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Plats och tid Vävaren klockan 08.40–12.40 

 
Beslutande Peter Karlsson (M), ordförande 

Anders Hedeborg (S), första vice ordförande, deltar på distans 
Frida Edholm (K), § 41–66, deltar på distans 
Kerstin Ramå (M) ersätter Frida Edholm (K), § 67–75, 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 
Dag Källman (V), deltar på distans 
Thomas Strandberg (SD), deltar på distans 
 

Paragrafer § 41–§ 75 
 
 
Sekreterare 

 
_________________________________________________________ 
Christina Andersson 

 
 
Ordförande 

 
_________________________________________________________ 
Peter Karlsson (M) 

 
 
Justerare 

 
_________________________________________________________ 
Thomas Strandberg (SD) 

 

Anslag/bevis 
 

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

 
Sammanträdesdatum 
 

2021-04-07 Sista dag för överklagande 
 

2021-05-05 

Datum då anslaget sätts upp 2021-04-13 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), § 41–66, 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 
Martin Berry, biträdande kommundirektör, deltar på distans 
Jessica Hallros, vd Vadstena turism och näringsliv AB, § 41–43, deltar på 
distans 
Adam Johansson, Leader Vättern, § 44, deltar på distans 
Eivor Folkesson (MP), Leader Vättern, § 44, deltar på distans 
Michael Cornell, Leader Vättern, § 44, deltar på distans 
Friederike Ermold, Vätternvårdsförbundet, § 44, deltar på distans 
Cecilia Knypegård, säkerhetssamordnare, § 45, deltar på distans 
Birgitta Calén, ekonomichef, § 46–62 
 

 
Ajournering Klockan 09.50–10.05 
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§ 41 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
Vår beteckning:  -  
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Thomas Strandberg (SD) 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 Gustav Vasa-jubiléet 
 

 Jessica Hallros 

4 Information Leader Vättern och 
Vätternvårdförbundet 
 

 Adam Johansson, 
Leader Vättern, 
Friederike Ermold, 
Vätternvårdsförbundet 
 

5 Presentation ny säkerhetssamordnare  Cecilia Knypegård 
    
 Ärenden till kommunfullmäktige   
6 Bokslut 2020 Vadstena kommun 

 
KS/2021:12 Birgitta Calén 

7 Bokslut 2020 Vadstena stadshus AB 
 

KS/2021:2 Birgitta Calén 

8 Bokslut 2020 Vadstena fastighets AB 
 

KS/2021:3 Birgitta Calén 

9 Bokslut 2020 Vadstena förvaltnings AB KS/2021:4 Birgitta Calén 
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10 Bokslut 2020 Vadstena kommunfastigheter AB 

 
KS/2021:5 Birgitta Calén 

11 Bokslut 2020 Vadstena turism och näringsliv 
AB 
 

KS/2021:6 Birgitta Calén 

12 Investeringsmedel till vatten- och 
avfallsnämnden 
 

KS/2021:76, 
KS/2020:120 

 

13 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
 

KS/2021:93  

14 Ändrad taxa inom socialnämnden KS/2021:96  
  

 
  

 Ärenden till kommunstyrelsen   
15 Taxor för brandskyddskontroll och sotning 

efter sotningsindex 2021 
 

KS/2021:86  

16 Ombudgetering av investeringsmedel för 2020 
 

KS/2021:74  

17 Uppföljning av kommunstyrelsens interna 
kontroll 2020 
 

KS/2020:94 Birgitta Calén 

18 Redovisning av övriga nämnders interna 
kontroll 2020 
 

KS/2020:94  

19 Direktiv till ombud på Vadstena stadshus AB:s 
bolagsstämma 
 

KS/2021:2  

20 Direktiv till ombud på Kommunassurans Syd:s 
årsstämma 
 

KS/2021:77  

21 Direktiv till ombud på Kommuninvests 
stämma 
 

KS/2021:72  

22 Direktiv till ombud på Småkoms stämma 
 

KS/2021:14  

23 Svar till revisorerna om verkställighet av 
fullmäktiges beslut 
 

KS/2021:54  

24 Svar på remiss om Regional utvecklingsstrategi 
 

KS/2021:60  

25 Yttrande över Ett bättre underlag för att KS/2021:23  
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bedöma bostadsbristen 
 

