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Vadstena kommun 

592 80 Vadstena  BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35  TEL 0143-150 00  FAX 0143-151 90 
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

Plats och tid Vävaren klockan 08.35–12.40 

Beslutande Peter Karlsson (M), ordförande 
Jane Råsten (S) ersätter Anders Hedeborg (S), § 1–22, 28, deltar på distans 
Lars Murling (K) ersätter Frida Edholm (K), deltar på distans 
Arne Sjöberg (M), § 1–17, 19–30, deltar på distans 
Roland Sjödahl (C), andra vice ordförande, deltar på distans 
Jenny Bytander (S), deltar på distans 
Bengt-O Petersson (K), deltar på distans 
Gary Sparrborn (M), deltar på distans 
Fabian Thun (S), deltar på distans 
Dag Källman (V), deltar på distans 
Thomas Strandberg (SD), deltar på distans 

Paragrafer §1–§30

Sekreterare 
_________________________________________________________ 
Christina Andersson 

Ordförande 
_________________________________________________________ 
Peter Karlsson (M) 

Justerare 
_________________________________________________________ 
Dag Källman (V) 

Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-02-03 Sista dag för överklagande 2021-03-03 

Datum då anslaget sätts upp 2021-02-10 Anslaget tas ned dagen efter sista dag för 
överklagande. 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning 

Underskrift ___________________________________________________ 
Christina Andersson 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 
 

– 
 

Övriga Christina Andersson, kommunsekreterare 
Madeleine Andersson, kommundirektör 
Martin Berry, biträdande kommundirektör 
Markus Lindberg, tf kulturchef/kultur- och utbildningsstrateg, § 4 
Jonni Harrius, Vökby bredband AB, § 5 
Birgitta Calén, ekonomichef, § 5–17, 28 
Michael Wiik, Wesslau Söderqvist advokatbyrå, § 28 

 
Ajournering Klockan 09.50–10.05 
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§ 1 

Närvaro på sammanträdet 
Vår beteckning:  -  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Biträdande kommundirektör och ekonomichefen får delta på dagens sammanträde. 

Förslag till beslut 

Ordföranden: Biträdande kommundirektör och ekonomichefen får delta på dagens sammanträde. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde som sker på distans behöver tjänstepersonalen ökas för att kunna hantera 
sammanträdet tekniskt, och ekonomichefen behöver även delta på några ärenden utöver egna 
föredragningar. 
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§ 2 

Tyst minut 
Vår beteckning:  -  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen håller en tyst minut för den förtroendevalda i kommunstyrelsen som har gått bort. 
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§ 3 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
Vår beteckning:  -  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Dag Källman (V) väljs till justerare. 
2. Föredragningslistan fastställs. 

 
Föredragningslista 
Upprop 
Fråga om det finns jäv 
 

 Ärende  Dnr Föredragande 

1 Närvaro på sammanträdet   
2 Tyst minut 

 
  

3 Val av justerare och fastställande av 
föredragningslista 
 

  

4 Information om Gustav Vasa-jubileet 
 

 Markus Lindberg 

 Ärenden till kommunfullmäktige   
5 Försäljning av aktier i Vökby bredband AB 

 
KS/2021:37 Jonni Harrius 

6 Svar på motion om demokratiska Vadstena ska 
vara ett strategiskt mål 
 

KS/2020:30, 
KS/2016:303 

 

7 Svar på motion om hedra aktionsgruppen med 
namn på gator och platser 
 

KS/2020:32  

8 Reglemente för kultur- och 
utbildningsnämnden 
 

KS/2020:274  

9 Fritids- och friluftsplaner 
 

KS/2020:273  

10 Riktlinjer för resultatutjämningsreserv KS/2021:32  
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11 Avtal om it och telefoni 
 

KS/2020:304, 
KS/2020:207 

 

12 Redovisning av motioner äldre än ett år 
 

KS/2020:296  

13 Barnkonsekvensanalys i beslut 
 

KS/2021:16, 
KS/2017:154, 
KS/2019:71 

 

    
 Ärenden till kommunstyrelsen   
14 Kommunstyrelsens mål och detaljbudget 2021 

med plan för 2022-2023 
 

KS/2020:120 Birgitta Calén 

15 Redovisning av övriga nämnders mål och 
detaljbudget 2021 med plan för 2022-2023 
 

KS/2020:120  

16 Redovisning av övriga nämnders interna 
kontrollplaner 2021 
 

KS/2020:263  

17 Förmånskompenserad avgift 
 

KS/2020:97  

18 Medlemskap i Räddningstjänsten Östra 
Götaland 
 

KS/2020:146, 
KS/2020:301 

 

