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Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-20
Plats och tid

Medborgarsalen, Rödtornet, klockan 18:30 – 21:20

Beslutande

Jane Råsten (S), ordförande
Fredrik Almcrantz (K), förste vice ordförande
Bo Johansson (C), andre vice ordförande
Leif Jernér (S), ersättare för Marita Karlsson (S)
Mats Wahrén (K)
Arne Sjöberg (M)
Frida Edholm (K)
Daniel Nord (M)
Anders Ahl (S)
Bengt-O Petersson (K)
Tommy Kennberg (MP)
Britt-Marie Ejdehage (M), ersättare för Suzanne Berglert Åberg (M)
Magnus Gustafsson (S)
Lars Ekström (K)
Urban Tellström (KD)
Desirée Forsén (S)
Kjell Ejdehage (M), ersättare för Gary Sparrborn (M)
Göran Fältgren (S)
Ing-Marie Fagrell (K)
Dag Källman (V)
Heidi Segrell (L)
Peter Karlsson (M)
Malin Granlund-Feldt (MP)
Anders Agnemar (C)
Maria Johansson Gray (S)
Thérése Granberg (K)
Yvonné Gustafsson (S)
Kerstin Ramå (M)
Markus Gustafsson (K), ersättare för Johan Lindell (K) § 239-247
Johan Lindell (K) § 248-261
Jörgen Aldrin (S)
Malin Löfstedt (K), ersättare för Mona Hillman (K)
Christer Casell (M)
Gunilla Sjösten (KD)
Jan-Inge Printz (S)

Paragrafer

§239 - §261
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Sekreterare

________________________________________________________
Hanna Samuelsson

Ordförande

________________________________________________________
Jane Råsten (S)

Justerare

________________________________________________________
Peter Karlsson (M)
________________________________________________________
Gunilla Sjösten (KD)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-12-20

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Sista dag för överklagande
Datum då anslaget tas ned

Kommunstyrelsens förvaltning
_______________________________________________________
Hanna Samuelsson
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Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-20
Ej tjänstgörande
ersättare

Margit Berggren Silvheden (C)
Eivor Folkesson (MP)
Carl-Henrik Juhlin (K)
Anna Harder (K)
Kennerth Sjösten (KD)

Övriga

Henrik Hendeby, tf kommundirektör

Ajournering

18:40-18:40
19:10-19:11
19:59-20:09
20:25-20:57

Justeras: _________________________________________________
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§ 239
Val av justerare och fastställande av föredragningslista
Kommunfullmäktiges beslut
1. Peter Karlsson (M) och Gunilla Sjösten (KD) väljs till justerare.
2. Följande föredragningslista fastställs:

Ärende

Dnr

1.

Val av justerare och fastställande av
föredragningslista

2.

Allmänhetens frågestund

3.

Medborgarförslag att kommunen skaffar ett webb- KS/2017:313
baserat bokningssystem för lokaler alt. se lediga
tider för gymnastikhall/sporthall

4.

Försäljning av Rogslösa skolfastighet

KS/2016:242,
KS/2017:97

5.

Uppsägning av samarbetsavtal med Motala
Vadstena vatten- och avfallsnämnd

KS/2017:319,
KS/2017:97,
XKS/2006:255

6.

VA-taxa för 2018

7.

Prissättning i kostenhetens serveringar 2018

KS/2017:250

8.

Arvodesregler - revidering

KS/2015:63,
KS/2017:97

9.

Upphävande av beslut avseende överföring av
fastigheter

KS/2017:90,
KS/2017:97

10.

Kommunfullmäktiges yttranderätt över
nybyggnation av bostäder

KS/2017:13

Föredragande

Justeras: _________________________________________________
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Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-20
Ärende

Dnr

11.

Vadstena Vocalis besöker kommunfullmäktige
med julsånger

12.

Gunilla Edenberg (M) avsägelse från alla politiska
uppdrag, ersättare i KF, KUN, KPR och förste
vice ordförande SN

KS/2016:26

13.

Peter Karlsson (M) avsägelse från uppdrag som
ersättare i socialnämnden

KS/2016:26

14.

Fyllnadsval till posten som ledamot i
socialnämnden efter Gunilla Edenberg (M)

KS/2016:26

15.

Fyllnadsval till socialnämnden efter Peter Karlsson
(M)

16.

Fyllnadsval till posten som förste vice ordförande i KS/2016:26
socialnämnden efter Gunilla Edenberg (M)

17.

