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Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-26
Plats och tid

Medborgarsalen, Rödtornet, klockan 18:30-21:25

Beslutande

Fredrik Almcrantz (K), ordförande
Bo Johansson (C), andre vice ordförande
Marita Karlsson (S)
Mats Wahrén (K)
Arne Sjöberg (M)
Frida Edholm (K)
Anders Ahl (S)
Bengt-O Petersson (K)
Eivor Folkesson (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)
Göran Fältgren (S)
Ing-Marie Fagrell (K)
Ingvar Frid (V), ersättare för Dag Källman (V)
Ingegerd Lindaräng (L) (§ 42-54)
Peter Karlsson (M)
Malin Granlund-Feldt (MP) (§ 42-54)
Margit Berggren Silvheden (C), ersättare för Anders Agnemar (C)
Leif Jernér (S), ersättare för Maria Johansson Gray (S)
Thérése Granberg (K)
Yvonné Gustafsson (S)
Kerstin Ramå (M)
Johan Lindell (K)
Jörgen Aldrin (S)
Mona Hillman (K)
Christer Casell (M)
Kennerth Sjösten (KD), ersättare för Gunilla Sjösten (KD)
Jan-Inge Printz (S)
Linda Karlsson Andersson (S), ersättare för Magnus Gustafsson (S)
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Paragrafer

§42 - §65

Sekreterare

________________________________________________________
Hanna Samuelsson

Ordförande

________________________________________________________
Fredrik Almcrantz (K)

Justerare

________________________________________________________
Jane Råsten (S)
________________________________________________________
Eivor Folkesson (MP)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-04-26

Sista besvärsdatum

2017-05-29

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2017-05-08

Datum då anslaget tas ned

2017-05-30

Kommunstyrelsens förvaltning

Underskrift

_______________________________________________________
Hanna Samuelsson
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Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-26
Ej tjänstgörande
ersättare
Övriga

Ajournering

Anna Harder (K)
Roland Sjödahl, ordförande kommunens revisorer (§ 42 - § 53)
Peter Gustavsson, tillförordnad ekonomichef (§ 42 - § 54)
Tommy Nilsson, kommundirektör
Kristina Lohman, kultur- och utbildningschef (§ 42 - § 53)
Hanna Samuelsson, kommunsekreterare
Klockan 20:20-20:24

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

4 (35)

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-26

§ 42
Val av justerare och fastställande av föredragningslista
Kommunfullmäktiges beslut
1. Eivor Folkesson (MP) och Jane Råsten (S) väljs till justerare.
2. Följande föredragningslista fastställs:

Ärende

Dnr

1.

Val av justerare och fastställande av
föredragningslista

2.

Allmänhetens frågestund

3.

Medborgarförslag om att utlysa ett möte om
landsbygdens förändring i lokaldemokratins anda

4.

Medborgarförslag om att cykelvägen mellan Motala KS/2017:122
och Vadstena förlängs vidare till Omberg

5.

Information om årsredovisningen

6.

Revisionsberättelse för 2016 samt frågan om
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, kultur- och
utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden,
socialnämnden, valnämnden,
överförmyndarnämnden, vatten- och
avfallsnämnden och fullmäktigeberedningar samt
enskilda ledamöter

7.

Årsredovisning och bokslut 2016

KS/2017:54

8.

Kompletteringsbudget 2017

KS/2016:163

9.

Analys av varumärket Vadstena - presentation av
resultatet

Föredragande

KS/2017:121

Sofia Löf
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Ärende

Dnr

10.

Återrapportering om avveckling av
Vadstenagymnasiet

11.

Remiss om valkretsar

KS/2017:103

12.

Utökad borgensram för Vadstena Fastighets AB
(VFAB)

KS/2017:131

13.

Borgensram för Vadstena kommunfastigheter AB

KS/2017:132

14.

Borgensram för Vadstena förvaltnings AB

KS/2017:133

15.

Principbeslut om förvärv av privata fastigheter

KS/2017:87

16.

Motion om installation av trådlöst nätverk på
kommunens äldreboenden

KS/2017:115

17.

