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Plats och tid Vävaren klockan 08.35–11.55 

 
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 
Fabian Thun (S), deltar på distans 
Dag Källman (V), deltar på distans 
Thomas Strandberg (SD), deltar på distans 
 

Paragrafer §89–§103 
 

 
 
Sekreterare 

 
_________________________________________________________ 
Christina Andersson 

 
 
Ordförande 

 
_________________________________________________________ 
Peter Karlsson (M) 

 
 
Justerare 

 
_________________________________________________________ 
Thomas Strandberg (SD) 

 

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

 
Sammanträdesdatum 
 

2021-06-02 Sista dag för överklagande 
 

2021-07-05 

Datum då anslaget sätts upp 2021-06-11 Anslaget tas ned dagen efter sista dag för 
överklagande. 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning 

 
Underskrift  

 
___________________________________________________ 
Christina Andersson 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 
 

Tommy Kennberg (MP), deltar på distans 
Urban Tellström (KD), deltar på distans 
Björn Sandberg (SD), deltar på distans 
 

Övriga Christina Andersson, kommunsekreterare, deltar på distans 
Madeleine Andersson, kommundirektör 
Bo Gävfert, utredare, deltar på distans, § 90, 94 
Josefin Arvidsson, polis, deltar på distans, § 90, 94 
Birgitta Calén, ekonomichef, deltar på distans, § 97–101, 103 
 

 
Ajournering Klockan 09.30–09.40, 11.02–11.06 
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§ 89 

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 Återrapportering från Trygghets- och säkerhetsrådet 
 

 Bo Gäfvert, Josefin 
Arvidsson 

3 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön 
 

KS/2021:118  

4 Utbetalning av partistöd för 2020 
 

KS/2021:59  

5 Färdtjänsttaxa 
 

KS/2021:135  

6 Handlingsplan för brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet 2021-2024 
 

KS/2021:114  

7 Riktlinje för uthyrning av lägenhet 
 

KS/2021:133  

8 Lönesamverkan mellan Vadstena och Mjölby kommuner 
 

KS/2021:123  

9 Budgetuppföljning per sista april 
 

KS/2021:134 Birgitta Calén 

10 Närvaro på sammanträdet 
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11 Anmälan av delegationsbeslut 
 

 Christina Andersson 

12 Protokoll och handlingar till kommunstyrelsen 
 

KS/2021:2, 
KS/2021:6, 
KS/2021:129, 
KS/2021:28, 
KS/2021:75 

 

13 Meddelanden och handlingar för kännedom 
 

KS/2021:34  

14 Information från kommundirektören 
 

 Madeleine Andersson 

15 Föreläsning om skatteutjämningssystemen 
 

 Madeleine 
Andersson, Birgitta 
Calén 

 
 
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: 1-2, 6, 3-13, 15, 14. I protokollet skrivs ärendena i den ordning de 
står i föredragningslistan. 
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§ 90 

Återrapportering från Trygghets- och säkerhetsrådet 
Vår beteckning:  -  
 
Sammanfattning 
Kommunens Trygghets- och säkerhetsråd ska två gånger per år återrapportera till kommunstyrelsen. Vid 
dagens sammanträde görs den ena för i år. Kommunpolisen och kommunens samordnare för rådet 
informerar om rådets verksamhet hittills i år och statistik över olika brott som har anmälts hittills i år i 
Vadstena. 
 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 91 

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
Vår beteckning: KS/2021:118 - 003 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Reviderat förslag till Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Vadstena 
kommun antas. 

2. Parentesen ”(inte tupp)” i § 2 stryks. 
 
Förslag till beslut 
Bengt-O Petersson (K): 
Parentesen ”(inte tupp)” i § 2 stryks. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget och finner att den gör det. 

Sammanfattning 
De lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön regleras av miljöbalken. 
Sedan nuvarande lokala föreskrifter för människors hälsa och miljö reviderades 2012 har förändringar 
skett utifrån lagstiftning och utveckling av miljöarbetet, vilka föranleder en översyn av föreskrifterna. 
Bland annat har regler för eldning av trädgårdsavfall justerats och det är inte längre tillåtet att elda inom 
detaljplanelagt område, ens under vissa perioder. Denna ändring anses behövas eftersom man sedan 
senaste revideringen kommit fram till att städer påverkas mycket av stoft från eldning och att det bidrar till 
sämre luftkvalitet. 
 
Även en ändring kring djurhållning är gjord. Ändringen innebär att det krävs tillstånd för att hålla giftig 
orm inom detaljplanelagt område samt att det inte är tillåtet att inom detaljplanelagt område hålla tupp.  
 
De föreslagna revideringarna innebär inte någon förändring av tidigare beslutad taxa (2020). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad 12 april 2021 
Förslag till revidering av Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Vadstena 
kommun, 2021 
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Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Vadstena kommun, 2012 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till: 
Länsstyrelsen Östergötland, Rättsenheten, 581 86 Linköping 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 92 

Utbetalning av partistöd för 2020 
Vår beteckning: KS/2021:59 - 104 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Vadstena kommun betalar ut partistöd för 2020 enligt gällande riktlinjer till Centern, Konsensus, 
Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och 
Vänsterpartiet. 