Fyllnadsval till posten som ersättare i kultur- och
utbildningsnämnden efter Gunilla Edenberg (M)

KS/2016:26

18.

Peter Asthamn (MP) avsägelse från uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden

KS/2016:26

19.

Fyllnadsval till samhällsbyggnadsnämnden efter
Peter Asthamn (MP)

KS/2016:26

20.

Tommy Kennberg (MP) avsägelse från uppdrag
som ledamot i kommunstyrelsen

KS/2016:26

21.

Fyllnadsval till kommunstyrelsen efter Tommy
Kennberg (MP)

22.

Meddelanden och handlingar för kännedom

23.

Övriga frågor

Föredragande

KS/2017:175

Ärendena behandlas i följande ordning: 1-9, 11, 10, 12-23.

Justeras: _________________________________________________
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Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-20
I protokollet skrivs ärendena i den ordning de står i föredragningslistan.

Yrkanden
Arne Sjöberg (M):
Förslag på justerare är Peter Karlsson (M).
Frida Edholm (K):
Förslag på justerare är Gunilla Sjösten (KD).
Jane Råsten (S), ordförande:
Förslag på nytt ärende: Peter Karlsson (M) avsägelse från uppdrag som ersättare i socialnämnden.
Jane Råsten (S), ordförande:
Förslag på nytt ärende: Fyllnadsval till socialnämnden efter Peter Karlsson (M).
Jane Råsten (S), ordförande:
Förslag på nytt ärende: Tommy Kennberg (MP) avsägelse från uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen.
Jane Råsten (S), ordförande:
Förslag på nytt ärende: Fyllnadsval till kommunstyrelsen efter Tommy Kennberg (MP).

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Arne Sjöbergs (M) och Frida Edholms (K) yrkanden och finner att
fullmäktige bifaller dem.
Ordföranden ställer proposition på sina egna yrkanden om ärenden som 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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Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-20

§ 240
Allmänhetens frågestund
Sammanträdet ajournerades klockan 18.40 för allmänhetens frågestund.
Inga frågor ställdes.
Ordföranden öppnade sammanträdet igen klockan 18.40.

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/2017:313

§ 241
Medborgarförslag att kommunen skaffar ett webb-baserat
bokningssystem för lokaler alt. se lediga tider för gymnastikhall/sporthall
Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och utbildningsnämnden för beredning och beslut.

Yrkanden
Jane Råsten (S), ordförande: Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kultur- och
utbildningsnämnden för beredning och beslut.

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

Sammanfattning
Kommunfullmäktige behandlar i ett första led medborgarförslag genom att ange vilken instans som
ansvarar för beredning av, och i vissa fall även beslut i, ärendet. Beredning och beslut bör ske inom ett år
från det datum då medborgarförslaget inkom.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag att kommunen skaffar ett webb-baserat bokningssystem för lokaler alt. se lediga tider
för gymnastikhall/sporthall, handlingsnummer 2017:2066

Beslutet expedieras till
Kultur- och utbildningsförvaltningen
Förslagsställaren

Justeras: _________________________________________________
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Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-20

KS/2016:242, KS/2017:97

§ 242
Försäljning av Rogslösa skolfastighet
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att genomföra
försäljningen av fastigheten Rogslösa 1:2, Rogslösa skola, till Vadstena Fria Skola AB (under
namnändring), organisationsnummer 559043-6258.

Jäv
Daniel Nord (M) deltar inte i beslutet i detta ärende på grund av jäv.

Sammanfattning
2017-10-23 inkom Vadstena Fria Skola AB (under namnändring) med en skrivelse till Vadstena kommun,
i vilken ett uppdaterat anbud med förändrad verksamhetsintention framgår. Vadstena Fria Skola AB
(under namnändring) ämnar, genom sin moderorganisation Våga Gård ekonomisk förening bedriva bland
annat förskoleverksamhet och fritidsaktiviteter för barn i fastigheten.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-11-15 § 233
Beslutsunderlag till kommunstyrelsen 2017-11-15, handlingsnummer 2017:1951
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2017-11-15, handlingsnummer 2017:1918
Sammanställning av intressenter Rogslösa skola. ERA Andersson & Karn, odaterad, handlingsnummer
2017:1901
Koptiska ortodoxa kyrkan, projektbeskrivning odaterad, handlingsnummer 2017:1859
Beslut 2017-09-11 från Skolinspektionen angående ansökan om godkännande som huvudman…
Anbud Rogslösa Skola, Vadstena Fria Skola AB (under namnändring), Våga gård ekonomisk förening,
daterad 2017-10-20, handlingsnummer 2017:1902

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justeras: _________________________________________________
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KS/2017:319, KS/2017:97, XKS/2006:255

§ 243
Uppsägning av samarbetsavtal med Motala Vadstena vatten- och
avfallsnämnd
Kommunfullmäktiges beslut
1. Samverkansavtalet sägs upp med tillhörande justeringar för omförhandling mellan parterna.