19 Avtal om samverkan inom säkerhetsområdet 
 

KS/2021:38  

20 Överenskommelse om samarbete med 
Centrum för kommunstrategiska studier 
 

KS/2021:30  

21 Riktlinje för pension 
 

KS/2021:13  

22 Uppföljning av förslag och synpunkter 
 

KS/2020:214 Martin Berry 

23 Svar på revisorernas granskning av 
kommunens hantering av uppsägningar och 
avgångar 
 

KS/2020:305  

24 Anmälan av delegationsbeslut 
 

KS/2021:39  

25 Protokoll och rapporter till kommunstyrelsen 
 

KS/2020:19, 
KS/2020:58, 
KS/2020:60, 
KS/2020:12, 
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KS/2020:67, 
KS/2021:28 

26 Meddelanden och handlingar för kännedom 
 

KS/2020:10, 
KS/2020:62, 
KS/2021:14, 
KS/2021:34 

 

27 Svar på ansvar för och skötsel av inventarier i 
Rådhuset 
 

KS/2017:228 Madeleine Andersson 

28 Information om pågående juridiska processer 
 

 Michael Wiik 

29 Information om VA-översyn för kommunen 
 

KS/2020:28 Martin Berry 

30 Information från kommundirektören 
 

  

 
Förslag till beslut 
Ordföranden: 
Ny punkt om att biträdande kommundirektör och ekonomichefen får närvara på dagens sammanträde läggs 
till föredragningslistan. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget och finner att den gör det. 
 
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: 1-5, 28, 6-30. I protokollet skrivs ärendena i den ordning de står i 
föredragningslistan. 
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§ 4 

Information om Gustav Vasa-jubileet 
Vår beteckning:  -  

 

Sammanfattning 

Tf kulturchef/kultur- och utbildningsstrateg informerar om vad som planeras i kommunen inför Gustav 
Vasa-jubileet. 
  
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 5 

Försäljning av aktier i Vökby bredband AB 
Vår beteckning: KS/2021:37 - 005 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
 

1. att kommunen säljer sina 150 B-aktier i Vökby Bredband AB till SmåNet AB, 
 

2. att vid extra bolagsstämma med SmåNet AB ska bolaget besluta att köpa  
  kommunens aktier i Vökby Bredband AB, 
 

3. att vid extra bolagsstämma med Vökby Bredband AB ska beslut om ändring av  
 bolagsordning ske enligt bifogat dokument (bilaga 1), 
 

4. att Vökby Bredband AB vid extra bolagsstämma omvandlar alla sina B-aktier till  
 A-aktier med samma rättigheter som övriga aktier, 
 

5. att kommunen sedan säljer 1 200 aktier i Vökby Bredband AB till Utsikt Bredband AB för en  
 köpeskilling av 2 100 000 kronor. (tvåmiljoneretthundratusenkronor), 
 

6. att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med övriga ägare utforma och framlägga  
 förslag till ägardirektiv med mera som erfordras samt val av styrelser utöver vad som angetts  

ovan, liksom att inom ramen för sitt reglemente och kommunallagen besluta om frågor som 
gäller styrning, ledning och uppföljning av bolagens verksamheter, 

 
7. att ovanstående beslut gäller under förutsättning att kommunerna fattar i sak likalydande  

 beslut samt att Utsikt Bredband AB i de delar som berör den beslutar likalydande. 
 

8. Kommunfullmäktige reviderar sitt beslut från den 26 februari 2020, § 3 i punkt 4 till: 
Vid extra bolagsstämma med Vökby Bredband AB ska beslutas om ändring av bolagsordningen 
innebärande att styrelsen för bolaget ska bestå av 3–10 ledamöter med lika många suppleanter samt 
att det totala aktiekapitalet ska ändras till 1 200 000 kronor. 
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Förslag till beslut 
Ordföranden: 
Punkt 1 ska lyda: 
att kommunen säljer sina 150 B-aktier i Vökby Bredband AB till SmåNet AB. 
 
En ny punkt 8 läggs till: 
Kommunfullmäktige reviderar sitt beslut från den 26 februari 2020, § 3 i punkt 4 till: 
Vid extra bolagsstämma med Vökby Bredband AB ska beslutas om ändring av bolagsordningen innebärande 
att styrelsen för bolaget ska bestå av 3–10 ledamöter med lika många suppleanter samt att det totala 
aktiekapitalet ska ändras till 1 200 000 kronor. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget och finner att den gör det. 
 

Reservation 
Bengt-O Petersson (K) och Lars Murling (K) reserverar sig mot punkt 5 i beslutet med motiveringen: 
 

 Då Vökby Bredband AB värderades i samband med att bland annat Vadstena kommun förvärvade 
Smånet AB vilket KF beslutade i februari 2020 var bolagets värde 32 milj. 

