Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-18
Plats och tid

Medborgarsalen i Rödtornet, klockan 16.00-

Beslutande

Se nästa sida

Paragrafer

168-

Sekreterare

________________________________________________________
Carina Åsman

Ordförande

________________________________________________________
Magnus Gustafsson (S)

Justerare

________________________________________________________
"[Ange namn och partibeteckning]"

Justerare

________________________________________________________
"[Ange namn och partibeteckning]"

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-11-18

Sista besvärsdatum

[ÅÅÅÅ-MM-DD]

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

[ÅÅÅÅ-MM-DD]

Datum då anslaget tas ned

[ÅÅÅÅ-MM-DD]

Underskrift

Sektor för samhälle och verksamhetsstöd
_______________________________________________________

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-18
Plats och tid

"[Fyll i namn på lokal]" i Kommunhuset, klockan "[Fyll i klockslag]"

Beslutande

Fyll i alla ledamöters namn och partibeteckning t ex
Jan Sundström (M)

Paragrafer

"[Ange paragrafer XXX - XXX]"

Sekreterare

________________________________________________________
"[Ange namn]"

Ordförande

________________________________________________________
"[Ange namn och partibeteckning]"

Justerare

________________________________________________________
"[Ange namn och partibeteckning]"

Anslag/bevis
§ "[Fyll i paragrafens nummer]" är justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-11-18

Sista besvärsdatum

[ÅÅÅÅ-MM-DD]

Datum då anslaget sätts upp

[ÅÅÅÅ-MM-DD]

Datum då anslaget tas ned

[ÅÅÅÅ-MM-DD]

Förvaringsplats för
protokollet

Sektor för samhälle och verksamhetsstöd

Underskrift

_______________________________________________________

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-18
Beslutande

Magnus Gustafsson (S), ordförande
Fredrik Almcrantz (K), förste vice ordförande
Bo Johansson (C), andre vice ordförande
Marita Karlsson (S)
Mats Wahrén (K)
Arne Sjöberg (M)
Frida Edholm (K)
Emil Carlsson Ramö (M), ersättare för Daniel Nord (M)
Anders Ahl (S), ersättare för Katrin Merzbach (S)
Bengt-O Petersson (K)
Eivor Folkesson (MP), ersättare för Tommy Kennberg (MP)
Suzanne Berglert Åberg (M) §§ 136-155
Kjell Ejdehage (M), ersättare för Susanne Berglert Åberg §§ 156-167
Jane Råsten (S)
Lars Ekström (K)
Kennerth Sjösten (KD), ersättare för Urban Tellström (KD)
Desirée Forsén (S)
Gary Sparrborn (M)
Göran Fältgren (S)
Ing-Marie Fagrell (K)
Dag Källman (V)
Ingegerd Lindaräng (FP)
Peter Karlsson (M)
Peter Astham (MP), ersättare för Malin Granlund-Feldt (MP)
Anders Agnemar (C)
Maria Johansson Gray (S)
Fredrik Fagrell (K)
Andreas Svensson (S)
Britt-Marie Ejdehage (M), ersättare för Kerstin Ramå (M)
Johan Lindell (K)
Helga Averby (S)
Mona Hillman (K)
Christer Casell (M)
Gunilla Sjösten (KD)
Jan-Inge Printz (S)

Ej tjänstgörande
ersättare

Margit Berggren Silvheden (C)
Therese Granberg (K)
Jörgen Aldrin (S)
Kjell Ejdehage (M)
Daniel Nord (M)
Katrin Merzbach (S)

Frånvarande
ledamöter

Tommy Kennberg (MP)
Urban Tellström (KD)
Peter Hermansson (SD)
Malin Granlund Feldt (MP)
Kerstin Ramå (M)

Övriga

Margareta Cederberg, kommunchef
Marie Hillman, ekonomichef
Carina Åsman, kommunsekreterare

Ajournering

Klockan TT.MM – TT.MM

§ 168
Fastställande av föredragningslista
Vår beteckning: KS2015/5-006

Sammanfattning
Ordföranden utfärdar en kungörelse om varje sammanträde med fullmäktige. Kungörelsen ska innehålla
uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som skall behandlas.