Förslag om utredning av vatten- och avloppsnät
Nässjahalvön

KS/2017:73

18.

Svar på medborgarförslag om fler papperskorgar i
Vadstena och Borghamn

KS/2016:123

19.

Svar på medborgarförslag om eventuellt förbud
mot plastpåsar i Vadstena kommun

KS/2016:124

20.

Svar på medborgarförslag om att införa en frivillig
skräpplockardag

KS/2016:125

21.

Redovisning av motioner och medborgarförslag
från alla nämnder

KS/2017:53

22.

Information från presidiet angående
medborgarförslag

Föredragande
Kristina Lohman

Justeras: _________________________________________________
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Ärende

Dnr

23.

Meddelanden och handlingar för kännedom

KS/2016:157,
KS/2016:232,
KS/2017:136,
KS/2017:142,
KS/2017:16,
KS/2017:31,
KS/2017:60

24.

Övriga frågor

Föredragande

Ärendena behandlas i följande ordning: 1-4, 9, 5-8, 10-24
I protokollet skrivs ärendena i den ordning de står i föredragningslistan.

Yrkanden
Arne Sjöberg (M):
Förslag på justerare är Eivor Folkesson (MP).
Desirée Forsén (S):
Förslag på justerare är Jane Råsten (S).
Fredrik Almcrantz (K), ordförande:
Ärendet Information från ordförande i styrelsen för Vadstena fastighets AB (VFAB) utgår.
Fredrik Almcrantz (K), ordförande:
Förslag på nytt ärende: Information om årsredovisningen.
Fredrik Almcrantz (K), ordförande:
Förslag på nytt ärende: Revisionsberättelse för 2016 samt frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,
kultur- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, valnämnden,
överförmyndarnämnden, vatten- och avfallsnämnden och fullmäktigeberedningar samt enskilda
ledamöter.

Propositionsordning
Justeras: _________________________________________________
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Ordföranden ställer proposition på Arne Sjöbergs (M) och Desirée Forséns (S) yrkanden och finner att
fullmäktige bifaller dem.
Ordföranden ställer proposition på sina egna yrkanden om att ett ärende utgår och två ärenden läggs till
föredragningslistan, och finner att fullmäktige bifaller dem.

Sammanfattning
Till varje sammanträde sammanställs en föredragningslista. Där redovisas vilka ärenden ordförande vill att
fullmäktige ska behandla. Vid sammanträdet har fullmäktigeledamöterna möjlighet att föreslå ändringar i
listan.

Justeras: _________________________________________________
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§ 43
Allmänhetens frågestund
Sammanträdet ajournerades klockan 18.35 för allmänhetens frågestund. Inga frågor anmäldes.
Ordföranden öppnade sammanträdet igen klockan 18.36.

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 kommunstyrelsens förvaltning senast en dag före sammanträdet.
Frågeställaren måste vara kommunmedlem och får inte vara anonym. Under frågestunden får ingen
överläggning förekomma.

Justeras: _________________________________________________
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KS/2017:121

§ 44
Medborgarförslag om att utlysa ett möte om landsbygdens förändring i
lokaldemokratins anda
Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Yrkanden
Fredrik Almcrantz (K), ordförande: Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att fullmäktige bifaller yrkandet.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige behandlar i ett första led medborgarförslag genom att ange vilken instans som
ansvarar för beredning av ärendet. Beredning och beslut ska ske inom ett år från det datum då motionen
inkom.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag om att utlysa ett möte om landsbygdens förändring i lokaldemokratins anda,
handlingsnummer 2017:593

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsens kansli

Justeras: _________________________________________________
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KS/2017:122

§ 45
Medborgarförslag om att cykelvägen mellan Motala och Vadstena förlängs
vidare till Omberg
Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Yrkanden
Fredrik Almcrantz (K), ordförande: Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att fullmäktige bifaller yrkandet.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige behandlar i ett första led medborgarförslag genom att ange vilken instans som
ansvarar för beredning av ärendet. Beredning och beslut ska ske inom ett år från det datum då motionen
inkom.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag om att cykelvägen mellan Motala och Vadstena förlängs vidare till Omberg,
handlingsnummer 2017:594