 Nu är förslaget att de fyra delägande kommunerna ska sälja 40 procent av aktierna till Utsikt 
Bredband AB för 8,4 milj. vilket ger ett bolagsvärde på 21 milj. 

 Den förklaring som Vökby Bredbands AB styrelseordförande gjorde till värderingen kräver 
ytterligare fördjupning. Styrelseordförande medgav att han ansåg att priset skulle höjas. 

 Vi anser att det inför beslut i kommunfullmäktige ska redovisas en bolagsvärdering av en oberoende 
branschkunnig värderingsman enligt den princip som är föreslagen i avtalet ”AKTIEÄ-
GARAVTAL mellan aktieägarna i VÖKBY BREDBAND AB” punkt 24.1 

 

Sammanfattning 
För att få till en enkel styrning och enkelt ägande föreslås att ägarkommunernas aktier i Vökby Bredband AB 
säljs till SmåNet AB för bokfört värde. Därefter föreslås att kommunerna till Utsikt Bredband AB säljer 40 
procent av sina gemensamma aktier i Vökby Bredband AB. Genom detta blir Utsikt Bredband AB ägare till 40 
procent av aktierna i Vökby Bredband AB och SmåNet AB äger 60 procent. I SmåNet AB äger Boxholms 
kommun 25 procent av aktierna och Vadstena, Ydre och Ödeshög äger vardera 25 procent. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-26 
Aktieägaravtal mellan aktieägarna i Vökby Bredband AB 
Avtal mellan Utsikt Bredband AB och kommunerna avseende överlåtelse av aktier i Vökby Bredband AB 
Ägardirektiv För Vökby Bredband AB 
Bolagsordning 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
– 
 

Beslutet expedieras till  
Ydre kommun 
Ödeshög kommun 
Boxholms kommun 
Vökby Bredband AB 
Utsikt Bredband AB 
Smånet AB 
Kommundirektören 
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§ 6 

Svar på motion om demokratiska Vadstena ska vara ett strategiskt mål 
Vår beteckning: KS/2020:30, KS/2016:303 - 109, 003 

 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Motionen avslås. 

Sammanfattning 

Anders Agnemar (C) lämnade i januari 2020 in en motion med förslag om att lägga till ”Demokratiska 

Vadstena” som strategiskt mål för Vadstena kommun. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att 

motionen avslås med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2018-05-30 § 86, där fullmäktige fastslagit 

regler för hur mål ska antas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, daterad 2020-12-30. 

Motion om att ”Demokratiska Vadstena” skall vara ett strategiskt mål. 

Protokollsutdrag KF 2018-05-30 § 86. 

Beslutet med handlingar expedieras till 

- 

 

Beslutet expedieras till  

Anders Agnemar (C) 
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§ 7 

Svar på motion om hedra aktionsgruppen med namn på gator och 

platser 
Vår beteckning: KS/2020:32 - 246 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att beakta motionens intention som ett förslag i 

namngivningsförfarande av gator och platser. 

 

Sammanfattning 
Bengt-O Petersson (K) inkom i januari 2020 med en motion som föreslår att gator och allmänna platser 

namnges efter den aktionsgrupp som tydligt bidrog till att Vadstena blev en egen kommun 1979 

(effektuerat 1 januari 1980).  

 

I Vadstena kommun har kommunfullmäktige delegerat till samhällsbyggnadsnämnden att namnge gator 

och platser i kommunen. För att inte fatta ett beslut som ligger utanför kommunstyrelsens 

reglementsmässiga delegation från fullmäktige, och för att undgå att föregå myndighetsutövning, föreslår 

kommunstyrelsens förvaltning att motionen inte beviljas utan anses vara besvarad. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås samtidigt uppmanas att beakta motionens intention som ett förslag i 

namngivningsförfarande av gator och platser. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, daterad 2020-12-30 

Motion om att hedra Aktionsgruppen med namn på gator och platser 

 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Beslutet expedieras till  

Bengt-O Petersson (K) 
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§ 8 

Reglemente för kultur- och utbildningsnämnden 
Vår beteckning: KS/2020:274 - 003 

 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1. Reglemente för kultur- och utbildningsnämnden, antaget av kommunfullmäktige den 27 februari 
2019, § 17, upphävs från och med 1 mars 2021. 

