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Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-28
Plats och tid

Medborgarsalen, Rödtornet, klockan 18:30 – 20:30

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)
Kjell Ejdehage (M), ersättare för Daniel Nord (M)
Jörgen Aldrin (S), ersättare för Anders Ahl (S)
Bengt-O Petersson (K)
Peter Asthamn (MP), ersättare för Tommy Kennberg (MP)
Britt-Marie Ejdehage (M), ersättare för Suzanne Berglert Åberg (M)
Jane Råsten (S))
Lars Ekström (K)
Urban Tellström (KD)
Desirée Forsén (S)
Gary Sparrborn (M)
Peter Hermansson (SD)
Ing-Marie Fagrell (K)
Dag Källman (V)
Ingegerd Lindaräng (L)
Peter Karlsson (M)
Malin Granlund-Feldt (MP)
Anders Agnemar (C)
Maria Johansson Gray (S)
Ida Olai (K), ersättare förFredrik Fagrell (K)
Andreas Svensson (S)
Kerstin Ramå (M)
Johan Lindell (K)
Karin Fornander Sundberg (S), ersättare för Helga Averby (S)
Therese Granberg (K), ersättare för Mona Hillman (K)
Christer Casell (M)
Kennerth Sjösten (KD), ersättare för Gunilla Sjösten (KD)
Leif Jernér (S), ersättare för Jan-Inge Printz (S)

Paragrafer

§76 - §89
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Sekreterare

________________________________________________________
Martin Berry

Ordförande

________________________________________________________
Magnus Gustafsson (S)

Justerare

________________________________________________________
Gary Sparrborn (M)
________________________________________________________
Desirée Forsén (S)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-09-28

Sista besvärsdatum

2016-10-25

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2016-10-04

Datum då anslaget tas ned

2016-10-26

Underskrift

Kommunstyrelsens förvaltning
_______________________________________________________
Martin Berry
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Kommunfullmäktigeprotokoll 2016-09-28
Ej tjänstgörande
ersättare

Lena Davidsson
Malin Löfstedt

Övriga

Tommy Nilsson
Annika Toll

Ajournering

18:40 – 18:45
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Kommunfullmäktigeprotokoll 2016-09-28

§ 76
Fastställande av föredragningslista samt val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
1. Gary Sparrborn (M) och Desirée Forsén (S) väljs till justerare.
2. Föredragningslistan fastställs enligt följande:

Ärende

Dnr

1.

Svar på motion om slopade avgifter för
solenergianläggningar

KS/2015:423

2.

Svar på motion som föreslår att nuvarande
bygglovsavgift för solenergianläggningar tas bort

KS/2015:123

3.

Svar på motion som föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att slopa
bygglovsavgiften för solpaneler

KS/2016:161

4.

Utökad borgensram för Vadstena Fastighets AB

KS/2016:17

5.

Begäran om fullmäktiges yttrande över
nyproduktion av bostäder

KS/2016:7

6.

Införande av enprocentregeln för konstnärlig
gestaltning

KS/2016:136

Föredragande

Justeras: _________________________________________________
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Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-28
Ärende

Dnr

7.

Principbeslut om koncernstruktur och
bolagsbildning

KS/2016:237

8.

Fredrik Fagrell (K) avsägelse från samtliga
politiska uppdrag (led.KF, led.SBN,
ers.Borghamns bygdegårdsförening)

KS/2016:26

9.

Helga Averby (S) avsägelse av uppdrag som
ledamot i kommunfullmäktige

KS/2016:26

10.

Lennart Pettersson (S) avsägelse som ersättare i
socialnämnden

KS/2016:26

11.

Information från samhällsbyggnadsnämnden

12.