Yrkanden
Magnus Gustafsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning
I samverkan mellan parterna har en dialog förts om utvärdering och uppföljning av gällande
samverkansavtal. Avtalet löper fyra år i taget och ska sägas upp senast ett år innan en ny avtalsperiod.
Detta innebär att en uppsägning av avtalet ska ske innan den 31 december 2017.
Det av kommunfullmäktige i Vadstena kommun beslutade samverkansavtalet mellan Motala och Vadstena
kommuner, KF 13 december 2006, § 127, med tillhörande justeringar, KF 21 november 2007, § 130, sägs
upp för omförhandling mellan parterna. Befintliga avtal upphör att gälla från och med den 1 januari 2019.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-12-13 § 258
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen den 13 december 2017, handlingsnummer 2017:2160
Gällande samverkansavtal, KS 2006:255, 2007.113

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
Motala Vadstena vatten och avfallsnämnd

Justeras: _________________________________________________
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§ 244
VA-taxa för 2018
Kommunfullmäktiges beslut
1. Vatten- och avloppstaxan i Vadstena kommun lämnas oförändrad i jämförelse med år 2017.

Sammanfattning
Motala- och Vadstena kommuners gemensamma vatten- och avfallsnämnd föreslår ingen höjning av taxan
i Vadstena kommun. De investeringar som pågår kommer att generera en kapitaltjänstkostnad först under
andra halvåret år 2018. De ökade kostnaderna täcks genom återföring av tidigare års överskott som är en
skuld till taxekollektivet. 2016-12-31 uppgick skulden till 1900 tkr.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-11-15 § 238

Beslutet expedieras till
Vadstena kommuns webbplats

Justeras: _________________________________________________
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KS/2017:250

§ 245
Prissättning i kostenhetens serveringar 2018
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-23 § 119 upphävs 1 januari 2018.
2. Följande priser tillämpas från och med 1 januari 2018 för måltider som externa kunder köper i
matsalen på Culinar och skolornas personal köper i grundskolornas serveringar.

Lunch, Culinar
Lunch, Culinar 10 st (kuponghäfte)
Lunch i skolrestaurang (löneavdrag)

Nuvarande
priser
72 kr
670 kr
52 kr

Förslag till nya
priser
75 kr
700 kr
53 kr

Salladstallrik, liten resp. stor

15 kr/30 kr

17kr/35 kr

Samtliga priser är inklusive moms.

Sammanfattning
I matsalen på Culinar äter i första hand elever från Vadstena Gymnasium men den är också öppen för
externa matgäster/kunder. I restaurangerna på skolorna är det möjligt för lärare och övrig skolpersonal,
som inte äter pedagogisk lunch, att äta och sedan betala lunchen via avdrag på lönen. Denna skrivelse
gäller förslag till prissättning för dessa måltider beskrivna ovan.

Beskrivning av ärendet
I det föreslagna priset för lunch i Culinars matsal ingår varmrätt, ett rikligt salladsbord varierat efter
säsong, knäckebröd och smör, mineralvatten/mjölk/måltidsdryck samt kaffe. När dagens lunch är soppa
ingår hembakat bröd och efterrätt i priset.
Culinars matsal stänger till sommarlovet, då de sista eleverna lämnar Vadstena Gymnasiet efter
vårterminens slut.

Justeras: _________________________________________________
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I det föreslagna priset för lunch i skolornas serveringar ingår varmrätt, ett rikligt salladsbord varierat efter
säsong, knäckebröd och smör, mineralvatten/mjölk. När dagens skollunch är soppa serveras hembakat
bröd samt frukt.
Eftersom salladsbufféerna har ett stort utbud har många velat köpa enbart en salladstallrik. Därför ges
möjlighet att köpa liten respektive stor salladstallrik.
Nuvarande priser har gällt from 2017-01-01. Ny prissättning är aktuell från 2018-01-01.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-11-15 § 235
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-15

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
Kostchef
Personalavdelningen
Karin Åkeson, S:t Persskolan
Anna Andersson, Katarinaskolan
Johan Parmbäck, Petrus Magni skola
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KS/2015:63, KS/2017:97

§ 246
Arvodesregler - revidering
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till arvodesregler för Vadstena kommuns bolagsstyrelser antas och gäller från och med
2018-01-01.
2. Reglerna för Vadstena kommuns bolagsstyrelser inarbetas i tidigare beslutade dokument om
regler för arvodering av förtroendevalda.
3. Arvodet för samtliga ledamöter i socialnämnden som upprätthåller jour och beredskap ska vara
rörligt, samt att fördelning sker efter beslut i socialnämndens myndighetsutskott.
4. Reglerna för sociala jouren inarbetas i tidigare beslutade dokument om regler för arvodering av
förtroendevalda.