2. Förslag till reviderat reglemente för kultur- och utbildningsnämnden antas och gäller från och 
med 1 mars 2021. 

Sammanfattning 

Vadstena kommun erbjuder i dagsläget inte tjänsten konsumentrådgivning. Ansvaret har de senaste åren 
legat hos kultur- och utbildningsnämnden så därför behöver nämndens reglemente revideras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 4 september 2020 
Förslag till reviderat reglemente för kultur- och utbildningsnämnden 
 

Beslut expedieras till 

Kultur- och utbildningsnämnden 
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§ 9 

Fritids- och friluftsplaner 
Vår beteckning: KS/2020:273 - 809 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1. Fritids- och friluftsplan för Vadstena kommun antagen av kommunfullmäktige den 19 juni 2019 
upphävs.  

2. Friluftsplan för Vadstena kommun antas.  
3. Fritidsplan för Vadstena kommun antas.  

Sammanfattning 

En fritids- och friluftsplan antogs 2019. I föreliggande revidering delas planen i en separat friluftsplan 
respektive fritidsplan för att bli mer överskådlig. Målen för fritidsplanen är mer genomarbetade och 
kopplingen mellan nationella, regionala och kommunala mål har gjorts tydligare. Koppling till agenda 2030 
målen har tillförts. Friluftsplanen och fritidsplanen stödjer översiktsplanen i det fortsatta arbetet med 
utveckling och planering av fritids- och friluftslivet och kommunens måluppfyllnad av Agenda 2030.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 5 november 2020 

Förslag till Friluftsplan för Vadstena kommun 
Förslag till Fritidsplan för Vadstena kommun 
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

Kultur- och utbildningsnämnden  
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§ 10 

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv 
Vår beteckning: KS/2021:32 - 003 

 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

1. Vadstena kommuns riktlinjer för resultatutjämningsreserv, beslutade av kommunfullmäktige            

den 20 november 2013 § 180 upphävs. 

2. Vadstena kommuns riktlinjer för resultatutjämningsreserv antas. 

Sammanfattning 

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

hushållning. Om kommunen har en resultatutjämningsreserv (RUR) ska riktlinjerna omfatta även 

hanteringen av den. Kommunallagen har ändrats avseende kraven kring avsättning till RUR, varför 

nuvarande riktlinjer från 2013 ändras för att stämma med gällande lagstiftning. Begränsningen om 

disponering av RUR i de nuvarande riktlinjerna tas bort, eftersom den inte omfattas av lagkrav. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 22 januari 2021. 

Förslag till Vadstena kommuns riktlinjer för resultatutjämningsreserv. 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Kommundirektören 

Ekonomichefen 
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§ 11 

Avtal om it och telefoni 
Vår beteckning: KS/2020:304, KS/2020:207 - 106, 106 

 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1. Avtal mellan Mjölby och Vadstena kommuner angående en gemensam it-avdelning samt 
telefonisamverkan godkänns. 

Sammanfattning 

Mjölby och Vadstena kommuner undertecknade i juni 2020 en avsiktsförklaring om att bilda en gemensam 
it-avdelning. Under året har kommunerna även fört samtal om att samverka kring växeltelefoni och 
parterna är nu överens om villkoren för båda dessa områden. Kommunstyrelse och kommunfullmäktige 
föreslås därför fatta beslut om att godkänna avtalet som reglerar samverkan kring en gemensam it-
avdelning samt växeltelefoni mellan Mjölby och Vadstena kommuner. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-22 
Avtal mellan Mjölby och Vadstena kommuner angående en gemensam it-avdelning samt 
telefonisamverkan. 
Bilaga 1 - finansieringsmodell 
Avsiktsförklaring för samverkan mellan Mjölby och Vadstena kommuner. 

Beslutet med handlingar expedieras till 

It-chef Henrik Halvorsen 
Maria Karlsson 
Andreas Capilla 
Madeleine Andersson 

Beslutet expedieras till  

-  
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§ 12 

Redovisning av motioner äldre än ett år 
Vår beteckning: KS/2020:296 - 009 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Redovisningen godkänns. 

Sammanfattning 
Det finns två obesvarade motioner äldre än ett år. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott daterad den 4 januari 2021 

 

Beslutet med handlingar expedieras till 
– 

 

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 
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§ 13 

Barnkonsekvensanalys i beslut 
Vår beteckning: KS/2021:16, KS/2017:154, KS/2019:71 - 109, 100, 109 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-25 § 186 punkt 1 och 2 upphävs. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2017 att bifalla en motion med förslag om att införa 

barnkonsekvensanalys i samtliga beslutsunderlag. Detta verkställdes och kommunens 

tjänsteskrivelsemallar försågs med den obligatoriska rubriken ”Barnkonsekvensanalys”. Därefter har 

Barnkonventionen glädjande nog blivit svensk lag! 