Beslutet expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden

Justeras: _________________________________________________
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§ 46
Information om årsredovisningen
Sammanfattning
Peter Gustavsson, tillförordnad ekonomichef i Vadstena kommun, föredrar årsredovisningen för 2016.
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Justeras: _________________________________________________
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KS/2017:54

§ 47
Revisionsberättelse för 2016 samt frågan om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, valnämnden,
överförmyndarnämnden, vatten- och avfallsnämnden och
fullmäktigeberedningar samt enskilda ledamöter
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, kultur- och
utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, valnämnden och samtliga
fullmäktigeberedningar samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.
2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden och vatten- och
avfallsnämnden samt de enskilda ledamöter i dessa organ som är utsedda av kommunfullmäktige i
Vadstena kommun.

Sammanfattning
Fullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska fattas vid ett sammanträde
före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser. Beslutet ska motiveras om det inte är
uppenbart obehövligt.
Fråga om ansvarsfrihet och om anmärkning för en gemensam nämnd ska prövas av fullmäktige i var och
en av de samverkande kommunerna.
Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. Det bör inte ske innan fullmäktige beslutat om
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras.
Se 5 kap. 25 a § och 8 kap. 18 § kommunallagen (1991:900).
På sammanträdet föredrar Roland Sjödahl, ordförande för kommunens revisorer, revisionsberättelsen för
2016.

Beslutsunderlag
Beslutsunderlag för fullmäktiges beslut om ansvarsfrihet, handlingsnummer 2017:892
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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

13 (35)

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-26
Årsredovisning för Vadstena kommun 2016, handlingsnummer 2017:891
Revisionsberättelse för år 2016, handlingsnummer 2017:713
Revisorernas rapport avseende granskning av årsredovisning 2016-12-31, handlingsnummer 2017:714

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder som berörs av beslutet
Revisionen

Justeras: _________________________________________________
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KS/2017:54

§ 48
Årsredovisning och bokslut 2016
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.
3.
4.

Årets resultat på 15 775 946,31 balanseras mot eget kapital
Att godkänna att resultat att återställa 5 147 tkr, återställs i sin helhet 2016.
Att godkänna att 5 000 tkr markeras för medel till implementering av ny styrmodell med mera.
Årsredovisning för 2016 godkänns.

Yrkanden
Arne Sjöberg (M) lägger fram följande ändringsyrkande: Beslutspunkt 3 ska vara ”Att godkänna att 5 000
tkr markeras för medel till implementering av ny styrmodell med mera.”

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 1 och 2 och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 3 och finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Arne Sjöbergs (M) ändringsyrkande avseende beslutspunkt 3, och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Arne Sjöbergs ändringsyrkande.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 4 och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning
Ekonomiavdelningen har upprättat årsredovisning för 2016. Enligt 3 kapitlet i den kommunala
redovisningslagen ska årsredovisningen också innehålla en sammanställd redovisning. Det bolag som ingår
i koncernen är, förutom kommunen, även Vadstena Fastighets AB. I detta bolag anses kommunen ha ett
väsentligt inflytande.
Av årsredovisningen framgår att årets resultat uppgår till 15,8 mnkr. 2015 års resultat att återställa var
5 147 tkr och hela summan återställs 2016. En markering har gjorts för medel till implementering av nytt
styrsystem.

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

15 (35)

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-26

Årets resultat för kommunen och de kommunala bolagen sammanställt uppgår till 13 380 tkr.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-03-15 § 50, handlingsnummer 2017:616
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-15, handlingsnummer 2017:889
Årsredovisning för Vadstena kommun 2016, handlingsnummer 2017:891

Beslutet expedieras till
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen

Justeras: _________________________________________________
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KS/2016:163

§ 49
Kompletteringsbudget 2017
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunstyrelsens budgetram för 2017 med 5 mnkr
avseende kompetens- och kvalitetshöjande åtgärder i hela kommunorganisationen i samband med
utveckling och implementering av en ny styrmodell för Vadstena kommun.
2. Åtgärder som vidtas med anledning av utveckling och implementering av ny styrmodell ska
fortlöpande rapporteras till kommunstyrelsen med start i juni 2017.

