
1 (16) 
 

 
 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-05 

 

 

 

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 

Plats och tid Vävaren klockan 08.35–11.05 
 

Beslutande Peter Karlsson (M), ordförande 
Anders Hedeborg (S), första vice ordförande, deltar på distans 
Frida Edholm (K), deltar på distans 
Arne Sjöberg (M), 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 
Jane Råsten (S) ersätter Fabian Thun (S), deltar på distans 
Lars Murling ersätter Dag Källman (V), § 79–80, deltar på distans 
Dag Källman (V), § 81–88 
Thomas Strandberg (SD), deltar på distans 
 

Paragrafer §79–§88 
 
 

Sekreterare 

 

_________________________________________________________ 

Christina Andersson 
 
 

Ordförande 

 

_________________________________________________________ 

Peter Karlsson (M) 
 
 

Justerare 

 

_________________________________________________________ 

Roland Sjödahl (C) 

Anslag/bevis 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Nämnd Kommunstyrelsen 

 

Sammanträdesdatum 
 

2021-05-05 Sista dag för överklagande 
 

2021-06-04 

Datum då anslaget sätts upp 2021-05-14 Anslaget tas ned dagen efter sista dag för 
överklagande. 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning 

 

Underskrift  
 

___________________________________________________ 

Christina Andersson 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 
 

Kerstin Ramå (M), deltar på distans 
Lars Murling (K), § 81–88, deltar på distans 
Jan Sundström (M), § 79–83, deltar på distans 
Tommy Kennberg (MP), deltar på distans 
Urban Tellström (KD), deltar på distans 
Björn Sandberg (SD), deltar på distans 
 
 

Övriga Christina Andersson, kommunsekreterare 

Madeleine Andersson, kommundirektör, deltar på distans 
Martin Berry, biträdande kommundirektör, deltar på distans 
Birgitta Calén, ekonomichef, § 79–84, deltar på distans 
Caroline Strand, socialchef, § 79–81, deltar på distans 
Johanna Haapamäki, säkerhetschef, Motala kommun, § 82, deltar på distans 

 
Ajournering Klockan 09.25–09.40 
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§ 79 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
Vår beteckning:  -  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Roland Sjödahl (C) väljs till justerare. 
2. Föredragningslistan fastställs. 

 
Föredragningslista 
Upprop 
Fråga om det finns jäv 

 Ärende Dnr Föredragande 

1 Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
 

  

2 Närvaro på sammanträdet 
 

  

3 Information om nära vård 
 

 Caroline Strand 

4 Information om regional plan för krisberedskap och civilt 
försvar 
 

 Johanna Haapamäki 

5 Delegering om avstängning av allmän plats 
 

  

6 Budgetramar för kommunen 
 

KS/2021:112 Birgitta Calén 

7 Skrivelse till Regering om markavvattning på Karlsborgs 
flygplats 
 

KS/2021:102  

8 Parlamentarisk grupp för att se över den politiska 
organisationen 
 

KS/2021:121  

9 Meddelanden och handlingar för kännedom 
 

KS/2021:14, 
KS/2021:2 

 

10 Övriga frågor   
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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. 
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§ 80 

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 behöver ekonomichefen och biträdande kommundirektör delta. 
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§ 81 

Information om nära vård 
Vår beteckning:  -  

 

Sammanfattning 

Socialchefen informerar om nära vård som handlar om ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. 
Informationen innehåller bland annat bakgrunden till nära vård, vad det innebär i praktiken och hur man 
ska arbeta med det i Östergötland. 
 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 82 

Information om regional plan för krisberedskap och civilt försvar 
Vår beteckning:  -  

 

Sammanfattning 
Johanna Haapamäki, säkerhetschef i Motala kommun, informerar om den reviderade regionala planen för 
krisberedskap och civilt försvar. Planen togs år 2019 och efter det har det hänt saker som gjort att planen 
behövde revideras. Den gäller nu för åren 2021–2022.  
 
 
Kommunstyrelsen tackar och noterar informationen. 
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§ 83 

Delegering om avstängning av allmän plats 
Vår beteckning: KS/2021:122 - 189 

 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Kommunstyrelsen får, med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar 
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, utfärda föreskrifter om förbud att vistas på 
särskilt angivna platser. 

 
2. Kommunstyrelsens föreskrifter om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 

sjukdomen covid-19 får högst gälla under två veckor, med möjlighet för kommunstyrelsen att en 
(1) gång besluta om en förlängning på ytterligare högst två veckor. 

 
3. Områdena som regleras i föreskrifterna ska vara tydligt geografiskt angivna och avgränsade 

genom markering på karta. 
 

4. Om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger ska kommunstyrelsen upphäva föreskrifterna i 
förtid. 

 
5. Beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter 

som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om 

det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Kommunernas normgivningsmakt har utvidgas genom ett 

nytt kapitel i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 

covid-19. Bestämmelsen finns i 8 kap. 1 § i förordningen. Bestämmelsen ger kommunerna en rätt att 

utfärda förbud att vistas i en park, på en badplats eller, på någon annan liknande särskild plats. 