 

Kommunfullmäktige behandlade i oktober 2020 en motion med förslag att införa obligatoriska miljö- och 

hållbarhetsbedömningar i samtliga beslutsunderlag. Kommunfullmäktige valde i detta ärende att besluta att 

anse motionen vara besvarad mot bakgrund av att kommunstyrelsens förvaltning föreslog att 

bedömningar, analyser och avvägningar mellan och ur olika perspektiv även fortsatt ska vara en del av 

tjänstepersoners grundläggande handläggning, och att dessa inte behöver särredovisas under separata 

rubriker i tjänsteskrivelser. 

 

I analogi med kommunfullmäktiges senaste beslut gällande tvingande analyser och särskilda rubriker i 

beslutsunderlag, föreslår kommunstyrelsens förvaltning att även barnkonsekvensanalyser ska betraktas på 

samma sätt. Barnkonventionen är numera svensk lag och ska tillämpas i alla ärenden där lagrummet är 

relevant. På samma sätt ska diskrimineringslagstiftning, miljölagstiftning och all annan sär- eller 

ramlagstiftning med självklarhet tillämpas i alla fall och i alla ärenden där lagrummen är aktuella. För detta 

krävs inte separata rubriker i tjänsteskrivelser, utan kunskapen om lagrummens tillämpbarhet ingår i 

förvaltningsorganisationens uppdrag att skriva fram beslutsunderlag till den politiska organisationen. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför kommunstyrelse och kommunfullmäktige att besluta att 

fullmäktiges beslut 2017-10-25 § 186 i punkt 1 och 2 upphävs. 

 

 

 



20 (39) 
 

 
 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-03 

 

 

 

Justeras:_____________________________________________________  
 

 

Vadstena kommun 

592 80 Vadstena  BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35  TEL 0143-150 00  FAX 0143-151 90 
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelse och kommunfullmäktige, daterad 2021-01-12. 

Protokollsutdrag KF 2017-10-25 § 186 

Protokollsutdrag KF 2020-10-28 § 77 

 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

 

Beslutet expedieras till  

Samtliga nämnder 
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§ 14 

Kommunstyrelsens mål och detaljbudget 2021 med plan för 2022-2023 
Vår beteckning: KS/2020:120 - 041 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Kommunstyrelsen antar mål och detaljbudget för 2021, med plan för 2022 och 2023. 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastslog i december 2020 en strategisk plan med rambudget för Vadstena kommun, 
gällande 2021 och med plan för 2022 och 2023. Kommunstyrelsens förvaltning har med utgångspunkt i 
denna tagit fram ett förslag till mål och detaljbudget för kommunstyrelsen för samma period. Planen 
innehåller förslag på drift- och investeringsbudget samt nämndspecifika mål som bidrar till de strategiska 
målen. Förvaltningen kommer vid ett senare tillfälle att informera kommunstyrelsen om 
verksamhetsplanen där förverkligandet av nämndens mål beskrivs. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad 18 december 2020. 

Förslag till mål och detaljbudget 2021 med plan för 2022-2023 för kommunstyrelsen. 

  

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

 

Beslutet expedieras till  

Ekonomichef 

Kommundirektör 

 

 

  



22 (39) 
 

 
 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-03 

 

 

 

Justeras:_____________________________________________________  
 

 

Vadstena kommun 

592 80 Vadstena  BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35  TEL 0143-150 00  FAX 0143-151 90 
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se 

§ 15 

Redovisning av övriga nämnders mål och detaljbudget 2021 med plan 

för 2022-2023 
Vår beteckning: KS/2020:120 - 041 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Redovisning av samhällsbyggnadsnämndens mål och detaljbudget för 2021 godkänns. 

2. Redovisning av socialnämndens mål och detaljbudget för 2021 godkänns. 

3. Redovisning av kultur- och utbildningsnämndens mål och detaljbudget för 2021 godkänns. 

 

Sammanfattning 
Nämnderna har fattat beslut om mål och detaljbudget för 2021, vilka redovisas till kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott daterad den 4 januari 2021. 

Mål och detaljbudget 2021 med plan 2022-2023 för samhällsbyggnadsnämnden. 

Mål och detaljbudget 2021 med plan 2022-2023 för socialnämnden. 

Mål och detaljbudget 2021 med plan 2022-2023 för kultur- och utbildningsnämnden. 

  

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

 

Beslutet expedieras till  

Förvaltningschefer 

Ekonomiavdelningen 

Respektive nämnd 
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§ 16 

Redovisning av övriga nämnders interna kontrollplaner 2021 
Vår beteckning: KS/2020:263 - 009 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Redovisning av samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan för 2021 godkänns. 