Yrkanden
Bengt-O Petersson (K) lägger fram följande ändringsyrkande:
1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunstyrelsens budgetram för 2017 med 5 mnkr
avseende kompetens- och kvalitetshöjande åtgärder i hela kommunorganisationen i samband med
utveckling och implementering av en ny styrmodell för Vadstena kommun.
2. Åtgärder som vidtas med anledning av utveckling och implementering av ny styrmodell ska
fortlöpande rapporteras till kommunstyrelsen med start i juni 2017.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Bengt-O Peterssons (K) ändringsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ändringsyrkandet.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-23 § 118 att upphäva styrsystemet för Vadstena kommun. Enligt
samma beslut ska ett nytt styrsystem sätta politiska mål och prioriteringar främst. Därutöver ska
styrsystemet skapa förutsättningar för effektiv allokering och organisering av resurser. Uppdraget att
utreda nytt förslag till styrsystem har gått till konsultbolaget PWC. Utredningsuppdraget ska presenteras
för kommunstyrelsen senast i maj 2017.
Förutom själva utredningen bedöms ett behov av medel för att implementera styrsystemet. I detta ingår
även genomförandet av utvärderingsverktyget Kommunkompassen samt kompetensutveckling. Medel för
detta finns inte i budget 2017. I behandlingen av ärendet årsredovisning 2016 föreslår majoriteten att
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5 mnkr markeras i bokslutet för implementering av ny styrmodell.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-03-15 § 51, handlingsnummer 2017:615
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-15, handlingsnummer 2017:893

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justeras: _________________________________________________
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§ 50
Analys av varumärket Vadstena - presentation av resultatet
Sammanfattning
Kommunikationschef Sofia Löf presenterar resultatet av den varumärkesanalys som har genomförts
avseende varumärket Vadstena.
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Justeras: _________________________________________________
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§ 51
Återrapportering om avveckling av Vadstenagymnasiet
Kommunfullmäktiges beslut
1. Rapporten noteras.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 29 mars 2017:
1. Vadstenagymnasiet avvecklas.
2. Kultur- och utbildningschefen får i uppdrag att planera hur avvecklingen av Vadstenagymnasiet
kan ske. Uppdraget ska återrapporteras till kultur- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen
samt kommunfullmäktige senast i april 2017.
3. Kultur- och utbildningschefen får i uppdrag att verka för att hänsyn tas till personalens bästa och
att det arbetssätt som finns på Vadstenagymnasiet i dag i möjligaste mån ska prägla elevernas
fortsatta skolgång.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
Kultur- och utbildningschefen lämnar på dagens sammanträde en muntlig rapport av uppdraget och
berättar om åtgärder som vidtagits efter kommunfullmäktiges beslut.
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KS/2017:103

§ 52
Remiss om valkretsar
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige har inget att erinra.

Sammanfattning
Region Östergötland har för avsikt att i juni 2017 fatta beslut om indelning av valkretsar inför val till
landstingsfullmäktige år 2018. Innan beslut tas ska berörda kommuner ha fått möjlighet att yttra sig i
frågan, därför har Regionen skickat förslag på indelning på remiss.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-04-19, handlingsnummer 2017:847
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen den 19 april 2017, handlingsnummer 2017:894
Remiss från Region Östergötland, handlingsnummer 2017:487

Beslutet expedieras till
Region Östergötland, registrator@regionostergotland.se (märkt: diarienummer RS 2017-184)
Valnämnden (för kännedom)
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KS/2017:131

§ 53
Utökad borgensram för Vadstena Fastighets AB (VFAB)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Vadstena kommun tecknar borgen för Vadstena Fastighets AB:s låneförpliktelser såsom för egen
skuld upp till ett högsta belopp om 230 500 000 kronor att gälla tills vidare.
2. Till kommunen ska Vadstena Fastighets AB erlägga en avgift på 370 000 kronor vilket motsvarar
1 procent av den utökade ramen enligt gällande regelverk.