Yrkanden
Propositionsordning
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktiges beslut
"[Fyll i beslutsinstans]" förslag till "[Fyll i slutlig beslutsinstans]"

(Raden tas bort om den ej behövs)

(Förslaget till beslut skrivs i självständiga meningar.
1. Om förslaget består av flera delar numrerar du dem på det här sättet.)

Reservation
Beslutsmotivering

§ 169
Allmänhetens frågestund
Vår beteckning: KS2015/8-101

Sammanfattning
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter i anslutning till
kommunfullmäktiges samtliga ordinarie sammanträden. Frågorna kan ställas muntligen eller skriftligen vid
sammanträdet eller lämnas skriftligen till kommunledningskontoret senast en dag före sammanträdet.
Frågeställaren måste vara kommunmedlem och får inte vara anonym. Under frågestunden får ingen
överläggning förekomma.
Sammanträdet ajourneras klockan xx.xx--xx.xx för allmänhetens frågestund.

§ 170
Svar på medborgarförslag att upprätta det kulturarv som finns i Vadstena
med omnejd
Vår beteckning: KS 2015/20-879

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit 2015-01-14 från Stefan Ebestam om att upprätta det kulturarv som
finns i Vadstena med omnejd för att skapa en levande historia. Exempelvis kan gamla fornminnen som
Omas borg på Omberg rustas upp.
Kommunfullmäktige beslutade 21 januari 2015 att medborgarförslaget tas upp till behandling och
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till kultur- och
utbildningsnämnden.
Kultur- och utbildningsförvaltningen arbetar med att ta fram en kulturarvsplan för Vadstena kommun.
Kulturarvsplanens syfte är att uppmärksamma och använda det lokala kulturarvet. Medborgarförslaget
stämmer väl överens med kulturarvsplanens syfte och kan integreras i det arbetet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Medborgarförslagets intentioner ska beaktas i det fortsatta arbetet med en kulturarvsplan för
Vadstena kommun.
2. Medborgarförslaget är därmed besvarat.

Yrkanden
Propositionsordning
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktiges beslut
Reservation
Beslutsmotivering
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 208/2015-10-14
Kultur- och utbildningsnämndens beslut § 116/2015-09-08 med tjänsteskrivelse
Medborgarförslag, beteckning KS2015/20-879, 2015.80

Beslutet expedieras till
Stefan Ebestam

§ 171
Svar på motion om anropsstyrd kollektivtrafik utanför Vadstena tätort
Vår beteckning: KS 2015/253-531

Sammanfattning
Den gröna alliansen lämnade 15 juni in en motion där de förslår att Vadstena kommun inleder ett samtal
med Region Östergötland, i första hand Trafik- och samhällsplaneringsnämnden i syfte att få till stånd en
behovsanpassad och modern trafiklösning för landsbygden i vår kommun.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Vadstena kommun har haft och kommer att fortsätta ha dialog med ÖstgötaTrafiken och trafikoch samhällsplaneringsnämnden om kollektivtrafik i syfte att få till stånd en behovsanpassad och
modern trafiklösning på landsbygden, varför ytterligare dialog med anledning av Den Gröna
Alliansens motion anses överflödig.
2. Motionen anses därmed besvarad.

Yrkanden
Propositionsordning
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktiges beslut
Reservation
Beslutsmotivering
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 196/2015-10-14
Tjänsteskrivelse, beteckning KS2015/253-531, 2015.1700
Motion från Den Gröna Alliansen, beteckning KS 2015/253-531, 2015.1278
Östgötatrafiken Kompletteringstrafik
Brev från Region Östergötland, beteckning KS 2015/158-014, 2015.1693
Kommunfullmäktiges beslut § 82/2015-06-17

Beslutet expedieras till
Socialdemokraterna i Vadstena

§ 172
Svar på motion med förslag att Vadstena kommun ska arbeta med
kompetensutveckling inom HBTQ-området
Vår beteckning: KS2014/109-799