Information från vänortsbesök i Svelvik

Föredragande

Justeras: _________________________________________________
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Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-28

§ 77
Allmänhetens frågestund
Mötet ajourneras 18:40 för allmänhetens frågestund.
Ingvar Frid frågar hur kommunledningen hanterar frågan om försvarets skjutningar i Vättern utifrån det
beslut som kommunfullmäktige fattat om att ta initiativ till ett stormöte med övriga kommuner runt
Vättern.
Magnus Gustafsson (S) informerar om att under vecka 39 har inbjudningar till ett möte gått ut till samtliga
kommunledningar i kommunerna runt Vättern.
Ingen ytterligare fråga ställdes från allmänheten, varpå ordföranden återöppnade mötet 18:45.

Justeras: _________________________________________________
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Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-28
KS/2015:423

§ 78
Svar på motion om slopade avgifter för solenergianläggningar
Kommunfullmäktiges beslut
1. Plan- och bygglovtaxan förändras så att ingen avgift tas ut för bygglov och startbesked, då
åtgärden avser installation av solceller eller solfångare.

Sammanfattning
En motion om att nuvarande bygglovavgifter för solenergianläggningar tas bort har den 12 mars 2015
inlämnats av ”den gröna alliansen i Vadstena” till kommunfullmäktige som 2015-03-18 § 47 beslutade att
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning. En motion gällande ”utredningsuppdrag om att
förenkla regelverket och administrationen av solpanelsmontage” har den 9 november 2015 inlämnats till
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-18 § 172 att överlämna ärendet till bygg- och
miljönämnden för beredning. Att sätta upp solceller och solfångare kräver enligt plan- och bygglagen
(PBL) bygglov och startbesked. Bygglov och startbesked är förenat med en avgift enligt fastställd taxa
(plan- och bygglovtaxa). Plan- och bygglovavdelningen tillstyrker förslaget om att plan- och bygglovtaxan
förändras så att ingen avgift tas ut för bygglov och startbesked.

Beslutsunderlag
§ 115 samhällsbyggnadsnämnden
2016-09-14 § 145 kommunstyrelsen
Motion om slopade avgifter för bygglov för solenergianläggningar
Motion gällande utredningsuppdrag om att förenkla regelverket och administrationen av
solpanelsmontage

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Justeras: _________________________________________________

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

592 80 Vadstena

BESÖKSADRESS

8 (25)

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-28
Kommunfullmäktige
Mark- och exploateringsavdelningen
Miljöavdelningen
Energi- och klimatrådgivaren
Den gröna alliansen i Vadstena:
Tommy Kennberg
Anders Agnemar
Gunilla Sjösten
Arne Sjöberg
Christer Beier
Gary Sparrborn
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Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-28
KS/2015:123

§ 79
Svar på motion som föreslår att nuvarande bygglovsavgift för
solenergianläggningar tas bort
Kommunfullmäktiges beslut
2. Plan- och bygglovtaxan förändras så att ingen avgift tas ut för bygglov och startbesked, då
åtgärden avser installation av solceller eller solfångare.

Sammanfattning
En motion om att nuvarande bygglovavgifter för solenergianläggningar tas bort har den 12 mars 2015
inlämnats av ”den gröna alliansen i Vadstena” till kommunfullmäktige som 2015-03-18 § 47 beslutade att
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning. En motion gällande ”utredningsuppdrag om att
förenkla regelverket och administrationen av solpanelsmontage” har den 9 november 2015 inlämnats till
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-18 § 172 att överlämna ärendet till bygg- och
miljönämnden för beredning. Att sätta upp solceller och solfångare kräver enligt plan- och bygglagen
(PBL) bygglov och startbesked. Bygglov och startbesked är förenat med en avgift enligt fastställd taxa
(plan- och bygglovtaxa). Plan- och bygglovavdelningen tillstyrker förslaget om att plan- och bygglovtaxan
förändras så att ingen avgift tas ut för bygglov och startbesked.