Yrkanden
Jane Råsten (S), ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

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

Sammanfattning
Arvodesgruppen är en fullmäktigeberedning bestående av representanter från Socialdemokraterna,
Moderaterna, Konsensus och Centerpartet. Gruppen har haft kommunfullmäktiges uppdrag att utarbeta
förslag på arvodesregler för kommunens bolagsstyrelser.
Vadstena kommuns arvoderingssystem utgår ifrån riksdagsmannaarvodet, vilket uppdateras varje
kalenderår. För 2018 är riksdagsmannaarvodet fastslaget till 65 400 kr per månad. Vadstena kommun
tillämpar dock en reduktion av riksdagsmannaarvodet, vilket innebär att 78 % av riksdagsmannaarvodet
utgör grunden för samtliga beräkningar av arvoden för förtroendeuppdrag. Ett förtroendeuppdrag på
heltid i Vadstena kommun arvoderas därmed enligt principen 0,78 x aktuellt riksdagsmannaarvode för att
räkna ut korrekt arvodesnivå. Procentsatserna i arvodesgruppens förslag är reducerade enligt denna
princip (exempelvis 0,78 x 7,5 % = 5,85 %).
Sammanträdet ajourneras under behandlingen av ärendet, kl. 19:10-19:11.

Förslag från arvodesgruppen
Justeras: _________________________________________________
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Bolagsstyrelser
Ordförande i Vadstena stadshus AB (VSAB) föreslås att för månad vid sammanträden ha en arvodesnivå
på 5,85% av riksdagsmannaarvode plus sammanträdesarvode (enligt samma princip som gäller för
sammanträdesarvodering i nämnder). Sammanträdesarvode kan betalas ut vid maximalt 15 sammanträden
per år.
Ordförande i Vadstena fastighets AB (VFAB) föreslås ha en arvodesnivå på 11,8% av
riksdagsmannaarvode plus sammanträdesarvode (enligt samma princip som gäller för
sammanträdesarvodering i nämnder).
Ordförande i Vadstena kommunfastigheter AB (VKAB) föreslås att för månad vid sammanträden ha en
arvodesnivå på 5,85% av riksdagsmannaarvode plus sammanträdesarvode (enligt samma princip som
gäller för sammanträdesarvodering i nämnder). Sammanträdesarvode kan betalas ut vid maximalt 15
sammanträden per år.
Ordförande i Vadstena turism- och näringsliv AB (VTNAB) föreslås ha en arvodesnivå på 11,8% av
riksdagsmannaarvode.
Ordförande, ledamöter och tjänstgörande ersättare i Vadstena förvaltnings AB (VFÖAB) föreslås ha
enbart rörligt arvode enligt samma princip som gäller för sammanträdesarvodering i nämnder.
Ledamöter och närvarande ersättare i samtliga bolag föreslås få rörligt arvode enligt samma princip som
gäller för sammanträdesarvodering i nämnder.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst
Skillnaden mellan arvode och förlorad arbetsinkomst behöver förtydligas i arvodesreglerna. Arvode är den
ersättning som utgår från kommunen för ett förtroendeuppdrag. Det är inte att likställa med lön och
ersätter inte rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Förtroendevalda har enligt kommunallagen (nu gällande) 4 kap 12 § rätt till skälig ersättning för de
arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget. Det tolkas som att
kommuner och landsting är skyldiga att betala ut ersättning för förlorad arbetsinkomst. Detta gäller dock
inte för förtroendevalada som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, enligt
kommunallagen 4 kap 15 §. Förtroendevalda som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av
heltid (40%) har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Detta framgår även av kommunens
sedan tidigare antagna regler för arvodering av förtroendeuppdrag.

Sociala jouren
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Ansvaret för sociala jouren fördelas inom socialnämndens presidium och ersätts med 100 kronor per
dygn. Ansvar och ersättning för sociala jouren ingår inte i det fasta månadsarvodet för socialnämndens
ordförande.