26 Svar på brev från Aktion Rädda Vättern 
 

KS/2021:102  

27 Styrning och ledning utifrån Agenda 2030 
 

KS/2021:103  

28 Avslut av uppdrag om drift av ishallen 
 

KS/2020:93 Martin Berry 

29 Christer Casell (M) med avsägelse av uppdrag 
som ledamot i stiftelsen Karin E Regnstrand 
 

KS/2020:289  

30 Fyllnadsval som ledamot i stiftelsen Karin E 
Regnstrand efter Christer Casell (M) 
 

KS/2020:289  

31 Anmälan av delegationsbeslut 
 

KS/2021:39  

32 Protokoll och rapporter till kommunstyrelsen 
 

KS/2021:2, 
KS/2021:28, 
KS/2021:75, 
KS/2021:81, 
KS/2021:6, 
KS/2020:67, 
KS/2021:82 

 

 Information   
33 Meddelanden och handlingar för kännedom 

 
KS/2021:52, 
KS/2021:14, 
KS/2020:289, 
KS/2020:296, 
KS/2021:16, 
KS/2021:34, 
KS/2020:283, 
KS/2021:89, 
KS/2021:97 

 

34 Avrapportering om fjärrvärmeanläggningen 
 

 Madeleine Andersson 

35 Information från kommundirektören 
 

  

 
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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§ 42 

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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§ 43 

Information om Gustav Vasa-jubiléet 
Vår beteckning:  -  
 

Sammanfattning 
Vd för Vadstena turism och näringsliv AB informerar om Gustav Vasa-jubileet, bland annat om olika 
arrangemang som ingår. 
 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 44 

Information Leader Vättern och Vätternvårdförbundet 
Vår beteckning:  -  
 

Sammanfattning 
Adam Johansson, Leader Vättern, informerar om bakgrunden till Leader Vättern, verksamheten och 
kommande förändring i finansieringen. 
 
Friederike Ermold, Vätternvårdsförbundet, informerar om förbundets mål, verksamhet och om den 
ekologiska statusen i Vättern ur olika perspektiv. 
 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 45 

Presentation ny säkerhetssamordnare 
Vår beteckning:  -  
 

Sammanfattning 
Den nya säkerhetssamordnaren presenterar sig och beskriver kort vad hon har arbetet med tidigare. 
 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 46 

Bokslut 2020 Vadstena kommun 
Vår beteckning: KS/2021:12 - 042 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1. Årets resultat 20 165 600,03 kronor balanseras mot eget kapital. 
2. Avsättning sker till resultatutjämningsreserv med 10 700 000 kronor. 
3. Årsredovisning för 2020 godkänns. 

 
Sammanfattning 
Ekonomiavdelningen har upprättat årsredovisning för 2020. Av årsredovisningen framgår att kommunens 
resultat uppgår till 20,2 mnkr. Årets resultat för kommunen och de kommunala bolagen sammanställt 
uppgår till 22,1 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott daterad den 10 mars 2021 
Utkast till årsredovisning för Vadstena kommun och koncernen 2020 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Revisorerna 

Beslutet expedieras till  
Samtliga nämnder 
Ekonomikontoret 
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§ 47 

Bokslut 2020 Vadstena stadshus AB 
Vår beteckning: KS/2021:2 - 107 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 för Vadstena stadshus AB godkänns. 
 
Sammanfattning 
Vadstena stadshus AB har lämnat årsredovisning för räkenskapsåret 2020.  Redovisat resultat 
är -41 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott daterad den 8 mars 2021 
Utkast till årsredovisning för räkenskapsåret 2020 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Revisorerna 

Beslutet expedieras till  
Vadstena Stadshus AB 
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§ 48 

Bokslut 2020 Vadstena fastighets AB 
Vår beteckning: KS/2021:3 - 107 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 för Vadstena Fastighets AB godkänns. 
 
Sammanfattning 
Vadstena Fastighets AB har lämnat årsredovisning för räkenskapsåret 2020.  Redovisat resultat är 
3 619 tkr före skatt, vilket är lägre än budgeterat resultat på 3 835 tkr. Skatt på årets resultat uppgår till       
1 569 tkr och avser uppskjuten skatt. Årets resultat efter skatt är 2 050 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott daterad den 8 mars 2021 
Utkast till årsredovisning för räkenskapsåret 2020 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Revisorerna 

Beslutet expedieras till  
Vadstena Fastighets AB 
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§ 49 

Bokslut 2020 Vadstena förvaltnings AB 
Vår beteckning: KS/2021:4 - 107 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 för Vadstena Förvaltnings AB godkänns. 
 
Sammanfattning 
Vadstena Förvaltnings AB har lämnat årsredovisning för räkenskapsåret 2020.  Redovisat resultat är 
106 tkr före skatt. Skatt på årets resultat uppgår till 32 tkr och årets resultat efter skatt är 74 tkr. Budgeterat 
resultat för 2020 är 80 tkr före skatt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott daterad den 8 mars 2021 
Utkast till årsredovisning för räkenskapsåret 2020 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Revisorerna 

Beslutet expedieras till  
Vadstena förvaltnings AB 
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§ 50 

Bokslut 2020 Vadstena kommunfastigheter AB 
Vår beteckning: KS/2021:5 - 107 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 för Vadstena kommunfastigheter AB godkänns. 
 