2. Redovisning av socialnämndens internkontrollplan för 2021 godkänns. 

3. Redovisning av kultur- och utbildningsnämndens internkontrollplan för 2021 godkänns. 

 

Sammanfattning 
Nämnderna har fattat beslut om internkontrollplaner för 2021, vilka redovisas till kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott daterad den 5 januari 2021. 

Internkontrollplan för 2021 för samhällsbyggnadsnämnden. 

Internkontrollplan för 2021 för socialnämnden. 

Internkontrollplan för 2021 för kultur- och utbildningsnämnden. 

 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

 

Beslutet expedieras till  

Förvaltningschefer 

Ekonomichefen 

Respektive nämnd 
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§ 17 

Förmånskompenserad avgift 
Vår beteckning: KS/2020:97 - 107 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Vadstena Fastighets AB:s avgift för lån med kommunal borgen ska vara 2 134 400 kronor för år 
2021. 

 

Sammanfattning 
Enligt lagstiftningen för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska en förmånskompenserande 

avgift betalas till kommunen för kommunal borgen. Avgiftens syfte är att likställa konkurrenssituationen 

mellan fastighetsägare då en kommunal borgen ger fördelar vid upplåning. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott daterad den 15 december 2020. 
Skrivelse från Leif Samuelsson, VD Vadstena Fastighets AB, daterad den 14 december 2020. 
Utredning av borgensavgift för Vadstena Fastighetsaktiebolag 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

 

Beslutet expedieras till  

Ekonomichef 
Leif Samuelsson, VD Vadstena Fastighets AB 
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§ 18 

Medlemskap i Räddningstjänsten Östra Götaland 
Vår beteckning: KS/2020:146, KS/2020:301 - 106, 170 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Vadstena kommun tackar i nuläget nej till inbjudan om medlemskap i Räddningstjänsten Östra 

Götaland (RTÖG). 

 

Sammanfattning 
Under 2018-2019 har en diskussion förts om förstärkt samverkan mellan kommunerna i västra 
Östergötland. Detta arbete har dels berört förbundsbildning mellan kommunerna och dels en vidare 
samverkan med Räddningstjänst Östra Götaland (RTÖG). Detta utmynnade i att RTÖG har riktat en 
inbjudan till övriga kommuner i Östergötland om att ingå i RTÖG från och med 2022 eller vid tidpunkt 
som avgörs i samråd med berörda kommuner och RTÖG. Processen som avser fördjupad samverkan i 
Östergötland kring räddningstjänst har varit relativt lång och omfattande med olika inriktningar över tid. 
För Motala och Vadstena kommuners del kan konstateras att under denna tid har den egna 
räddningstjänsten varit under press av olika skäl, framförallt ur ett ledningsperspektiv.  
 
Ett omfattande arbete har påbörjats och har delvis genomförts beträffande ledning, arbetsmiljö och 
organisering för den egna räddningstjänsten. Den översyn och ledningsorganisation som beslutades 
interim inför 2019 har börjat finna sina former utifrån organisering, arbetsmiljö och 
verksamhetsutveckling under 2020. En omfattande dialog har förts med ledningen för verksamheten, 
samhällsbyggnadsnämnden i Motala kommun som ansvarig nämnd för verksamheten och 
kommunstyrelsen om möjligheterna och utmaningarna att tacka ja till ett erbjudande RTÖG. Den samlade 
bilden av denna diskussion är att tidpunkten för ett inträde inte är rätt i nuläget. Detta med hänvisning till 
pågående förändrings- och utvecklingsarbete inom räddningstjänsten. Detta arbete behöver fullföljas 
enligt uppsatta ramar och mål. Samverkan med RTÖG i övrigt genom befintliga avtal och delaktighet i 
verksamhet påverkas inte av detta ställningstagande. Motala och Vadstena kommuner vill understryka att 
befintlig samverkan med RTÖG är mycket god. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen den 12 januari 2021 

Motala kommuns svar på inbjudan avseende medlemskap i Räddningsförbundet Östra Götaland, 

KS/2020:301, 2020:1470 
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Beslutet med handlingar expedieras till 
Motala kommun, Peter Ingesson 

Räddningstjänsten Östra Götaland, Ulf Lago 
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§ 19 

Avtal om samverkan inom säkerhetsområdet 
Vår beteckning: KS/2021:38 - 055 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

1. Att anta upprättat avtal med Motala kommun om samverkan inom säkerhetsområdet. 

Sammanfattning 

Sedan många år har Vadstena kommun en samverkan med Motala kommun inom räddningstjänst men 

även inom andra delar inom säkerhetsområdet. För att kommunen ska klara de åtaganden beträffande civil 

försvar, fredstida krisarbete, internt skydd, informationssäkerhet och dataskyddsfrågor utökas den köpta 

tjänsten från 40 % till 90 %. Kommunen erhåller statsbidrag för att utföra detta arbete.  