Beslutsunderlag
§ 115 samhällsbyggnadsnämnden
2016-09-14 § 144 kommunstyrelsen
Motion om slopade avgifter för bygglov för solenergianläggningar
Motion gällande utredningsuppdrag om att förenkla regelverket och administrationen av
solpanelsmontage

Beslutet expedieras till
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Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-28
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Mark- och exploateringsavdelningen
Miljöavdelningen
Energi- och klimatrådgivaren
Den gröna alliansen i Vadstena:
Tommy Kennberg
Anders Agnemar
Gunilla Sjösten
Arne Sjöberg
Christer Beier
Gary Sparrborn
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Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-28
KS/2016:161

§ 80
Svar på motion som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att slopa
bygglovsavgiften för solpaneler
Kommunfullmäktiges beslut
1. Plan- och bygglovtaxan förändras så att ingen avgift tas ut för bygglov och startbesked, då
åtgärden avser installation av solceller eller solfångare.

Sammanfattning
En motion om att nuvarande bygglovavgifter för solenergianläggningar tas bort har den 12 mars 2015
inlämnats av ”den gröna alliansen i Vadstena” till kommunfullmäktige som 2015-03-18 § 47 beslutade att
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning. En motion gällande ”utredningsuppdrag om att
förenkla regelverket och administrationen av solpanelsmontage” har den 9 november 2015 inlämnats till
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-18 § 172 att överlämna ärendet till bygg- och
miljönämnden för beredning. Att sätta upp solceller och solfångare kräver enligt plan- och bygglagen
(PBL) bygglov och startbesked. Bygglov och startbesked är förenat med en avgift enligt fastställd taxa
(plan- och bygglovtaxa). Plan- och bygglovavdelningen tillstyrker förslaget om att plan- och bygglovtaxan
förändras så att ingen avgift tas ut för bygglov och startbesked.

Beslutsunderlag
§ 115 samhällsbyggnadsnämnden
2016-09-14 § 146 kommunstyrelsen
Motion om slopade avgifter för bygglov för solenergianläggningar
Motion gällande utredningsuppdrag om att förenkla regelverket och administrationen av
solpanelsmontage

Beslutet expedieras till
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Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-28
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Mark- och exploateringsavdelningen
Miljöavdelningen
Energi- och klimatrådgivaren
Den gröna alliansen i Vadstena:
Tommy Kennberg
Anders Agnemar
Gunilla Sjösten
Arne Sjöberg
Christer Beier
Gary Sparrborn
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Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-28
KS/2016:17

§ 81
Utökad borgensram för Vadstena Fastighets AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Vadstena kommun tecknar borgen för Vadstena Fastighets AB:s låneförpliktelser såsom för egen
skuld upp till ett högsta belopp om 193 500 000 kronor att gälla tills vidare.
2. Till kommunen ska Vadstena Fastighets AB erlägga en avgift på 150 000 kronor vilket motsvarar
1 procent av den utökade ramen enligt gällande regelverk.

Sammanfattning
Vadstena Fastighets AB kommer att uppföra ett nytt LSS-boende omfattande sex lägenheter under 2016.
Utgiften beräknas till 21 000 000 kronor. Tidigare uppgifter är felaktiga. Därutöver kommer VFAB att
köpa ett antal fastigheter från Vadstena kommun och annan part samt starta upp ett antal större
ombyggnader inom kommunal fastigheter.
Vadstena Fastighets AB har därför inkommit med en begäran om att Vadstena kommun ska besluta om
en utökad borgensram motsvarande 15 000 000 kronor. VFAB fick under våren 2016 en utökad
borgensram på 14 000 000 kronor beviljad av kommunfullmäktige och den totala budgetramen blev då
178 500 000 kronor. Beslutar kommunfullmäktige i enlighet med VFAB:s nya förslag skulle ökningen
innebära att den sammantagna borgensramen blir 193 500 000 kronor.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 23 januari 2008, § 9 beslutade kommunfullmäktige att om
Vadstena Fastighetsbolag AB önskar få borgensramen utökad ska beslut om detta fattas av
kommunfullmäktige, varvid bolaget till kommunen ska erlägga en avgift som motsvarar 1 procent av det
utökade borgensåtagandet. Den föreslagna utökningen av borgensramen innebär en intäkt till kommunen
på 150 000 kronor.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Lars Larenius, VD, Vadstena Fastighets AB daterad 8 juni 2016
Beslut i kommunfullmäktige 23 januari 2008, § 9
2016.09-14 § 143 kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-28
Beslutet expedieras till
Ekonomichef
Vadstena Fastighets AB
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Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-28
KS/2016:7