Sammanfattning 
Vadstena kommunfastigheter AB har lämnat årsredovisning för räkenskapsåret 2020.  Redovisat resultat 
är -28 tkr. Bolaget har inte haft någon verksamhet under räkenskapsåret. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott daterad den 8 mars 2021 
Utkast till årsredovisning för räkenskapsåret 2020 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Revisorerna 

Beslutet expedieras till  
Vadstena kommunfastigheter AB  
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§ 51 

Bokslut 2020 Vadstena turism och näringsliv AB 
Vår beteckning: KS/2021:6 - 107 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1. Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 för Vadstena turism och näringsliv AB godkänns.  
 
Sammanfattning 
Vadstena turism och näringsliv AB har lämnat årsredovisning för räkenskapsåret 2020.  Redovisat resultat 
är 424 tkr före skatt. Skatt på årets resultat uppgår till 37 tkr och årets resultat efter skatt är 387 tkr.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 8 mars 2021 
Utkast till årsredovisning för räkenskapsåret 2020 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Revisorerna 

Beslutet expedieras till  
Vadstena turism och näringsliv AB 
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§ 52 

Investeringsmedel till vatten- och avfallsnämnden 
Vår beteckning: KS/2021:76, KS/2020:120 - 359, 041 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1. Investeringsmedel för vatten- och avfallsnämnden beviljas med 11 175 tkr för år 2021 och med 
7 900 tkr respektive 9 400 tkr i plan för åren 2022-2023. Detta beslut ersätter tidigare beslut av 
kommunfullmäktige den 2 december 2020 om investeringsmedel. 

 
Sammanfattning 
Beslut om investeringsbudget för vatten och avfallsnämnden behöver ändras tills följd av uppdaterade 
underlag samt förändrade förutsättningar för inköp av spolbil.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott daterad den 8 mars 2021 
Tjänsteskrivelse från Tekniska serviceförvaltningen Vatten och Avfall Motala daterad den 17 februari 
2021. 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
– 

Beslutet expedieras till  
Vatten och avfallsnämnden 
Ekonomikontoret 
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§ 53 

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
Vår beteckning: KS/2021:93 - 003 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1. Det reviderade förslaget till Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vadstena kommun antas. 
 
Sammanfattning 
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vadstena kommun reglerar vilka platser som kommunen 
upplåter för saluhandel, hur kommunen upplåter dem, storlek på saluplatser, tider för saluhandel samt 
renhållning och tillsyn. 
 
Sedan nuvarande lokala ordningsföreskrifter för torghandel antogs 2011 har förändringar skett i 
stadsmiljön, vilka föranleder en översyn av föreskrifterna. Ett offentligt konstverk har uppförts på Stora 
Torget vilket påverkar placeringar enligt karta som bifogas ordningsföreskrifterna och Rådhustorget är 
under ombyggnad 2020-2021. Det nu reviderade förslaget föreslår att torghandel ska bedrivas enbart på 
Stora torget, inte som tidigare även på Rådhustorget, Storgatan och Övre hamnparken. Om försäljning ska 
ske på sistnämnda platser ska de ske genom ansökan hos polisen om markupplåtelse. 
 
I förslaget föreslås att tider för torghandel är helgfria onsdagar, fredagar och lördagar, mellan kl. 08.00 och 
18.00, lördagar kl. 08.00 till 15.00. Övriga tider krävs markupplåtelse från polisen. 
 
De föreslagna revideringarna innebär inte någon förändring av tidigare beslutad taxa (2019). 
 
När kommunfullmäktige har beslutat om antagande ska beslutet omedelbart anmälas till Länsstyrelsen 
enligt 3 kap. 13 § ordningslagen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad 3 mars 2021 
Förslag till revidering av Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vadstena kommun, 2021 
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vadstena kommun, 2011 
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Beslutet med handlingar expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till: 
Länsstyrelsen Östergötland, Rättsenheten, 581 86 Linköping 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 54 

Ändrad taxa inom socialnämnden 
Vår beteckning: KS/2021:96 - 706 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Om en sänkning av avgiften för matleverans till ordinärt boende från 75 kr/lunch till 65,30 
kr/lunch.  

2. Om en sänkning av avgiften för matdistribution från 19 kr/portion till 14,70 kr/portion. 
3. De nya avgifterna gäller från 1 maj 2021. 