Sammanfattning
Vadstena Fastighets AB uppför för närvarande 18 nya hyresradhus inom kvarteren Diademet 1 och Spiran
4 på Drottningmarken. Utgiften för nyproduktionen beräknas till drygt 37 000 000 kronor.
Vadstena Fastighets AB har därför inkommit med en begäran om att Vadstena kommun ska teckna
borgen såsom för egen skuld motsvarande 230 500 000 kronor. Idag är den kommunala borgen för
bolaget 193 500 000 kronor och föreslagen utökning skulle innebära en ökning med 37 000 000 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 370 000 kronor.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-04-19 § 73, handlingsnummer 2017:847
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-19, handlingsnummer 2017:895
Skrivelse från Lars Larenius, VD, Vadstena Fastighets AB daterad 7 mars 2017, handlingsnummer
2017:699

Beslutet expedieras till
Vadstena Fastighets AB
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KS/2017:132

§ 54
Borgensram för Vadstena kommunfastigheter AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Vadstena kommun tecknar borgen för Vadstena kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser såsom
för egen skuld upp till ett högsta belopp om 50 000 000 kronor att gälla tills vidare.

Sammanfattning
Vadstena kommunfastigheter AB övertar inom kort ett antal fastigheter från Vadstena kommun och
Vadstena Fastighets AB. Den fastighet som köps av Vadstena Fastighets AB kommer att betalas kontant.
I affärsrelationen med Vadstena kommun kommer en rabatt på hyrorna att utgå under 2017 motsvarande
det belopp som kommunen återfår från tidigare avdragen investeringsmoms. Samtidigt pågår planering
och projektering inför nyproduktion av förskola vilket genererar utgifter fortlöpande. Med anledning av
ovanstående har bolaget ett omedelbart behov av rörelsekapital. Styrelsen i Vadstena kommunfastigheter
AB har därför beslutat att begära 50 000 000 kronor i kommunal borgen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-04-19 § 75, handlingsnummer 2017:845
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-19, handlingsnummer 2017:895
Skrivelse från Lars Larenius, VD för Vadstena kommunfastigheter AB, daterad 10 april 2017,
handlingsnummer 2017:708

Beslutet expedieras till
Vadstena kommunfastigheter AB
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KS/2017:133

§ 55
Borgensram för Vadstena förvaltnings AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Vadstena kommun tecknar borgen för Vadstena förvaltnings AB:s låneförpliktelser såsom för
egen skuld upp till ett högsta belopp om 10 000 000 kronor att gälla tills vidare.

Sammanfattning
Vadstena förvaltnings AB startar upp sin verksamhet under våren 2017. Bolaget kommer att utifrån ett
självkostnadsperspektiv utföra fastighetsförvaltande åtgärder åt Vadstena kommunfastigheter AB.
Eftersom nedlagda kostnader faktureras i efterskott behöver bolaget ett visst rörelsekapital. Styrelsen i
Vadstena förvaltnings AB har därför beslutat att begära 10 000 000 kronor i kommunal borgen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-04-19 § 74, handlingsnummer 2017:844
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-19, handlingsnummer 2017:897
Skrivelse från Lars Larenius, VD för Vadstena förvaltnings AB daterad 10 april 2017, handlingsnummer
2017:707

Beslutet expedieras till
Vadstena förvaltnings AB
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KS/2017:87

§ 56
Principbeslut om förvärv av privata fastigheter
Kommunfullmäktiges beslut
1. I ägardirektiven för Vadstena fastighets AB och Vadstena kommunfastigheter AB skrivs in att
bolagen tillåts genomföra förhandlingar om förvärv av privata fastigheter utan att först be
kommunfullmäktige om tillstånd för detta.
2. När en överenskommelse om förvärv finns mellan parterna ska detta förslag lämnas till
kommunfullmäktige för ställningstagande i ärendet.
3. Kommunens ägarombud uppdras att respektive bolag besluta i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut om tillägg i ägardirektiven.