Beslutsunderlag 

Upprättat avtal med Motala kommun 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Motala kommun, Jimmy Szigeti , jimmy.szigeti@motala.se. 

Vadstena kommun: Biträdande kommundirektör och Ekonomichef 

Beslutet expedieras till  

- 

 

  

mailto:jimmy.szigeti@motala.se
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§ 20 

Överenskommelse om samarbete med Centrum för kommunstrategiska 

studier 
Vår beteckning: KS/2021:30 - 106 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 
1. Vadstena kommun tecknar avtal om samarbete gällande Centrum för kommunstrategiska studier 

(CKS) avseende perioden 2022-01-01 till och med 2026-12-31. 

Sammanfattning 

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) är en tvärvetenskaplig centrumbildning vid Linköpings 
universitet. Vadstena kommun har, liksom övriga 12 kommuner i Östergötland, deltagit i samarbetet 
gällande CKS under innevarande period och kommunstyrelsens förvaltning föreslår att ett nytt avtal 
tecknas för kommande period.  
 
CKS bidrar kontinuerligt med vetenskapliga perspektiv till Vadstena kommuns utveckling, bland annat 
genom Vadstena forum för samhällsbyggande, utbildning av förtroendevalda samt, vid förfrågan, med 
stöd och rådgivning till förvaltningsorganisationen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, daterad 2021-02-01. 
Avtal om samverkan gällande Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), Linköpings universitet 
Skrivelse om överenskommelse om samarbete gällande Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) 
perioden 2022-01-01 t.o.m. 2026-12-31 

Beslutet med handlingar expedieras till 

- 

Beslutet expedieras till  

Centrum för kommunstrategiska studier, Sara Gustafsson 
Kungsgatan 56 Campus Norrköping 
60 174 Norrköping 
  
 

  



29 (39) 
 

 
 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-03 

 

 

 

Justeras:_____________________________________________________  
 

 

Vadstena kommun 

592 80 Vadstena  BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35  TEL 0143-150 00  FAX 0143-151 90 
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se 

§ 21 

Riktlinje för pension 
Vår beteckning: KS/2021:13 - 003 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Riktlinje för pensioner antas. 
 

Sammanfattning 
Vadstena kommun har i samarbete med KPA pension tagit fram denna riktlinje för att: 

 

 Öka sin attraktion som arbetsgivare och huvudman. 

 Få en bättre kontroll och överblick över pensionsförmåner.  

 Åstadkomma en konsekvent och rättvis hantering av pensionsförmåner och andra förmåner som 

är knutna till ålder. 

 Informera anställda och förtroendevalda om tjänstepensionsförmåner på ett samlat sätt. 

 

Riktlinjen ska löpande ses över och uppdateras vid behov. 

Beslut enligt riktlinjer för pensioner fattas av personachef i samråd med berörd förvaltningschef. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelens arbetsutskott daterad den 12 januari 2021 

Förslag till riktlinje för pensioner 

 

Beslutet med handlingar expedieras till 
– 

 

Beslutet expedieras till  
Hr-chef  
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§ 22 

Uppföljning av förslag och synpunkter 
Vår beteckning: KS/2020:214 - 109 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 
1. Redovisningen av inkomna förslag och synpunkter under 2020 godkänns. 

Sammanfattning 

I mars 2020 öppnade Vadstena kommun möjligheten för såväl invånare som besökare att lämna 
felanmälningar, förslag och synpunkter till kommunen via systemet ”Ett bättre Vadstena”. Systemet 
ersatte möjligheten att till kommunfullmäktige lämna medborgarförslag. 
 
Synpunkter kan lämnas via en applikation (app) i smarta telefoner samt via kommunens webbplats och 
Facebooksida. Under 2020 registrerades 391 ärenden i Ett bättre Vadstena, varav 22 berörde 
kommunstyrelsen. Flest inkomna ärenden (85 procent eller 332 ärenden) lämnades till 
samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Den som lämnar en synpunkt, ett förslag eller gör en felanmälan kan själv kategoriser sitt ärende utifrån 
vilket kommunalt verksamhetsområde som bedöms passa. Under 2020 användes kategorierna ”politik” 
och ”strategisk samhällsplanering” flitigast för kommunstyrelsens verksamheter, med sex ärenden vardera. 
 