 
Sammanfattning 
I december 2020 antog kommunfullmäktige avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde. Under 
hösten 2020 tog socialnämnden beslut om förändrad organisation rörande matleveranser till ordinärt 
boende. En förändring som möjliggör en sänkt avgiften för lunchen samt matleverans till ordinärt boende. 
Totalt sänks avgiften från 94 kr/lunch (kostnad för lunch och leverans) till totalt 80 kr/lunch (kostnad för 
lunch och leverans). Beslutet gäller från 1 maj 2021. 
 
Övriga avgifter som antogs av kommunfullmäktige 2020 förändras inte i och med detta beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-24 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunstyrelsen  

Beslutet expedieras till  
Socialnämnden (efter beslut i kommunfullmäktige)  
Kostenheten (efter beslut i kommunfullmäktige)  
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§ 55 

Taxor för brandskyddskontroll och sotning efter sotningsindex 2021 
Vår beteckning: KS/2021:86 - 174 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderad ”Sotningstaxa 2021”. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderad ”Taxa för brandskyddskontroll 2021”. 
3. Kommunstyrelsen beslutar att taxorna gäller från 2021-05-01. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog den 15 juni 2005 Taxa för brandskyddskontroll och den 3 december 2002 
Sotningstaxa för Vadstena kommun. I kommunfullmäktigeden 19 juni 2019 togs beslut att 
kommunstyrelsen delegeras rätten att justera dessa taxor utifrån sotningsindex. Taxorna reviderades inte 
under år 2020 på grund av sen avtalsrörelse. Istället har SKR räknat fram ett sotningsindex för att justera 
taxan som avser kompensera taxan för både 2020 och 2021. Då den nuvarande taxan justerades den 1 juli 
2019 och de nya taxorna föreslås gälla från 1 maj 2021 blir sotningsindexet 4,94 procent. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
SKR:s sotningsindex för aktuell period 
Sotningstaxa 2021 
Taxa för brandskyddskontroll 2021 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Räddningstjänsten som vidare expedierar till sotningsentreprenören Rovent 
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§ 56 

Ombudgetering av investeringsmedel för 2020 
Vår beteckning: KS/2021:74 - 042 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Ekonomichef Birgitta Caléns förslag beviljas om att ej förbrukade investeringsmedel från 2020 
avseende skolprojekt, IT-investeringar, fordon, markköp, fastighetsåtgärder med mera, totalt 
161 043 tkr, ombudgeteras till kommunstyrelsens investeringsbudget för 2021. 
 

2. Samhällsbyggnadschef Annika Tolls förslag beviljas om att ej förbrukade investeringsmedel från 
2020 avseende Rådhustorget, gång- och cykelväg till Motala, infart Kronoängen, 
trafikanpassningar i samband med skollokalsprojektet, ombyggnad genomfart, exploatering Starby 
industriområde och Tycklinge 1, brygga hamnarmen med mera, totalt 24 381 tkr, ombudgeteras 
till samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2021. 
 

3. Socialchef Caroline Strands förslag beviljas om att ej förbrukade investeringsmedel från 2020 
avseende fordon, välfärdsteknik, tekniska hjälpmedel och inventarier, totalt 5 487 tkr, 
ombudgeteras till socialnämndens investeringsbudget för 2021. 
 

4. Kultur- och utbildningschef Johan Wernströms förslag beviljas om att ej förbrukade 
investeringsmedel från 2020 avseende inventarier till ny skola och kulturskola, klädskåp till 
samhall och bibliotekshyllor, totalt 3 750 tkr, ombudgeteras till kultur- och utbildningsnämndens 
investeringsbudget för 2021. 

 
Sammanfattning 
Beslut om investeringsmedel fattas för ett visst år men det kan förekomma att en del projekt inte hinner 
färdigställas under det året av olika orsaker, varför det finns behov av att ombudgetera dessa medel till året 
efter. Sammanlagt föreslås ombudgeteringar omfattande 195 161 tkr. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott daterad den 8 mars 2021 
Skrivelse från ekonomichef Birgitta Calén daterad den 8 mars 2021 
Skrivelse från samhällsbyggnadschef Annika Toll daterad den 5 mars 2021 
Skrivelse från socialchef Caroline Strand daterad den 23 februari 2021 
Skrivelse från kultur- och utbildningschef Johan Wernström daterad den 18 februari 2021 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Socialnämnden 
Kultur- och utbildningsnämnden  
Ekonomikontoret 
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§ 57 

Uppföljning av kommunstyrelsens interna kontroll 2020 
Vår beteckning: KS/2020:94 - 009 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av internkontrollplan 2020. 
 