§ 82
Begäran om fullmäktiges yttrande över nyproduktion av bostäder
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige ställer sig positivt till den planerade nyproduktionen av cirka 15 hyresradhus
på Drottningmarken.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att tillse att beslut som ska underställas
kommunfullmäktige innehåller information, som ger kommunfullmäktige möjlighet att förstå
förslaget i relevanta avseenden, t.ex. inriktning, behov/efterfrågan, målgrupp, storlek, tid för
genomförande, ekonomisk omfattning och risker.

Sammanfattning
Vadstena fastighets AB (VFAB) har inkommit med en begäran om kommunfullmäktiges yttrande över
nybyggnation av 15 hyresradhus på Drottningmarken. Enligt VFAB:s bolagsordning måste bolaget begära
ett yttrande från kommunfullmäktige i ärenden av principiell beskaffenhet. Nybyggnation av 15
hyresradhus räknas som ett sådant ärende.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna föreslagen nybyggnation på
Drottningmarken.

Yrkanden
Arne Sjöberg (M) yrkar, som tilläggsyrkande, att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att tillse
att beslut som ska underställas kommunfullmäktige innehåller information, som ger kommunfullmäktige
möjlighet att förstå förslaget i relevanta avseenden, t.ex. inriktning, behov/efterfrågan, målgrupp, storlek,
tid för genomförande, ekonomisk omfattning och risker.
Dag Källman (V) yrkar bifall till Arne Sjöbergs (M) yrkande.
Anders Agnemar (C) yrkar bifall till Arne Sjöbergs (M) yrkande.
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Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-28
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut. Finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Arne Sjöbergs (M) tilläggsyrkande. Finner det antaget.
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Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-28
KS/2016:136

§ 83
Införande av enprocentregeln för konstnärlig gestaltning
Kommunfullmäktiges beslut
1. Vadstena kommun inför enprocentregeln för konstnärlig gestaltning vid ny-, till- och ombyggnad
av lokal och offentlig plats.

Sammanfattning
Vid sitt sammanträde 11 april 2016 § 49 fattade kultur- och utbildningsnämnden beslut att föreslå
kommunfullmäktige att införa en procentregel för konstnärlig gestaltning vid ny-, till- och ombyggnad av
lokal och offentlig plats.
Enprocentsregeln innebär:
• Vid byggnation ska en procent av byggkostnaden (byggkostnad inklusive byggherrekostnad)
avsättas för konstnärlig utsmyckning/gestaltning. Dessutom gäller regeln när kommunen
nyanlägger eller avsevärt ändrar en offentlig plats.
• Undantagna från huvudregeln är projekt av övervägande teknisk karaktär, exempelvis
ventilationsrenoveringar, stambyten och tillgänglighetsanpassningar liksom mindre
nyanläggningar/renoveringar av offentlig plats.
Idag är det cirka 30 kommuner i Sverige som har infört enprocentregeln och den hanteras likvärdigt i
samtliga kommuner. Nu vill kultur- och utbildningsnämnden att den ska införas även i Vadstena. Regeln
ska gälla för både kommunens fastigheter och de helägda kommunala bolagen.
I beslutet från kultur- och utbildningsnämnden framgår inte hur enprocentregeln ska finansieras. Om
regeln införs blir det en utökad hyreskostnad för de nämnder som hyr nybyggda lokaler. I och med de
långt framskridna planerna att kommunen inte ska bygga några lokaler i egen i regi utan låta de
kommunala bolagen göra det, kommer hyran att öka i och med införandet av enprocentregeln. Den
utökade hyreskostnaden måste antingen finansieras inom nämndens befintliga budgetram eller så behöver
kommunfullmäktige besluta om en utökad budgetram.
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Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-28
Yrkande
Johan Lindell (K) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslut från kultur- och utbildningsnämnden 11 april 2016 § 49
2016-06-08 § 110 kommunstyrelsen