Sammanfattning 
Redovisning och granskningsrapport har kommit in i tid från samtliga partier som finns representerade i 
kommunfullmäktige. För utbetalning av partistöd finns riktlinjer. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott daterad den 20 april 2021 
Redovisning av använt partistöd 2020 – Centern 
Redovisning av använt partistöd 2020 – Konsensus 
Redovisning av använt partistöd 2020 – Kristdemokraterna 
Redovisning av använt partistöd 2020 – Miljöpartiet 
Redovisning av använt partistöd 2020 – Moderaterna 
Redovisning av använt partistöd 2020 – Socialdemokraterna 
Redovisning av använt partistöd 2020 – Sverigedemokraterna 
Redovisning av använt partistöd 2020 med kompettering – Vänsterpartiet 

Beslutet med handlingar expedieras till 
– 

Beslutet expedieras till  
Ekonomiavdelningen 
Gruppledarna   
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§ 93 

Färdtjänsttaxa 
Vår beteckning: KS/2021:135 - 736 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Vadstena kommuns egenavgifter för inomkommunal färdtjänst i Vadstena kommun ska vara 26 
kronor för resor från 0 km upp till 25 km och 52 kronor för resor som är längre än 25 km.  

2. Kostnaden för medresenären motsvarar enkelbiljett för färdtjänst. 
3. Avgifterna ska gälla från 1 juli 2021. 

 
Förslag till beslut 
Ordföranden: 
Egenavgifter för inomkommunal färdtjänst i Vadstena kommun ska vara 26 kronor för resor från 0 km 
upp till 25 km och 52 kronor för resor som är längre än 25 km. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget och finner att den gör det. 

Sammanfattning 
Regionen har haft ett uppdrag att se över bland annat kostnaderna för färdtjänsten i länet. Egenavgifterna 
för färdtjänst i Östergötland följer idag biljettpriserna i den allmänna kollektivtrafiken. Det är i princip 
unikt för Östergötland då övriga län i Sverige har avgifter för färdtjänsten som är frikopplade och högre 
än för resor i den allmänna kollektivtrafiken.  
Bakgrunden till att utreda höjda egenavgifter i färdtjänsten är att flera kommuner vittnar om en sämre 
ekonomi tillsammans med att kostnaderna för färdtjänst har ökat. I den senaste upphandlingen av 
färdtjänst ställdes sociala krav i upphandlingen, vilket har varit ett viktigt verktyg för att förbättra 
arbetsvillkoren i branschen men också ökat kostnaderna.  
Regionen har tagit beslut om egenavgifterna för kommunöverskridande färdtjänst (ibland kallat 
länsfärdtjänst) och uppmannar kommunerna att ta beslut om egenavgifterna för inomkommunal 
färdtjänst. De kommunöverskridande avgifterna är uppdelade på två zonstorlekar och det föreslås även att 
de inomkommunala avgifterna delas upp på samma sätt. Förslaget från många övriga kommuner är att 
fatta beslut om samma egenavgifter för inomkommunal färdtjänst som för kommunöverskridande 
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färdtjänst. Detta innebär att egenavgifterna för inomkommunal färdtjänst blir 35 kronor för resor upp till 
25 km och 50 kronor för resor från 25 km och uppåt. De nya avgifterna föreslås gälla från 1 juli 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-06 
Beslut från Regionfullmäktige, daterad 2021-02-10 

Beslutet med handlingar expedieras till 
– 

Beslutet expedieras till  
Efter beslut i kommunfullmäktige expedieras beslutet till socialnämnden 
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§ 94 

Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet 
2021-2024 
Vår beteckning: KS/2021:114 - 106 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Polismyndighetens och Vadstena kommuns gemensamma handlingsplan för prioriterade områden 
inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 2021–2023 godkänts. 

2. Avtalet undertecknas för Vadstena kommuns räkning av kommunstyrelsens ordförande. 
3. Till problembilden i punkt 1 i planen läggs ”samt våld i nära relationer”. 

 
Förslag till beslut 
Ordföranden: 
Planen ska gälla för åren 2021–2023. 
 
Ordföranden, Dag Källman (V) och Frida Edholm (K): 
Till problembilden i punkt 1 i planen läggs ”samt våld i nära relationer”. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget och finner att den gör det. 