Sammanfattning
Socialdemokraterna i Vadstena har lämnat in en motion där de vill se att Vadstena kommun ska börja ett
utvecklingsarbete inom HBTQ-området genom utbildning för kommunens medarbetare. Motionen
skickades till kommunstyrelsen för yttrande 2014-03-09. Sektorn för samhälle och verksamhetsstöd,
personalavdelningen, har fått i uppdrag att besvara motionen.
Att genomföra en utbildning inom HBTQ-området för kommunens samtliga 550 medarbetare är ett
kostsamt projekt. Som exempel kan nämnas att en HBTQ-certifiering, där RFSL certifierar de
verksamheter vi önskar kostar 10 4000kr för grupp 1 (25 deltagare) därefter 74 000kr per grupp (25
deltagare), att certifiera all vårdpersonal kommer att kosta kommunen ca 622 000kr.
Under året har personalavdelningen tagit fram en mångfalds- och jämställdhetsplan. Den kommer att
behandlas i Kommunstyrelsen under hösten 2015. I mångfalds- och jämställdhetsplanen behandlas och
definieras HBTQ som en del men även andra grupper som definieras i diskrimineringslagen.
Personalavdelningen har som mål att under 2016 påbörja implementering och utbildning inom
kommunens verksamheter inom ramen för hela mångfaldsbegreppet där förutom sexuell läggning
(HBTQ) även etnicitet, religion och religionsuttryck, ålder, funktionsnedsättning, kön och
könsöverskridande identitet ingår. Personalavdelningens anser att det finns många andra
minoritetsgrupper än enbart HBTQ-personer som är utsatta för diskriminering och särbehandling. Fokus
bör därför läggas på hela mångfaldsbegreppet, för att fortsättningsvis vara en attraktiv arbetsgivare för alla
medarbetare.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Personalavdelningen påbörjar implementeringen av mångfalds- och jämställdhetsplanen i
Vadstena kommun under våren 2016, där HBTQ finns med som en del.
2. Motionen anses därmed besvarad.

Yrkanden
Propositionsordning

§ 172 forts
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktiges beslut

Reservation
Beslutsmotivering
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 207/2015-10-14
Tjänsteskrivelse, beteckning KS2014/109-799, 2015.2045
Motion, beteckning KS2014/109-799, 2014.531
Kommunfullmäktiges beslut § 34/2014-03-19

Beslutet expedieras till
Socialdemokraterna i Vadstena
Kommunstyrelsen
Personalavdelningen

§ 173
Allmänpolitiks debatt
Vår beteckning: KS2015/363-041

Sammanfattning
De yrkanden som läggs fram i den allmänpolitiska debatten kommer att prövas i samband med att
budgetförslaget behandlas av kommunfullmäktige. Förslag till budget 2016 och flerårsbudget 2017-2018
behandlas i § xx .

Talarordning
Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Konsensus
Moderata Samlingspartiet
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Folkpartiet liberalerna
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna
Debatten börjar med att partiernas gruppledare håller anförande enligt ovan nämnd talarordning. Därefter
följer fri debatt.

§ 174
VA-taxa 2016 Vadstena
Vår beteckning: KS2015/356-346

Sammanfattning
Motala-Vadstena Vatten- och avfallsnämnd har föreslagit en VA-taxa för Motala och en för Vadstena
avseende 2016. Taxan ska fastställas i respektive kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
VA-taxa 2016 för Vadstena fastställs enligt förslag.

Yrkanden
Propositionsordning
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktiges beslut
Reservation
Beslutsmotivering
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 205/2015-10-14
Motala-Vadstena vatten och avfallsnämnds beslut § 85/2015-09-14
Tjänsteskrivelse, beteckning KS2015/356-346, 2015.1817
Förslag till taxa för Vadstena kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, beteckning
KS2015/356-346, 2015.1818

Beslutet expedieras till
Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd
Ekonomiavdelningen
Författningssamlingen
Kommunikatör

§ 175
Delårsbokslut 2015-08-31 för Vadstena Fastighets AB
Vår beteckning: KS2015/125-107

Sammanfattning
Vadstena Fastighets AB har lämnat delårsbokslut för perioden 2015-01-01—2015-08-31. Redovisat
resultat för perioden är 3 021 605 kronor jämfört med 441 184 kronor för motsvarande period föregående
år. Skillnaden beror i huvudsak på ändrad genomförandetakt för det planerade underhållet. För helåret är
prognosen en vinst om 1 000 000 kronor vilket är i nivå med budget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Delårsbokslut 2015-08-31 för Vadstena Fastighets AB godkänns.