Ett bättre Vadstena har kommit att bli flitigt använt och omtyckt som system och kommunikationsväg till 
kommunen. Detta märks då många synpunktslämnare tackar glädjande nog för bra svar och snabb 
hantering. Det går naturligtvis att vara anonym som synpunktslämnare, men till övervägande del vill 
individerna bakom ärendena i systemet ha en kommunikation med kommunen som inbegriper mer än 
fråga-svar. Någon sådan möjlighet fanns inte då Vadstena kommun tillämpade medborgarförslag via 
fullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, daterad 2021-01-17. 
Bilaga 1, översikt av antal ärenden 2020. 
Bilaga 2, lista över avslutade ärenden 2020.  

Beslutet med handlingar expedieras till 

- 
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Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 
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§ 23 

Svar på revisorernas granskning av kommunens hantering av 

uppsägningar och avgångar 
Vår beteckning: KS/2020:305 - 007 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 
1. Att avge förvaltningens svar till revisorerna som sitt eget. 

Sammanfattning 

KPMG har på uppdrag av Vadstena kommuns förtroendevalda revisorer granskat kommunens hantering 
av uppsägningar och avgångar. Detta har sammanställts i en rapport som överlämnats till kommunen med 
frågan vilka åtgärder som kommunen ämnar vidta med anledning av överlämnad rapport. 
Kommunstyrelsens förvaltning har i ett svar till revisorerna sammanfattat dessa åtgärder. 

Beslutsunderlag 

Granskningsrapport från KPMG ”Granskning av kommunens hantering av uppsägningar och avgångar” 
Följebrev från kommunens revisorer. 
Förvaltningens förslag till svar till Revisorerna 
Tjänsteskrivelse 2021-01-26. 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Revisorerna 

Beslutet expedieras till  

- 
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§ 24 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning: KS/2021:39 - 002 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Redovisningen godkänns. 
 
Sammanfattning 
Delegationsbeslut under perioden 17 november 2020–24 januari 2021 redovisas på dagens sammanträde. 
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§ 25 

Protokoll och rapporter till kommunstyrelsen 
Vår beteckning: KS/2020:19, KS/2020:58, KS/2020:60, KS/2020:12, KS/2020:67, KS/2021:28 - 107, 

106, 106, 106, 107, 106 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Redovisningen godkänns. 
 
Sammanfattning 
Protokoll och rapporter som kommit in till kommunstyrelsen under perioden 23 november 2020–24 
januari 2021 redovisas på dagens sammanträde. 
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§ 26 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: KS/2020:10, KS/2020:62, KS/2021:14, KS/2021:34 - 106, 055, 106, 009 

 

Sammanfattning 
Meddelanden/handlingar för kännedom under perioden 23 november 2020–24 januari 2021 delges på 
dagens sammanträde. 
 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 27 

Svar på ansvar för och skötsel av inventarier i Rådhuset 
Vår beteckning: KS/2017:228 - 865 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Uppdraget är genomfört. 
 
Förslag till beslut 
Ordföranden: 
Uppdraget är genomfört. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget och finner att den gör det. 
 
Sammanfattning 
Den 13 september 2017, § 193 beslutade kommunstyrelsen att ge den då tf kommundirektören i uppdrag, 
att utreda vem som ansvarar för kommunens inventarier i Rådhuset och skötsel av dem. 

 
På dagens sammanträde redogör kommundirektören för vilka som har ansvar för dessa saker, samt ansvar för 
in- och utvändig skötsel och uthyrning. 
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§ 28 

Information om pågående juridiska processer 
Vår beteckning:  -  

 

Sammanfattning 
Kommunens anlitade advokat redogör för juridiska processer som pågår och kommunen är part i. 
 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 29 

Information om VA-översyn för kommunen 
Vår beteckning: KS/2020:28 - 303 

 

Sammanfattning 
Biträdande kommundirektör informerar om kommande VA-översyn. 

 

Kommunstyrelsen fattade i februari 2020 beslut om att utreda förutsättningar och kostnader för 

framtagande av en VA-översyn (VA är en förkortning av vatten och avlopp) för Vadstena kommun. 

Månaden därefter slog coronapandemin till och mycket strategiskt arbete fick läggas på is – och så även 

arbetet med en VA-översyn.  

 

Under 2021 kommer arbetet med en ny översiktsplan för kommunen att påbörjas. Ett viktigt ingångsvärde 

i detta arbete är en uppdaterad VA-kartläggning och VA-strategi. Givet att smittoläget i Vadstena i 

skrivande stund är stabilt, finns därmed såväl möjlighet som behov av att återuppta arbetet med en VA-

översyn. 

 

 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 30 

Information från kommundirektören 
Vår beteckning:  -  

 

Sammanfattning 
Kommundirektören informerar om vad som görs inom olika verksamheter i kommunen och vad som är på 
gång. 
 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

 
 
 
 
 

 