Sammanfattning 
Intern kontroll är en process som har till syfte att följa upp att lagar och styrdokument följs, att 
verksamheten lever upp till målen och är resurseffektiv samt att möjliga risker upptäcks, bedöms och 
förebyggs. Förvaltningens arbete med internkontroll redovisas i en uppföljningsrapport. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 25 mars 2021 
Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsen 2020 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
 
Beslutet expedieras till  
Kommunens revisorer 
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§ 58 

Redovisning av övriga nämnders interna kontroll 2020 
Vår beteckning: KS/2020:94 - 009 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Uppföljning av 2020 års internkontrollplan för kultur- och utbildningsnämnden godkänns. 
2. Uppföljning av 2020 års internkontrollplan för samhällsbyggnadsnämnden godkänns. 
3. Uppföljning av 2020 års internkontrollplan för socialnämnden godkänns. 

 
Sammanfattning 
Enligt kommunens riktlinje för internkontroll, beslutad av kommunstyrelsen den 6 november 2019, § 173, 
ansvarar nämnderna för arbetet med den egna interna kontrollen och att den följs upp. Uppföljnings-
rapporten ska redovisas för kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen den 25 mars 2021 
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll med bifogad uppföljning  
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll med bifogad uppföljning 
Socialnämndens protokoll med bifogad uppföljning 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunens revisorer 

Beslutet expedieras till  
Kultur- och utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
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§ 59 

Direktiv till ombud på Vadstena stadshus AB:s bolagsstämma 
Vår beteckning: KS/2021:2 - 107 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Kommunens ombud får i direktiv att rösta enligt styrelsens förslag till beslut under samtliga 
beslutspunkter på bolagets årsstämma. 

 
Sammanfattning 
Vadstena stadshus AB håller årsstämma den 20 april 2021. Till årsstämman ska kommunstyrelsen fatta 
beslut om direktiv till kommunens ombud vid stämman. 
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott daterad den 10 mars 2021 
Kallelse med dagordning för årsstämma i Vadstena stadshus 
Utkast till årsredovisning för Vadstena Stadshus AB 2020 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

Beslutet expedieras till  
Kommunens ombud och ersättare vid Vadstena Stadshus AB:s årsstämma 2020 
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§ 60 

Direktiv till ombud på Kommunassurans Syd:s årsstämma 
Vår beteckning: KS/2021:77 - 106 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunens ombud får i direktiv att rösta enligt styrelsens förslag till beslut under samtliga 
beslutspunkter på Kommunassurans Syd ABs bolagsstämma. 

 
Sammanfattning 
Kommunassurans Syd AB håller digital årsstämma den 12 maj 2021. Till årsstämman ska 
kommunstyrelsen fatta beslut om direktiv till kommunens ombud vid stämman 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 31 mars 2021 
Dagordning för årsstämma 2021 
Handlingar till bolagsstämman; årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport 2020 för 
Kommunassurans Syd AB 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

Beslutet expedieras till  
Kommunens ombud och ersättare vid Kommunassurans Syd ABs årsstämma 2021. 
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§ 61 

Direktiv till ombud på Kommuninvests stämma 
Vår beteckning: KS/2021:72 - 107 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Kommunens ombud får i direktiv att rösta enligt styrelsens förslag till beslut under samtliga 
beslutspunkter på föreningens årsstämma den 15 april 2021. 

 
Sammanfattning 
Kommuninvest ekonomisk förening håller digital ordinarie årsstämma den 15 april 2021. Inför stämman 
ska direktiv i beslutsfrågor lämnas till kommunens ombud.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 25 mars 2021. 
Kallelse med stämmohandlingar till stämma i Kommuninvest Ekonomisk förening den 15 april 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunens ombud och ersättare 
 
Beslutet expedieras till  
- 
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§ 62 

Direktiv till ombud Småkoms stämma 
Vår beteckning: KS/2021:14 - 106 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Kommunens ombud får i direktiv att rösta enligt styrelsens förslag till beslut under samtliga 
beslutspunkter på föreningens årsstämma den 21 april 2021. 

2. Anders Hedeborg (S) deltar på stämman. 
 
Förslag till beslut 
Ordföranden: 
Till beslut läggs att Anders Hedeborg (S) deltar på stämman. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget och finner att den gör det. 
 
Sammanfattning 
SmåKom håller digital ordinarie årsstämma den 21 april 2021. Inför stämman ska direktiv i beslutsfrågor 
lämnas till kommunens ombud. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 31 mars 2021. 
Kallelse med stämmohandlingar till stämma den 21 april 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunens ombud 
 
Beslutet expedieras till  
- 
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§ 63 

Svar till revisorerna om verkställighet av fullmäktiges beslut 
Vår beteckning: KS/2021:54 - 007 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande till revisionen avseende granskning av verkställigheten 
av kommunfullmäktiges beslut. 

