 miljoner kronor.
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag är:



Ytterligare effektiviseringar inom administrationen bland annat genom samverkan mellan
kommuner.
Effektivare fastighetsförvaltning och lokalanvändning

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 12 augusti 2019
Förslag till budget och stratetisk plan för kommunstyrelseförvaltningen år 2020-2022

Beslutet med handlingar expedieras till
Budgetberedningen
Ekonomichef

Beslutet expedieras till
-

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

37

Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-04

§ 141
Svar från socialnämnden om åtgärder för att hålla budget
Vår beteckning: KS/2019:29 - 009

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har tagit del av socialnämndens åtgärder för att nå ett nollresultat.
Kommunstyrelsen vill särskilt betona vikten av att nämnden verkställer dessa snarast samt iakttar
en strikt ekonomisk hållning, för att minimera eventuella underskott under året 2019.

Yrkande
Ordföranden:
Kommunstyrelsen har tagit del av socialnämndens åtgärder för att nå ett nollresultat. Kommunstyrelsen
vill särskilt betona vikten av att nämnden verkställer dessa snarast samt iakttar en strikt ekonomisk
hållning, för att minimera eventuella underskott under året 2019.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
yrkandet.
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Sammanfattning
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Beslutsunderlag
Skrivelse från socialnämnden

Beslutet med handlingar expedieras till
-

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
Socialnämnden
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§ 142
Val av ledamot till KSAU
Vår beteckning: –

Kommunstyrelsens beslut
1. Till kommunstyrelsens arbetsutskott under tiden 2019-09-04 – 2019-12-31 utses Roland
Sjödahl (C).

Förslag på ledamot
Ellen Lundström (C) föreslår Roland Sjödahl (C).

Yrkande
Ordföranden:
Till kommunstyrelsens arbetsutskott under tiden 2019-09-04 – 2019-12-31 utses Roland Sjödahl (C).

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om ledamot och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med förslaget.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj, § 100 att kommunstyrelsen ska ha ett arbetsutskott. Utskottet
ska ha fem ledamöter. Enligt kommunallagen ska representanter i utskott väljas bland nämndens
ledamöter och ersättare. Bestämmelser i 2 § lagen (1992:339) om proportionella valsätt ska då tillämpas.
Enligt huvudreglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder väljer nämnden representanter till
utskott.

Beslutet expedieras till
Förtroendepersonsregistret
Förvaltningscheferna
Personalavdelningen
Samtliga nämnder
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§ 143
Anmälan av delegationsbeslut
Vår beteckning: KS/2019:7 - 002

Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen godkänns.

Sammanfattning
Delegationsbeslut under perioden 29 maj 2019–25 augusti 2019 redovisas på dagens sammanträde.
Beslutsnummer
KSDEL/2019 § 45
KSDEL/2019 § 46