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att: 

 det på platsen ska finns en påtaglig risk för trängsel, 

 att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och 

 inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet. 
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Bemyndigandet i 8 kap. 1 § i förordningen grundas på 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för 

att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens, daterad 2021-04-29. 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Revisionen 

Beslutet expedieras till  

- 
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§ 84 

Budgetramar för kommunen 
Vår beteckning: KS/2021:112 - 041 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

1. Preliminära budgetramar avseende drift och investering för åren 2022-2024 fastställs. 

2. Nämnderna får i uppdrag att till budgetberedningens möte den 20 september belysa konsekvenser 

av vad ytterligare effektiviseringar med 1 procent skulle innebära. 

 

Förslag till beslut 
Arne Sjöberg (M) och Anders Hedeborg (S): Bifall till förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget och finner att den gör det. 

Sammanfattning 

Preliminära budgetramar för år 2022 till år 2024 har beräknats utifrån antaganden om befolknings-, 

intäkts- och kostnadsutveckling. Till följd av coronapandemin råder viss osäkerhet i dessa antaganden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 27 april 2021. 

Beräkning av preliminära budgetramar 2022-2024. 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Samtliga nämnder och förvaltningschefer 

Ekonomiavdelningen 

Beslutet expedieras till  

- 
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§ 85 

Skrivelse till Regering om att värna Vätterns vatten 
Vår beteckning: KS/2021:102 - 169 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

1. Kommunstyrelsen antar skrivelsen till regeringen avseende vikten att värna Vätterns vatten. 

Skrivelsen skickas därefter till regeringen. 

 

Förslag till beslut 
Ordföranden, Dag Källman (V), Roland Sjödahl (C), Thomas Strandberg (SD) och Frida Edholm (K): Bifall 
till förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget och finner att den gör det. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens i Vadstena kommun har mottagit en skrivelse från Aktionsgruppen Rädda Vättern 

(ARV). Styrelsen besvarade denna vid sitt sammanträde i april 2021. En fråga i skrivelsen rörde om 

huruvida kommunen ville tillskriva regeringen angående Vätterns vatten – en fråga som påkallats av en 

pågående rättsprocess gällande markavvattning och PFAS vid Karlsborgs flygfält. 

 

Kommunstyrelsen tillsatte en parlamentarisk grupp som utarbetat ett förslag till skrivelse. Skrivelsen tar en 

vidare utgångspunkt än enbart det aktuella ärendet om markavvattning och PFAS i Karlsborg. Den 

parlamentariska gruppen har valt att adressera regeringen för att uppmärksamma den på vikten av 

långsiktighet och helhetsperspektiv i samtliga ärenden och frågor som rör Vättern. Kommunstyrelsen 

föreslås anta skrivelsen som sin egen samt sända densamma till regeringen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, daterad 2021-04-30. 

Förslag till skrivelese till regeringen avseende vikten att värna Vätterns vatten. 
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Beslutet med handlingar expedieras till 

Skrivelsen, utan underlag, skickas till regeringskansliet. 

Beslutet expedieras till  

- 
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§ 86 

Partisammansatt grupp för att se över den politiska organisationen 
Vår beteckning: KS/2021:121 - 104 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

1. En partisammansatt grupp tillsätts med uppdrag att förutsättningslöst lämna förslag om en 

ändamålsenlig och effektiv politisk organisation. 

2. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen senast i november 2021. 

3. Namn på personer som ska ingå i gruppen lämnas senast den 19 maj. 

 

Förslag till beslut 
Ordföranden: 
 

1. En partisammansatt grupp tillsätts med uppdrag att förutsättningslöst lämna förslag om en 

ändamålsenlig och effektiv politisk organisation. 

2. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen senast i november 2021. 

3. Namn på personer som ska ingå i gruppen lämnas senast den 19 maj. 

 

Förslag till beslut 
Dag Källman (V): Bifall till ordförandens förslag till beslut. 

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

Sammanfattning 

Inför varje ny mandatperiod finns en möjlighet att se över den politiska organisationen som helhet. En 

översyn kan visserligen ske när som helst, men om beslut om varaktiga förändringar i den politiska 

organisationen ska fattas så ska det ske året innan ett valår. Inför innevarande mandatperiod tillsattes en 

grupp efter beslut i kommunstyrelsen, med uppdrag att utarbeta förslag till kommunstyrelse och 

fullmäktige. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen att fatta ett sådant beslut även inför 

nästkommande mandatperiod. Gruppen föreslås vara sammansatt av en (1) representant per parti i 
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kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslås ge gruppen i uppdrag att förutsättningslöst lämna förslag 

om en ändamålsenlig och effektiv politisk organisation. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, daterad 2021-04-27. 

Beslutet med handlingar expedieras till 

- 

Beslutet expedieras till  

Revisionen. 
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§ 87 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: KS/2021:14, KS/2021:2 - 106, 107 

 

Sammanfattning 
Meddelanden/handlingar för kännedom under perioden 29 mars 2021–26 april 2021 delges på dagens 
sammanträde. 
 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 88 

Övriga frågor 
Vår beteckning:  -  

 

Sammanfattning 
Kommundirektören informerar bland annat om stämningsansökan för fjärrvärmeverket, rättsläget för silon, 
it-samarbetet med Mjölby kommun och om covid-19-läget. 
 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
 

 