2. Under rubriken ”Motioner bör avslås eller tillstyrkas” i yttrande till revisionen ändras andra stycket 
till: 

 
Revisionen rekommenderar i sin granskning att kommunfullmäktige frångår denna praxis, till förmån för 
ett mer stringent sätt att hantera motioner utifrån tillstyrkan eller avslag. Kommunstyrelsen har inget att 
invända mot detta, men konstaterar att det undantagsvis förekommer situationer där svaret ”Motionen 
anses besvarad” är mest lämpligt. Ett exempel är motioner som berör hantering av kommunens 
myndighetsbeslut, där kommunfullmäktige inte är behörigt att fatta beslut. Kommunfullmäktige kan i ett 
sådant fall till exempel anse att motionen bör hanteras i positiv anda och kan/vill inte svara med varken 
tillstyrkan eller avslag. 
 

Förslag till beslut 
Arne Sjöberg (M), Roland Sjödahl (C) och Bengt-O Petersson (K): 
Under rubriken ”Motioner bör avslås eller tillstyrkas” i yttrande till revisionen ändras andra stycket till: 
 
Revisionen rekommenderar i sin granskning att kommunfullmäktige frångår denna praxis, till förmån för 
ett mer stringent sätt att hantera motioner utifrån tillstyrkan eller avslag. Kommunstyrelsen har inget att 
invända mot detta, men konstaterar att det undantagsvis förekommer situationer där svaret ”Motionen 
anses besvarad” är mest lämpligt. Ett exempel är motioner som berör hantering av kommunens 
myndighetsbeslut, där kommunfullmäktige inte är behörigt att fatta beslut. Kommunfullmäktige kan i ett 
sådant fall till exempel anse att motionen bör hanteras i positiv anda och kan/vill inte svara med varken 
tillstyrkan eller avslag. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget och finner att den gör det. 
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Sammanfattning 
Revisionen har utfört en granskning avseende verkställighet av kommunfullmäktiges beslut under 2018-
juni 2019. Efter genomförd granskning rekommenderar revisionen följande; 
 

- att otydliga och vaga uppdragsformuleringar undviks, där uppdragsbeslut utformas på ett mer 
tydligt sätt avseende omfattning och det resultat som fullmäktige önskar ska uppnås. Detta bidrar 
till en ökad förståelse för uppdragets innehåll och intentioner i berörda verksamheter som i sin tur 
kan leda till en ökad verkställighetsgrad  
 

- att beslutsformuleringen avseende motioner och medborgarförslag formuleras på tydligt sätt, där 
det framgår huruvida en motion eller ett förslag har tillstyrkts eller avstyrkts. En tydlig 
beslutsformulering underlättar i sin tur kommunstyrelsens uppföljningsarbete avseende huruvida 
ett uppdrag har verkställts eller ej  
 

- att kommunstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt följer upp samt ser över hur 
beredningstiderna kan effektiviseras för de uppdrag som lämnas till nämnder och styrelsen  
 

- att framtida fullmäktigeprotokoll tillförs en innehållsförteckning i syfte att underlätta läsning och 
orientering i protokollen för kommunmedborgare och övriga läsare 
 

- att informationen avseende förslagshantering riktad till kommunmedborgarna korrigeras så snart 
som möjligt, där det är av vikt att kommuninvånarna erhåller en korrekt information om 
möjligheterna till inflytande och delaktighet.  

 
Kommunstyrelsen föreslås anta förslag till yttrande till revisionen angående verkställighet av 
kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, daterad 2021-03-16. 
Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

Beslutet expedieras till  
Revisionen  
  



31 (44) 
 

 
 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-07 
 

 
 

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 

§ 64 

Svar på remiss om Regional utvecklingsstrategi 
Vår beteckning: KS/2021:60 - 106 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Kommunstyrelsen antar förslag till remissvar avseende Regional utvecklingsstrategi för 
Östergötland så som sitt eget. 

2. Under rubriken ”Övriga kommentarer” i yttrandet till Region Österland ändras första meningen i 
tredje stycket till: 
 
Den regionala utvecklingsstrategin bör omnämna Vättern som en nationell angelägenhet. 

 

Förslag till beslut 
Roland Sjödahl (C): 
Under rubriken ”Övriga kommentarer” i yttrandet till Region Österland ändras första meningen i tredje 
stycket till: 
 
Den regionala utvecklingsstrategin bör omnämna Vättern som en nationell angelägenhet. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget och finner att den gör det. 
 