Yrkanden
Propositionsordning
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktiges beslut
Reservation
Beslutsmotivering
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 206/2015-10-14
Delårsbokslut, Vadstena fastighets AB, beteckning KS2015/125-107, 2015.1793

Beslutet expedieras till
Vadstena fastighets AB
Ekonomichef

§ 176
Skattesats för 2016
Vår beteckning: KS2015/363-041

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår
i den preliminära inkomstskatten under följande år.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Skattesats för 2016 fastställs till 22,80.

Yrkanden
Propositionsordning
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktiges beslut
Reservation
Beslutsmotivering
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 202/2015-10-14

Beslutet expedieras till
Samtliga nämnden
Kommunchef
Ekonomichef

§ 177
Budget 2016, med flerårsplan för 2017-2018
Vår beteckning: KS2015/363-041

Sammanfattning
Under september månad har budgetdialog genomförts. Där har nämndernas budgetförslag presenterats
och centrala ledningsgruppen med flera tjänstemän pressenterat sina tankar kring budget för år 2016 och
flerårsbudget 2017-2018. I samband med beslut om budget ska fullmäktige även fatta beslut om allmänna
regler
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Budget 2016 och flerårsbudget 2017-2018 antas.
2. Allmänna regler punkt 1-7 antas:
1. Varje nämnd ska för år 2016-2018 till kommunstyrelsen, senast under december 2015
inlämna en verksamhetsplan som överensstämmer med de resurser som tilldelats enligt
fullmäktigebeslutet för samma tidsperiod.
2. Kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige ska alltid informeras om beslut om en nya
eller utökad verksamhet alternativt en reduktion eller avveckling.
3. Ekonomiavdelningen får i uppdrag att justera respektive nämnds beslutade nettobudget med
beslutade löneökningsmedel för 2016.
4. Internt personalomkostnadspålägg (PO-påslag) för år 2016 uttas med 38,46 procent med rätt
för ekonomiavdelningen att justera procentsatsen om lagstadgad eller avtalsenliga avgifter
förändras under löpande budgetår.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att omfördela budgetmedel mellan kommunens nämnder
om ansvaret för en viss verksamhet överflyttas från en nämnd till en annan under löpande
verksamhetsår.
5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om att omfördela medel mellan beslutade
investeringsprojekt.
6. Samtliga nämnders budgetäskanden inför 2017 års budget ska vara beslutade av nämnderna
senast 15 april 2016 för att därefter snarast översändas till kommunstyrelsen.

Yrkanden
Propositionsordning
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktiges beslut

§ 177 forts
Reservation
Beslutsmotivering

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 199/2015-10-14
Revisionens budgetäskande, beteckning KS2015/363-041, 2015
Tjänstskrivelse, beteckning KS2015/363-041, 2015.1854
MBL-protokoll, beteckning KS2015/363-101
Majoritetens (S), (K) budgetförslag 2016 och flerårsbudget 2017-2018, beteckning KS2015/363-041,
2015.2025 (finns i paragrafen)

Beslutet expedieras till
Samtliga nämnder
Kommunens revisorer
Ekonomichef

§ 177 forts

§ 177 forts

§ 177 forts

§ 177 forts

§ 177 forts

§ 177 forts

§ 177 forts

§ 177 forts

§ 177 forts

§ 178
Låneram 2016
Vår beteckning: KS2015/363-049

Sammanfattning
Beslut bör tas om Vadstena kommuns låneram för år 2016. Beslutet efterfrågas av Kommuninvest AB när
eventuellt nya lån behöver tas upp. Fastställer kommunfullmäktige en låneram kan kommunen vid behov
ta upp nya lån utan att det krävs ytterligare beslut från kommunfullmäktige. Att ha en viss låneram innebär
inte automatiskt att kommunen kommer ha lån motsvarande hela låneramen men finns behovet så blir
hanteringen enklare eftersom fullmäktige redan har fattat sitt beslut. Vadstena har idag en låneskuld på 25
miljoner kronor. Vadstena kommuns låneram för år 2015 fastställdes till maximalt 40 miljoner kronor.
Låneramen för 2016 är framtagen utifrån budgetförslaget för 2016-2018 samt förslag om utgifter avseende
bredbandsutbyggnad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Vadstena kommuns låneram för 2016 fastställs till maximalt 75 miljoner kronor.