Beslutsdatum
2019-05-29
2019-06-03

Beteckning
KS/2019:219
KS/2019:224

KSDEL/2019 § 48

2019-06-03

KS/2019:225

KSDEL/2019 § 49

2019-06-03

KS/2019:226

KSDEL/2019 § 50

2019-06-03

KS/2019:216

KSDEL/2019 § 51

2019-06-05

KS/2019:204

KSDEL/2019 § 52

2019-06-10

KS/2019:122

KSDEL/2019 § 53

2019-06-10

KS/2019:122

KSDEL/2019 § 54

2019-06-12

KS/2019:122

KSDEL/2019 § 55

2019-06-05

KS/2019:231

KSDEL/2019 § 56

2019-06-14

KS/2019:238

KSDEL/2019 § 57

2019-06-14

KS/2019:239

KSDEL/2019 § 58

2019-06-24

KS/2019:241

KSDEL/2019 § 59

2019-06-24

KS/2019:242

KSDEL/2019 § 60

2019-06-24

KS/2019:243

Beskrivning
Förordnande av bildningschef 2019-05-28
Förordnande av ekonomichef under perioden 2019-0624 - - 2019-07-07
Förordnande av ekonomichef under perioden 2019-0708 - - 2019-07-14
Förordnande av ekonomichef under perioden 2019-0722 - - 2019-08-04
Avtal mellan Vadstena kommun och Spintr avseende
internwebben
Boxholms kommun förslag till handlingsplan för
trygghet och säkerhet 2019-2000
Upphandling av kompletteringsköp av livsmedel, UH2019-15
Tilldelningsbeslut på skrivare som tjänst och produkt konkurrensutsättning med diarienummer 23.3-24012016
Tilldelningsbeslut gällande avrop av mobiltelefoner
2019, UH-2019-174
Upptagande av lån 30 miljoner kronor inom beslutad
låneram för 2019
Anslutande till SKL-avtal HPV vaccin enligt nationellt
barnvaccinprogram 2018
Anslutande till SKL-avtal vaccin enligt nationellt
barnvaccinprogram 2018
Förordnande som bildningschef under perioden 201907-01 - - 14
Förordnande som bildningschef under perioden 201907-15 - - 16
Förordnande som bildningschef under perioden 2019-
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KSDEL/2019 § 61

2019-06-24

KS/2019:244

KSDEL/2019 § 62

2019-06-24

KS/2019:245

KSDEL/2019 § 63
KSDEL/2019 § 64

2019-06-24
2019-06-25

KS/2019:79
KS/2019:247

KSDEL/2019 § 65

2019-06-25

KS/2019:247

KSDEL/2019 § 66

2019-08-19

KS/2019:122

KSDEL/2019 § 67

2019-08-22

KS/2019:285

07-17 - - 17
Förordnande som bildningschef under perioden 201907-25 - - 28
Förordnande som bildningschef under perioden 201907-29 - - 08-04
Svar på granskning - Björkvägen
Beslut om tillförordnad kommundirektör under ordinarie
befattningshavares semester 2019-07-15 - - 21
Beslut om tillförordnad kommundirektör under ordinarie
befattningshavares semester 2019-07-29 - - 08-04
Upphandling av service och reparation av
storhushållsmaskiner, UH-2019-66
Beslut till svar på Försvarsmaktens överklagande
angående tillstånd till flygplatsverksamhet, Karlsborgs
flygplats, M 906-19
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§ 144
Protokoll för kännedom
Vår beteckning: KS/2019:5, KS/2019:101, KS/2019:102, KS/2019:36, KS/2019:32, KS/2019:29,
KS/2019:141 - 107, 107, 107, 106, 106, 009, 012

Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen godkänns.

Sammanfattning
Protokoll som kommit in till kommunstyrelsen under perioden 27 maj 2019–25 augusti 2019 redovisas på
dagens sammanträde.
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§ 145
Meddelanden och handlingar för kännedom
Vår beteckning: KS/2019:29, KS/2019:248, KS/2019:240, KS/2019:49, KS/2015:407, KS/2019:33 - 009,
114, 346, 049, 312, 106

Sammanfattning
Meddelanden/handlingar för kännedom under perioden 27 maj 2019–25 augusti 2019 delges på dagens
sammanträde.
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 146
Fråga om ersättning vid inbjudan
Vår beteckning: –

Kommunstyrelsens beslut
1. Frida Edholm (K) representerar kommunstyrelsen på detta seminarium och ska återrapportera
om det till kommunstyrelsen.

Yrkande
Ordföranden:
Frida Edholm (K) representerar kommunstyrelsen på detta seminarium och ska återrapportera om det till
kommunstyrelsen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
yrkandet.

Sammanfattning
Riksdagen och Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till ett seminarium med anledning av
100-årsfirandet av 100 år av demokrati i Sverige. Seminariet är en heldag i Stockholm. Frågan gäller
eventuell ersättning för att delta i detta seminarium.
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§ 147
Kommundirektören informerar
Vår beteckning: –

Sammanfattning
Kommundirektör Madeleine Andersson informerar om vad som görs inom olika verksamheter i
kommunen och om vad som är på gång.

Kommunstyrelsen noterar informationen.
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