Sammanfattning 
Region Östergötland har lett arbetet med att utarbeta ett förslag till Regional utvecklingsstrategi (RUS) för 
Östergötland, som ska ersätta det Regionala utvecklingsprogrammet. Dokumentet är av stor strategisk vikt 
för samtliga samhällsaktörer i Östergötland och tar sikte på år 2040. Vadstena kommun har tillsatt en 
parlamentarisk grupp som tagit fram ett förslag till remissvar. Kommunstyrelsen föreslås anta förslaget till 
remissvar så som sitt eget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, daterad 2021-03-30. 
Vadstena kommuns remissvar avseende Regional utvecklingsstrategi för Östergötland 
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Remissversion av Regional utvecklingsstrategi för Östergötland  
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Beslut samt remissvar till Region Östergötland, att. Niklas Guss niklas.guss@regionostergotland.se 

Beslutet expedieras till  
- 
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§ 65 

Yttrande över Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen 
Vår beteckning: KS/2021:23 - 011 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Kommunen ställer sig bakom yttrande över Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen. 
 
Sammanfattning 
Vadstena kommun har beretts möjlighet att yttra sig över departementspromemorian Ett bättre underlag för 
att bedöma bostadsbristen. I promemorian föreslås ändringar i lagen (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar. Utöver analys av demografisk utveckling och marknadsförutsättningar föreslås 
att riktlinjerna kompletteras med krav på analys av vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på 
bostadsmarknaden. Vidare föreslås att Boverket ska få i uppgift att bedöma och redovisa dessa 
bostadsbehov. Boverket ska förse kommunerna med ett underlag baserat på denna bedömning och 
kommunerna ska använda underlaget som stöd för sina analyser. 
 
Vadstena kommun har inget att erinra mot förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 9 mars 2021 
Yttrande över Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen 
Promemoria DS 2021:2 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
fi.remissvar@regeringskansliet.se 
fi.sba.bb@regeringskansliet.se 
(Ange dnr Fi2021/00138 och remissinstansens namn i ämnesraden på meddelandet. Svaren lämnas i både 
Word- och pdf-format.) 

Beslutet expedieras till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
  

mailto:fi.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:fi.sba.bb@regeringskansliet.se
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§ 66 

Svar på brev från Aktion Rädda Vättern 
Vår beteckning: KS/2021:102 - 169 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Kommunstyrelsen antar förslag till svar på Aktion rädda Vätterns skrivelse så som sin egen och 
översänder detta till ARV. Och svaret på fråga ett ska vara: Ja. 

2. En parlamentarisk grupp bildas, som ska ta fram ett förslag till skrivelse till Regeringen. 
Kommunstyrelsen ska sedan vid sitt sammanträde den 5 maj 2021 besluta om skrivelsen. 

 

Förslag till beslut 
Roland Sjödahl (C), Dag Källman (V), Bengt-O Petersson (K), Thomas Strandberg (SD) och Frida Edholm 
(K): 
Till punkt ett läggs att svaret på fråga ett ska vara: Ja. 
 
Ordföranden: 
En punkt två läggs till beslutet om att en parlamentarisk grupp bildas, som ska ta fram ett förslag till skrivelse 
till Regeringen. Kommunstyrelsen ska sedan vid sitt sammanträde den 5 maj 2021 besluta om skrivelsen. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslagen och finner att den gör det. 
 
Sammanfattning 
Aktion rädda Vättern har adresserat en brev till kommunstyrelserna i flera Östgötska kommuner, 
däribland Vadstena, med tre frågor angående PFAS-föroreningar i kommunalt dricksvatten. 
Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag till svar som har samordnats med Motala 
kommun. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, daterad 2021-03-30. 
Förslag på svar till Aktion rädda Vättern. 
Aktion rädda Vätterns skrivelse till kommunstyrelsen om PFAS-föroreningar i kommunalt dricksvatten 
från Vättern 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

Beslutet expedieras till  
Aktion rädda Vättern 
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§ 67 

Styrning och ledning utifrån Agenda 2030 
Vår beteckning: KS/2021:103 - 100 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att utarbeta ett förslag på hur Agenda 2030 kan 
integreras i kommunens styrnings- och ledningsprocesser. Förslaget ska presenteras för 
kommunstyrelsen senast i november 2021. 

 
Sammanfattning 
År 2015 antog FN 17 globala mål för en hållbar utveckling, vilka ersatte Milleniemålen. Denna globala 
hållbarhetssatsning fick namnet Agenda 2030 och har, hittills, undertecknats av 193 stater. 
 
För att implementera Agenda 2030 i Sverige har regeringen tillsatt en delegation samt, därefter, utarbetat 
en handlingsplan för införandet. 2019 kom även en statlig utredning (SOU 2019/20:188) som slår fast att: 
 

- Sverige ska genomföra Agenda 2030 i tre hållbarhetsdimensioner 
- Nyckelorden är långsiktighet och uthållighet 
- Samordning och samverkan krävs med aktörer i hela samhället 
- Agenda 2030 och hållbarhetsarbete ska integreras i ordinarie processer. 