Sammanfattning 
Som en del av samverkansöverenskommelsen mellan Vadstena kommun och Polismyndighet ska en 
handlingsplan upprättas för att en effekt ska uppnås genom samverkande insatser inom området för det 
brottspreventiva och trygghetsskapande arbetet. Handlingsplanen är framtagen av det lokala trygghets- 
och säkerhetsrådet där företrädare för den kommunala verksamheten och Polismyndigheten ingår. 
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Beslutsunderlag 
KS/2021:114, Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-04-21 
KS/2018:330, Samverkansöverenskommelser för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i 
Vadstena kommun 2019-2022 
KS/2017:237, Handlingsplan, prioriterade områden inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbetet i Vadstena 2021-2023. 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Polismyndigheten i Motala. 
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§ 95 

Riktlinje för uthyrning av lägenhet 
Vår beteckning: KS/2021:133 - 003 
 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Förslag till riktlinje för uthyrning av lägenheter antas. 

Sammanfattning 
Det saknas idag en riktlinje för hur uthyrning av de lägenheter som kommunstyrelsen äger ska gå till.  
För att tydliggöra processen och för att tillse att principen om likaberättigande i kommunallagen efterlevs 
har denna riktlinje tagits fram. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, daterad 201-05-21. 
Förslag till riktlinje för uthyrning av lägenhet. 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Inte aktuellt 

Beslutet expedieras till  
Lokalförvaltare 
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§ 96 

Lönesamverkan mellan Vadstena och Mjölby kommuner 
Vår beteckning: KS/2021:123 - 106 
 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag och 
konsekvensbeskrivning samt avtalsförslag för en eventuell framtida lönesamverkan med Mjölby 
kommun. 

Förslag till beslut 
Ordföranden, Roland Sjödahl (C), Arne Sjöberg (M), Dag Källman (V): 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag och konsekvensbeskrivning 
samt avtalsförslag för en eventuell framtida lönesamverkan med Mjölby kommun. 

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

Sammanfattning 
Mjölby och Vadstena kommuner har genom en förstudie undersökt möjligheterna för en gemensam 
lönehantering. En gemensam lönehantering förväntas sänka kostnaderna, öka kvaliteten, möjliggöra 
utveckling och minska sårbarheten i de båda kommunerna.  
Bedömningen är att det finns förutsättningar för en gemensam lönehantering och rekommendationen är 
att gå vidare mot en gemensam lönehantering. 
Ett inriktningsbeslut bör beslutas för att därefter jobba fram de återstående frågorna och ta fram ett 
förslag på avtal. 

Beslutsunderlag 
Rapport förstudie 
Tjänsteskrivelse 

Beslutet med handlingar expedieras till 
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Beslutet expedieras till  
Mjölby kommun, Personalchef och Kommundirektör 
Kommundirektör 
Personalchef 
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§ 97 

Budgetuppföljning per sista april 
Vår beteckning: KS/2021:134 - 042 
 

Kommunstyrelsens beslut  
 
1. Budgetuppföljning med helårsprognos för april 2021 godkänns. 
2. Samtliga nämnder uppmanas att visa fortsatt återhållsamhet för att hålla en budget i balans. 

Sammanfattning 
Ekonomiavdelningen har upprättat budgetuppföljning med helårsprognos för april 2021 som visar på en 
positiv avvikelse mot budget med 8 738 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 21 maj 2021 
Upprättad budgetuppföljning med helårsprognos per april 2021 

Beslutet med handlingar expedieras till 
- 

Beslutet expedieras till  
Ekonomiavdelningen 
Kultur- och utbildningsnämnden 
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§ 98 

Närvaro på sammanträdet 
Vår beteckning:  -  
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Ekonomichefen får delta på resterande del av dagens sammanträde. 

Förslag till beslut 
Ordföranden: Ekonomichefen får delta på resterande del av dagens sammanträde. 

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

Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichefen ärendet på punkt nio och ska sedan hålla föreläsningen 
om skatteutjämningssystemen. Av praktiska skäl uppstår då frågan om ekonomichefen kan närvara under 
resterande del av sammanträdet. 
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§ 99 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning:  -  
 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde finns inga delegationsbeslut att redovisa. 
 
 
Kommunstyrelsens noterar informationen. 
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§ 100 

Protokoll och handlingar till kommunstyrelsen 
Vår beteckning: KS/2021:2, KS/2021:6, KS/2021:129, KS/2021:28, KS/2021:75 - 107, 107, 106, 106, 106 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Redovisningen godkänns. 
 
Sammanfattning 
Protokoll som kommit in till kommunstyrelsen under perioden 29 mars 2021–23 maj 2021 redovisas på 
dagens sammanträde. 
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§ 101 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: KS/2021:34 - 009 
 
Sammanfattning 
Meddelanden/handlingar för kännedom under perioden 27 april 2021–23 maj 2021 delges på dagens 
sammanträde. 
 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 102 

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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§ 103 

Föreläsning om skatteutjämningssystemen 
Vår beteckning:  -  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. På grund av tidsbrist flyttas föreläsningen om skatteutjämningssystemen till 
kommunstyrelsens nästa sammanträde i september. 

 
Förslag till beslut 
Ordföranden: På grund av tidsbrist flyttas föreläsningen om skatteutjämningssystemen till 
kommunstyrelsens nästa sammanträde i september. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget och finner att den gör det. 
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