Sammanfattning
Vadstena fastighets AB och Vadstena kommunfastigheter AB har idag ingen möjlighet att förhandla om
förvärv av privata fastigheter utan att först be kommunfullmäktige om tillstånd för att göra så. För att
underlätta möjligheterna för förvärv av privata fastigheter, när så bedöms möjligt och lämpligt, föreslår
kommunstyrelsen att kommunfullmäktige ger bolagen rätt att genomföra förhandlingar med
säljaren/säljarna. Om förhandlingarna resulterar i en överenskommelse mellan parterna ska förslag om
förvärv av privat fastighet lämnas till kommunfullmäktige, som därefter tar ställning i ärendet.
Den föreslagna förändringen ändrar inte kommunfullmäktiges rätt att ta ställning till kommunala bolags
förvärv av privata fastigheter, utan förenklar processen genom att undvika att ärendet måste behandlas två
gånger i fullmäktige.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-03-15 § 57, handlingsnummer 2017:608
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2017-03-15, handlingsnummer 2017:604

Beslutet expedieras till
Vadstena fastighets AB
Vadstena kommunfastigheter AB
Revisorerna
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KS/2017:115

§ 57
Motion om installation av trådlöst nätverk på kommunens äldreboenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Yrkanden
Fredrik Almcrantz (K), ordförande: Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att fullmäktige bifaller yrkandet.

Beslutsunderlag
Motion om installation av trådlöst nätverk på kommunens äldreboenden, handlingsnummer 2017:538

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsens kansli
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KS/2017:73

§ 58
Förslag om utredning av vatten- och avloppsnät Nässjahalvön
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd (VAN) uppdras att utreda förutsättningar och
kostnader för ett kommunalt vatten- och avloppsnätverk till Nässjahalvön.
2. Uppdraget bör återrapporteras till kommunstyrelse och kommunfullmäktige i Vadstena kommun
senast i november 2017.
3. Utredningen finansieras av kommunstyrelsen i Vadstena kommun.

Yrkanden
Marita Karlsson (S) lägger fram följande tilläggsyrkande: Utredningen finansieras av kommunstyrelsen i
Vadstena kommun.
Jörgen Aldrin (S): Bifall till Marita Karlssons tilläggsyrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer proposition på Marita Karlssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige
bifaller yrkandet.

Sammanfattning
Nässjahalvön är belägen strax söder om Vadstena tätort och har därmed ett attraktivt geografiskt läge.
Området är också kulturhistoriskt rikt och halvön har såväl historiskt som i modern tid lockat turister och
sommargäster. Nässjahalvön har dock goda förutsättningar för att attrahera både fler sommarboenden och
fler permanentboenden. En viktig förutsättning för detta är dock, inte minst ur miljöhänsyn, att ett
kommunalt vatten- och avloppsnätverk finns på plats. Idag saknar Nässjahalvön ett VA-nät.
Vadstena kommun vill därför uppdra åt Motala-Vadstena vattten- och avfallsnämnd att utreda
förutsättningar och kostnader för ett kommunalt vatten- och avloppsnätverk till Nässjahalvön. En mycket
viktig del i detta är att föra en dialog med privata markägare på Nässjahalvön, då Vadstena kommun inte
äger någon mark i området.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-03-15 § 58, handlingsnummer 2017:607
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2017-03-15, handlingsnummer 2017:444
Karta över Nässjahalvön, handlingsnummer 2017:445

Beslutet expedieras till
Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd (att. Fredrik Feldt)
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KS/2016:123

§ 59
Svar på medborgarförslag om fler papperskorgar i Vadstena och Borghamn
Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning
Årskurs 2 vid S:t Persskolan har lämnat in förslag om fler papperskorgar i Vadstena och Borghamn.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-03-15 § 47, handlingsnummer 2017:618
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2016-10-04 § 173, handlingsnummer 2016:1627
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2016-09-22, handlingsnummer 2016:1627
Svarsskrivelse på medborgarförslag, handlingsnummer 2016:1627
Medborgarförslag från årskurs 2 S:t Persskolan, handlingsnummer 2016:534