 
Som ett led i att förverkliga de nationella åtaganden som Sverige förbundit sig till, och samtidigt förtydliga 
och stärka Vadstena kommuns hållbarhetsarbete, genom att vidareutveckla kommunens styrning och 
ledning, föreslås kommunstyrelsen därför att besluta om att uppdra åt förvaltningen att utarbeta ett förslag 
på hur Agenda 2030 kan integreras i styrnings- och ledningsprocesser till november 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, daterad 2021-03-31. 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

Beslutet expedieras till  
-  
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§ 68 

Avslut av uppdrag om drift av ishallen 
Vår beteckning: KS/2020:93 - 292 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsens beslut den 6 maj 2020, § 62 punkt 2 upphävs. 
 
Förslag till beslut 
Ordföranden: 
Kommunstyrelsens beslut den 6 maj 2020, § 62 punkt 2 upphävs. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget och finner att den gör det. 
 
Sammanfattning 
Den 6 maj 2020 beslutade kommunstyrelsen om vidare utredning om drift av ishallen. Beslutet togs innan 
ishallen blev en del av skolprojektet och dess koppling till idrottshall. Nu är ishallen en del av detta och 
därför behöver kommunstyrelsens beslut i maj 2020 justeras. 
 
 
 
 
 
  



38 (44) 
 

 
 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-07 
 

 
 

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 

§ 69 

Christer Casell (M) med avsägelse av uppdrag som ledamot i stiftelsen 
Karin E Regnstrand 
Vår beteckning: KS/2020:289 - 101 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner avsägelsen. 
 
Förslag till beslut 
Ordföranden: 
Kommunstyrelsen godkänner avsägelsen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget och finner att den gör det. 
 
Beslutsunderlag 
Christer Casell (M) avsägelse från uppdrag som ledamot i stiftelsen Karin E Regnstrand, handlingsnummer 
2021:216 
 

Beslutet expedieras till 
Christer Casell (M) 
Förtroendepersonsregistret 
Gruppledaren 
Personalavdelningen 
Stiftelsen Karin E Regnstrand, bo.ludvigsson@vadstena.se, kenneth.rydenlund@vadstena.se 
 
  

mailto:bo.ludvigsson@vadstena.se
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§ 70 

Fyllnadsval som ledamot i stiftelsen Karin E Regnstrand efter Christer 
Casell (M) 
Vår beteckning: KS/2020:289 - 101 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Till ny ledamot i stiftelsen Karin E Regnstrand efter Christer Casell (M) utses Jörgen Strand (M). 
 

Förslag till beslut 
Peter Karlsson (M): 
Till ny ledamot i stiftelsen Karin E Regnstrand efter Christer Casell (M) utses Jörgen Strand (M). 
  
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget och finner att den gör det. 
 
Beslutet expedieras till 
Jörgen Strand (M) 
Förtroendepersonsregistret 
Gruppledaren 
Personalavdelningen 
Stiftelsen Karin E Regnstrand, bo.ludvigsson@vadstena.se, kenneth.rydenlund@vadstena.se 
 
 
  

mailto:bo.ludvigsson@vadstena.se
mailto:kenneth.rydenlund@vadstena.se
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§ 71 

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

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Redovisningen godkänns. 
 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut under perioden 25 januari 2021–28 mars 2021 redovisas på dagens sammanträde 
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§ 72 

Protokoll och rapporter till kommunstyrelsen 
Vår beteckning: KS/2021:2, KS/2021:28, KS/2021:75, KS/2021:81, KS/2021:6, KS/2020:67, 
KS/2021:82 - 107, 106, 106, 107, 107, 107, 107 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Redovisningen godkänns. 
 

Sammanfattning 
Protokoll som kommit in till kommunstyrelsen under perioden 25 januari 2021–28 mars 2021 redovisas på 
dagens sammanträde. 
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§ 73 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: KS/2021:52, KS/2021:14, KS/2020:289, KS/2020:296, KS/2021:16, KS/2021:34, 
KS/2020:283, KS/2021:89, KS/2021:97 - 009, 106, 101, 009, 109, 009, 430, 007, 733 
 

Sammanfattning 
Meddelanden/handlingar för kännedom under perioden 25 januari 2021–28 mars 2021 delges på dagens 
sammanträde. 
 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 74 

Avrapportering om fjärrvärmeanläggningen 
Vår beteckning:  -  
 

Sammanfattning 
Kommundirektören informerar om nuläget i ärendet och om vad som är på gång. 
 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 75 

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. 
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