Yrkanden
Propositionsordning
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktiges beslut
Reservation
Beslutsmotivering
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 201/2015-10-14
Tjänsteskrivelse, beteckning KS2015/363-049, 2015.1856

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen

§ 179
Vadstena kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv
Vår beteckning: KS2015/364-049

Sammanfattning
Förändringar i kommunallagen 2013 gav kommuner en möjlighet att utjämna intäkter över tid och
därigenom få bättre förutsättningar att möta effekterna av konjunkturvariationer genom att inrätta en
resultatutjämningsreserv (RUR). Förändringarna i lagen innebar också att fullmäktige ska besluta om
riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Om kommunen beslutar att ha en resultatutjämningsreserv ska
riktlinjerna även omfatta hanteringen av den. Riktlinjerna bör behandlas som ett separat beslutsärende och
inte samordnas med budgetbeslutet.
Kommunfullmäktige har både under 2013 och 2014 fattat beslut om såväl riktlinjer för god ekonomisk
hushållning och riktlinjer för en resultatutjämningsreserv. För att kommunen ska få en samlad bild av
riktlinjerna behöver tidigare beslut upphävas och ett nytt beslut fattas som innehåller samtliga delar.
Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning innehåller förslag till revidering av målet om kommunens nivå
för årets resultat. Ändring behöver göras för att möjliggöra att målet kan följas upp. I övrigt är det inga
förändringar i riktlinjerna.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktiges beslut § 193/2014-11-19 upphävs
2. Kommunfullmäktiges beslut § 124/2014-09-10 upphävs
3. Vadstena kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutjämningsreserv fastställs.

Yrkanden
Propositionsordning
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktiges beslut
Reservation
Beslutsmotivering
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 200/2015-10-14
Tjänsteskrivelse, beteckning KS2015/364-049, 2015.1855
Kommunfullmäktiges beslut § 193/2014-11-19
Kommunfullmäktiges beslut § 124/2014-09-10

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen

§ 180
Förslag till mål enligt Vadstena kommuns styrsystem
Vår beteckning: KS2015/365-001

Sammanfattning
Styrsystemet tydliggör de av politikerna fastställda mål och strategier, genom hela organisationen från
kommunfullmäktige till varje enhet och medarbetare. För att detta ska realiseras ska den politiska
majoriteten redogöra för sina politiska prioriteringar under mandatperioden. Dessa politiska prioriteringar
ska utgå från de övergripande målen och genomsyra alla verksamheter och förtydligas genom strategiska
må som sätts för perioden.
Kommunchefen har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att se över kommunens mål och har tillsammans
med den centrala ledningsgruppen tagit fram förslag på nya mål utifrån styrsystemets struktur.
Det gäller:
- prioriterat mål
- strategiska mål
- processmål
Processmålen ska enligt styrsystemet beslutas av kommunstyrelsen men i och med att processmålen är
styrande för nämnderna lyfts beslutet till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Under innevarande mandatperiod är det övergripande prioriterade målet
- Växande Vadstena
2. Under innevarande mandatperiod är de övergripande strategiska målen
- Bygga bostäder
- Skapa attraktivitet
3. Nedanstående processmål gäller för innevarande mandatperiod

Process
Demokrati
Barn och
utbildning

Nya förslag till processmål
Vadstena kommun har välutvecklade e-tjänster
Vadstena har hög utbildningsnivå
Vadstena kommuns förskola och skola ger barn och elever ett mervärde

Vård och sociala Vadstena har individanpassade boenden och stöd inom socialtjänsten
och omsorg om funktionsnedsatta
tjänster
Vadstena är länets kulturhuvudstad
Kultur och fritid

Vadstena har ett rikt fritidsliv

Vadstena tar tillvara dess unika värden
Miljö och
samhällsbyggnad Vadstena har attraktiva boenden
Arbete och
näringsliv

Vadstena har ett gynnsamt och innovativt näringslivsklimat
Vadstena har goda kommunikationer och en välutvecklad infrastruktur

Samhällsskydd
och
säkerhetsarbete

Vadstena är tryggt och säkert

Utveckling och
förvaltning av
organisationen

Vadstena kommun har en effektiv organisation
Vadstena kommunen är en attraktiv arbetsgivare

Yrkanden
Propositionsordning
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktiges beslut
Reservation
Beslutsmotivering
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 203/2015-10-14
Tjänsteskrivelse, beteckning: KS2015/365-001, 2015.1858
Styrsystemet § 189/2012-11-21 KS2012/197-009