Beslutet expedieras till
Årskurs 3 S:t Persskolan
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KS/2016:124

§ 60
Svar på medborgarförslag om eventuellt förbud mot plastpåsar i Vadstena
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning
Årskurs 2 vid S:t Persskolan har lämnat in förslag om att plastpåsar ska förbjudas i Vadstena kommun.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-03-15 § 48, handlingsnummer 2017:617
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2016-10-04 § 173, handlingsnummer 2016:1628
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2016-09-22, handlingsnummer 2016:1628
Svarsskrivelse på medborgarförslag, handlingsnummer 2016:1628
Medborgarförslag från årskurs 2 S:t Persskolan, handlingsnummer 2016:536

Beslutet expedieras till
Årskurs 3 S:t Persskolan

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

30 (35)

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-26

KS/2016:125

§ 61
Svar på medborgarförslag om att införa en frivillig skräpplockardag
Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning
Årskurs 2 vid S:t Persskolan har lämnat in förslag om en frivillig skräpplockardag i Vadstena.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-03-15 § 49, handlingsnummer 2017:614
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2016-10-04 § 173, handlingsnummer 2016:1629
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2016-09-22, handlingsnummer 2016:1629
Svarsskrivelse på medborgarförslag, handlingsnummer 2016:1629
Medborgarförslag från årskurs 2 S:t Persskolan, handlingsnummer 2016:538

Beslutet expedieras till
Årskurs 3 S:t Persskolan
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KS/2017:53

§ 62
Redovisning av motioner och medborgarförslag från alla nämnder
Kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner äldre än ett år godkänns.

Sammanfattning
Enligt kommunallagen 5 kap. 33 § bör medborgarförslag och motioner beredas så att kommunfullmäktige
kan besluta i ärendet inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. För att
kontrollera att detta efterföljs redovisar nämnderna varje år om det inom respektive verksamhetsområde
finns några obesvarade motioner eller medborgarförslag som är äldre än ett år.
Kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden redovisar alla ett nollresultat
gällande medborgarförslag. Det innebär att samtlig ärenden som nämnderna ålagts att besvara också har
hanterats inom angiven tid. Samhällsbyggnadsnämnden har ett obesvarat medborgarförslag som är äldre
än ett år. Det gäller:
KS 2015:212 - Medborgarförslag att kommunen detaljplanerar ett nytt område i Borghamn för att
möjliggöra för byggföretag att bygga enplanslägenheter där.
I ett annat ärende, KS 2016:171, pågår dock detaljplanering för bostäder på del av fastigheterna Bårstad
2:4, 2:7 och 6:12.
Samtliga nämnder redovisar ett nollresultat gällande obesvarade motioner. Kommunstyrelsen har en äldre
motion som är besvarad men som kommunfullmäktige har beslutat om återremiss för vidare utredning.
Det gäller:
KS 2015:437 - Motion om förbättrad integration av flyktingar

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-03-15 § 46, handlingsnummer 2017:619
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2016-03-15, handlingsnummer 2017:439
Kultur- och utbildningsnämndens redovisning av medborgarförslag till kommunfullmäktige 2017,
handlingsnummer 2017:247
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Beslutet expedieras till
-
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§ 63
Information från presidiet angående medborgarförslag
Sammanfattning
Fredrik Almcrantz (K) och Bo Johansson (C) informerar om att presidiet har börjat föra samtal om
hanteringen av medborgarförslag. Presidiet har givit kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att ta fram
ett förslag på effektivare hantering.
Kommunfullmäktige noterar informationen.
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KS/2016:157, KS/2016:232, KS/2017:136, KS/2017:142, KS/2017:16, KS/2017:31, KS/2017:60

§ 64
Meddelanden och handlingar för kännedom
Sammanfattning
Meddelanden/handlingar för kännedom under perioden 2017-03-29 – 2017-04-19 delges på dagens
sammanträde.
Kommunfullmäktige noterar informationen.
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§ 65
Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes till dagens sammanträde.
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