Beslutet expedieras till
Samtliga nämnder
Ekonomichef
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Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-28
KS/2016:237

§ 84
Principbeslut om koncernstruktur och bolagsbildning
Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreslagen koncern- och bolagsstruktur i Vadstena kommun godkänns. Förslaget innebär att
Vadstena stadshus AB blir koncernmoder med ett eller flera helägda dotterbolag.
2. Kommunstyrelsen uppdras att utarbeta ett komplett beslutsunderlag för bildande eller förvärv av
bolagen Vadstena stadshus AB, Vadstena kommunfastigheter AB samt Vadstena turism- och
näringsliv AB.
3. Vadstena fastighets AB (VFAB) uppdras att utarbeta ett komplett beslutsunderlag för att bilda
eller förvärva ett helägt dotterbolag kallat VFAB förvaltning AB.

Sammanfattning
En växande befolkning i Sverige har ökat trycket på bostadsmarknaden. Boverket gör bedömningen att
det behövs drygt 700 000 nya bostäder de fram till 2025. Den nuvarande majoriteten i Vadstenas vision ”Mot 10000” - baseras på att det i Vadstena kommun behöver tillkomma cirka 1000 nya bostäder fram till
år 2030. Detta ligger i ungefär samma linje som Boverkets bedömningar.
Sannolikt behöver VFAB stå för omkring hälften av denna nybyggnation eftersom att
tillgänglighetsanpassade hyresrätter är det som efterfrågas mest. Att VFAB bedöms behöva stå för en så
stor del av nybyggnationen i kommunen t beror i sin tur på det statliga bidragssystem som tenderar att ge
bättre villkor till allmännyttiga fastighetsbolag (Allvillbolag) än övriga fastighetsbolag. Det ger incitament
för att fortsätta på det i Vadstena kommun inslagna spåret. Det innebär också i förlängningen att VFAB
även i fortsättningen bör vara ett helägt dotterbolag till kommunen - men inte ingå i någon
koncernstruktur.
Den reviderade Lagen om offentliga upphandlingar (LOU) påverkar däremot ägande och förvaltande i
andra delar av kommunens fastighetsbestånd på ett sätt som tidigare inte varit förväntat. Förändringarna i
nya LOU innebär att det sannolikt kommer att bli mycket besvärligt för VFAB att äga fastigheter där
kommun bedriver sin verksamhet. Istället bör VFAB:s verksamhet renodlas så att den bara innehåller
bostäder och kommersiella fastigheter. På så sätt slipper kommunen och VFAB hitta en annan ägare av
Wasagården och en annan lösning på förvaltningsuppdraget.

Justeras: _________________________________________________

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

592 80 Vadstena

BESÖKSADRESS

20 (25)

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-28
Sammantaget innebär situationen på den svenska bostadsmarknaden samt förändringarna som kommer
med en ny Lag om offentlig upphandling att Vadstena kommun behöver en annorlunda koncern- och
bolagsstuktur. Den politiska majoriteten har därför under en längre tid av omfattande analyser och
bearbetning av olika möjligheter utarbetat ett förslag till koncernstruktur och bolagsbildning, enligt
bifogad bild. Bilden visar den föreslagna bolagsstukturen kring fastighets- och förvaltningsfrågan och
framtid utvecklingsmöjligheter avseende bland annat näringsliv och turism.

Beslutsunderlag
Beslutsunderlag samt bifogad bild med föreslagen koncern- och bolagsstruktur.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Revisorerna
Kommundirektören
VFAB
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KS/2016:26

§ 85
Fredrik Fagrell (K) avsägelse från samtliga politiska uppdrag
Kommunfullmäktiges beslut
1. Fredrik Fagrells (K) avsägelse godkänns.
2. Avsägelsen skickas till Länsstyrelsen i Östergötland med en begäran om ny sammanräkning.
3. Till ersättare i Borghams bygdegårdsförening efter Fredrik Fagrell (K) väljs Anna Harder (K).