Beslutet expedieras till
Kommunchef
Ekonomichef
Kultur- och utbildningschef
Revisonens ordförande Roland Sjödahl (C)

§ 181
Val av sju stycken ledamöter och sju ersättare till
samhällsbyggnadsnämnden
Vår beteckning: KS2014/255-101

Sammanfattning
Vi kommunfullmäktiges sammanträde 2015-10-21 § 147 beslutades om att tillskapa en
samhällsbyggnadsnämnd bestående av sju ledamöter och sju ersättare. Den nya nämnden ska tillsättas
proportionellt enligt valresultatet 2014.
Val ska förättas enligt följande, fyra stycken ledamöter och ersättare väljs från majoriteten och tre
ledamöter och ersättare från oppositionen.
En ordförande, förste vice ordförande och en andre vice ordförande ska även väljas.
Valet avser perioden 2016-01-01—2018-12-31

Yrkanden
Propositionsordning
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktiges beslut
Reservation
Beslutsmotivering
Beslutsunderlag
-

Beslutet expedieras till
Ledamöter och ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
Nämndsekreterare i samhällsbyggnadsnämnden
Personalavdelningen
Förtroendemannaregistret

§ 182
Fyllnadsval av ledamot tillika andre vice ordförande i kultur och
utbildningsnämnden efter Daniel Nord (M)
Vår beteckning: KS2014/055-101

Sammanfattning
Daniel Nord (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot tillika andre vice ordförande i kultur- och
utbildningsnämnden.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde § 166/2015-10-21 bordlades ärendet.

Yrkanden
Propositionsordning
Omröstningsresultat
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Som ledamot tillika andre vice ordförande i kultur- och utbildningsnämnden efter Daniel Nord
(M), utses…….
2. Ovanstående val som gäller till under perioden 2015-11-18-- 2018-12-31.

Reservation
Beslutsmotivering
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut § 166/2015-10-21
Avsägelse, beteckning KS2014/255-101,

Beslutet expedieras till
Kultur- och utbildningsnämnden
Personalavdelningen
Förtroendemannaregistret

§ 183
Fyllnadsval av ledamot i krisledningsnämnden efter Katrin Merzbach (S)
Vår beteckning: KS2014/255-101

Sammanfattning
Katrin Merzbach (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i krisledningsnämnden.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde § 164/2015-10-21 bordlades ärendet.

Yrkanden
Propositionsordning
Omröstningsresultat
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Som ledamot i krisledningsnämnden efter Katrin Merzbach (S), utses…….
2. Ovanstående val som gäller till under perioden 2015-11-18-- 2018-12-31.

Reservation
Beslutsmotivering
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut § 164/2015-10-21
Avsägelse, beteckning KS2015/255-101, 2015.2009

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen/Krisledningsnämnden
Personalavdelningen
Förtroendemannaregistret

§ 184
Fyllnadsval av ersättare i krisledningsnämnden efter Jane Råsten (S)
Vår beteckning: KS2014/255-101

Sammanfattning
Jane Råsten (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i krisledningsnämnden.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde § 165/2015-10-21 bordlades ärendet.

Yrkanden
Propositionsordning
Omröstningsresultat
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Som ersättare i krisledningsnämnden efter Jane Råsten (S), utses…….
2. Ovanstående val som gäller till under perioden 2015-11-18-- 2018-12-31.

Reservation
Beslutsmotivering
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut § 165/2015-10-21
Avsägelse, beteckning KS2014/255-101

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen/Krisledningsnämnden
Personalavdelningen
Förtroendemannaregistret

§ 185
Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter Siw Åkesson (S)
Vår beteckning: KS2014/255-101

Sammanfattning
Siw Åkesson (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde § 101/2015-06-17, § 135/2015-09-23 och § 161/2015-10-21
bordlades ärendet.

Yrkanden
Propositionsordning
Omröstningsresultat
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Som ersättare i socialnämnden efter Siw Åkesson (S), utses…….
2. Ovanstående val som gäller till under perioden 2015-11-18-- 2018-12-31.