Sammanfattning
Fredrik Fagrell (K) inkom 2016-09-13 med en avsägelse gällande samtliga politiska uppdrag. Fredrik
Fagrell (K) var vald till ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i samhällsbyggnadsnämnden samt ersättare
i Borghamns bygdegårdsförening.

Yrkande
Presidiet yrkar att kommunfullmäktige godkänner Fredrik Fagrells (K) avsägelse.
Bengt-O Petersson (K) yrkar att Anna Harder (K) väljs till ersättare i Borghamns bygdegårdsförening efter
Fredrik Fagrell (K).

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på presidiets yrkande. Finner det antaget.
Ordföraranden ställer proposition på Bengt-O Peterssons (K) yrkande. Finner det antaget.

Beslutet expedieras till
Länsstyrelsen i Östergötland
För kännedom:
Samhällsbyggnadsnämnden
Borghamns bygdegårdsförening
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KS/2016:26

§ 86
Helga Averby (S) avsägelse av uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
1. Helga Averbys (S) avsägelse godkänns.
2. Avsägelsen skickas till Länsstyrelsen i Östergötland med en begäran om ny sammanräkning.

Sammanfattning
Helga Averby (S) inkom 2016-09-19 med en avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige.

Yrkande
Presidiet yrkar att kommunfullmäktige godkänner Helga Averby (S) avsägelse.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på presidiets yrkande. Finner det antaget.

Beslutet expedieras till
Länsstyrelsen i Östergötland
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§ 87
Lennart Pettersson (S) avsägelse som ersättare i socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Lennart Petterssons (S) avsägelse godkänns.
2. Till ersättare i socialnämnden efter Lennart Pettersson (S) väljs Per-Arne Pettersson (S).

Sammanfattning
Lennart Petterssons (S) inkom 2016-09-15 med en avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i
socialnämnden.

Yrkande
Presidiet yrkar att kommunfullmäktige godkänner Lennart Petterssons (S) avsägelse.
Desirée Forsén (S) yrkar att Per-Arne Pettersson (S) väljs till ersättare i socialnämnden efter Lennart
Petterssons (S).

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på presidiets yrkande. Finner det antaget.
Ordföraranden ställer proposition på Desirée Forséns (S) yrkande. Finner det antaget.

Beslutet expedieras till
Socialnämnden
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§ 88
Information från samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige tackar och noterar informationen, som läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Desirée Forsén (S) presenterar nämndens arbete inom
verksamhetsområdena planer och bygglov, miljö- och hälsoskydd samt mark- och exploatering.
Samhällsbyggnadsnämnden arbetar just nu intensivt med ett stort antal detaljplaner för nybyggnation inom
Vadstena stad samt i Borghamn. Nämnden arbetar också med att utreda förutsättningar för en
tillgänglighetsanpassad badbrygga i Vadstena.
Flera asfalteringsarbeten är påbörjade och/eller planerade att genomföras under hösten 2016. Utöver
dessa arbeten är en plan för gatuarbeten under framtagande.
Miljöavdelningen arbetar bland annat med miljö- och livsmedelstillsyn samt miljöskydd. Ett prioriterat
arbete under 2016 har varit inventering av enskilda avlopp.
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§ 89
Information från vänortsbesök i Svelvik
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige tackar och noterar informationen, som läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Magnus Gustafsson (S) och Carina Åsman från föreningen Norden
informerar om vänortsbesök i Vadstena kommuns vänort Svelvik i Norge. Temat för årets vänortsbesök
var samråd och samverkan enligt en princip som Svelvik kommun utarbetat – gästabudsprincipen.
Vänortsbesöket innehöll även ett studiebesök på ett företag som tillverkar måttbeställda sängar samt
kulturella aktiviteter så som Svelviksspelet – en föreställning om Svelvik för 100 år sedan.
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