Reservation
Beslutsmotivering
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut § 161/2015-10-21
Kommunfullmäktiges beslut § 135/2015-09-23
Kommunfullmäktiges beslut § 101/2015-06-17
Avsägelse, beteckning KS2014/255-101, 2015.1166

Beslutet expedieras till
Socialnämnden
Personalavdelningen
Förtroendemannaregistret

§ 186
Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen efter Karl-Erik Forssell (S)
Vår beteckning: KS2014/255-101

Sammanfattning
Karl-Erik Forssell (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde § 106/2015-06-17, § 137/2015-09-23 och § 162/2015-10-21
bordlades ärendet.

Yrkanden
Propositionsordning
Omröstningsresultat
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Som ersättare i kommunstyrelsen efter Karl-Erik Forsell (S), utses…….
2. Ovanstående val som gäller till under perioden 2015-11-18-- 2018-12-31.

Reservation
Beslutsmotivering
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut § 162/2015-10-21
Kommunfullmäktiges beslut § 137/2015-09-23
Kommunfullmäktiges beslut § 106/2015-06-17
Avsägelse, beteckning KS2014/255-101, 2015.1224

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Personalavdelningen
Förtroendemannaregistret

§ 187
Fyllnadsval av huvudman i Vadstena Sparbank efter Karl-Erik Forssell
(S)
Vår beteckning: KS2014/255-101

Sammanfattning
Karl-Erik Forssell (S) har avsagt sig uppdraget som huvudman i Vadstena Sparbank.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde § 108/2015-06-17, § 139/2015-09-23 och § 163/2015-10-21
bordlades ärendet.

Yrkanden
Propositionsordning
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som huvudman i Vadstena sparbank efter Karl-Erik Forsell (S), utses…….
2. Ovanstående val som gäller till under perioden 2015-11-18-- 2019-04-30.

Reservation
Beslutsmotivering
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut § 163/2015-10-21
Kommunfullmäktiges beslut § 139/2015-09-23
Kommunfullmäktiges beslut § 108/2015-06-17
Avsägelse, beteckning KS2014/255-101, 2015.1224

Beslutet expedieras till

Vadstena Sparbank
Personalavdelningen
Förtroendemannaregistret

§ 188
Handlingar för kännedom
Uppsägning av förvaltningsavtal
Vår beteckning: KS2005/9-107
Vadstena Fastighets AB, VFAB säger upp förvaltningsavtalet från och med 2016-12-31. Anledningen till
uppsägningen är ny lagstiftning som medför att kommunerna måste upphandla tjänsten enligt LVU.

Mottagande av volontärer i skolan
Vår beteckning: KS2012/317-620
Socialdemokraterna i Vadstena lämnade 2012-11-19 in en motion avseende volontärer inom skolan.
Kultur- och utbildningsnämnden har § 115/2015-09-08 fattat beslut om att välkomna volontärer i
förskoleklass, grund och gymnasium under förutsättning att arbetsinsatsen inte ersätter ordinarie personal.
Volontärer ska inte ses som anställda och omfattas inte av försäkringar eller andra överenskommelser som
följer en anställning.

Vadstena kommuns yttrande över En kommunallag för framtiden
(SOU:2015:24)
Vår beteckning: KS2015/204-100
2012 beslutade regeringen att tillsätta en utredning, ledd av departementsrådet Johan Höök, för att föreslå
en modernisering av kommunallagen. Utredningens slutbetänkande ”En kommunallag för framtiden” har
skickats ut på remiss till Sveriges samtliga kommuner, landsting och regioner.
Lagförslaget innehåller ett flertal förändringar i lagtextens innehåll, en fullständig språklig översyn liksom
ett förslag till förändrad disposition av kapitel och paragrafer. Dessutom föreslås en möjlighet att besluta
om en demokratisk försöksverksamhet med majoritetsstyre i kommunstyrelsen.

Omröstningsresultat
Kommunfullmäktiges beslut
'[Fyll i beslutsinstans]' förslag till '[Fyll i slutgiltig beslutsinstans]'

(Raden tas bort om den ej behövs)

(Förslaget till beslut skrivs i självständiga meningar.
1. Om förslaget består av flera delar numrerar du dem på det här sättet.)

Reservation
Beslutsmotivering

Beslutsunderlag
(Kopieras från tjänsteskrivelsen)
(Dokumenten listas under varandra med tjänsteskrivelsen överst.)

Beslutet expedieras till
(Ange de som nämndens beslut ska expedieras till.)