Beslutsunderlag
Beslutsunderlag till kommunfullmäktige 2017-12-20, förslag till reviderade arvodesregler för
förtroendevalda i Vadstena kommun 2017, handlingsnummer 2017:2460
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-12-13 § 259
Beslutsunderlag till kommunstyrelsen 2017-12-13, förslag till reviderade arvodesregler för förtroendevalda
i Vadstena kommun 2017, handlingsnummer 2017:2281
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-09-27 § 149
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-03-01 § 10
Antagna Arvodesregler för förtroendevalda i Vadstena kommun 2015-12-16, handlingsnummer 2015:2487

Expedieras till
Lönekontoret, kommunhuset
Samtliga bolag i kommunkoncernen
Revisorerna
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KS/2017:90, KS/2017:97

§ 247
Upphävande av beslut avseende överföring av fastigheter
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen med följande motivering:
Ett fullständigt skriftligt beslutsunderlag krävs för att kunna fatta beslut i denna fråga. Underlaget
bör innehålla en mer komplett ekonomisk analys än den som muntligen framställts samt vilka
beslut som upphävs.

Yrkanden
Magnus Gustafsson (S) och Peter Karlsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Frida Edholm (K), med instämmande av Gunilla Sjösten (KD), yrkar att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen med följande motivering: Ett fullständigt skriftligt beslutsunderlag krävs för att kunna
fatta beslut i denna fråga. Underlaget bör innehålla en mer komplett ekonomisk analys än den som
muntligen framställts samt vilka beslut som upphävs.

Propositionsordning
Ordförande Jane Råsten (S) frågar fullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras
med Frida Edholms (K) motivering. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs.
Ordföranden meddelar att huvudförslaget är att ärendet ska avgöras idag. Hon meddelar vidare att
följande gäller vid voteringen:
Ja-röst för förslaget att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för förslaget att ärendet ska återremitteras med Frida Edholms (K) motivering.

Omröstningsresultat
Med 19 ja-röster för förslaget att ärendet ska avgöras idag och 15 nej-röster för förslaget att ärendet ska
återremitteras beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska återremitteras i enlighet med kommunallagens
bestämmelser om återremittering på begäran av en minoritet (5 kap. 36 § kommunallagen (1991:900).
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Ledamot
Namn
Fredrik Almcrantz (K)
Bo Johansson (C)
Leif Jernér (S)
Mats Wahrén (K)
Arne Sjöberg (M)
Frida Edholm (K)
Daniel Nord (M)
Anders Ahl (S)
Bengt-O Petersson (K)
Tommy Kennberg (MP)
Britt-Marie Ejdehage (M)
Magnus Gustafsson (S)
Lars Ekström (K)
Urban Tellström (KD)
Desirée Forsén (S)
Kjell Ejdehage (M)
Göran Fältgren (S)
Ing-Marie Fagrell (K)
Dag Källman (V)
Heidi Segrell (L)
Peter Karlsson (M)
Malin Granlund-Feldt (MP)
Anders Agnemar (C)
Maria Johansson Gray (S)
Thérése Granberg (K)
Yvonné Gustafsson (S)
Kerstin Ramå (M)
Markus Gustafsson (K)
Jörgen Aldrin (S)
Malin Löfstedt (K)
Christer Casell (M)

Ja

Nej
N
N

J
N
J
N
J
J
N
J
J
J
N
N
J
J
J
N
N
N
J
J
N
J
N
J
J
N
J
N
J
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Gunilla Sjösten (KD)
Jan-Inge Printz (S)
Jane Råsten (S), ordförande

N
J
J

Sammanfattning
Av protokollsutdraget från kommunstyrelsens sammanträde 2017-12-13 framgår att den politiska
majoriteten inte vill att fastighetsöverföringen till kommunala bolag genomförs. Kommunstyrelsen
föreslog kommunfullmäktige besluta att upphäva samtliga beslut som kommunfullmäktige har tagit i
frågan.
Sammanträdet ajournerades under behandlingen av ärendet, kl. 19:59-20:09 samt kl. 20:25-20:57.

Beslutet expedieras till
Kommundirektör
Kommunstyrelsens förvaltning
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KS/2017:13

§ 248
Kommunfullmäktiges yttranderätt över nybyggnation av bostäder
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige ställer sig positivt till Vadstena fastighets AB:s intentioner att nyproducera
24 marklägenheter byggda i parhus.
2. Kommunfullmäktige ställer sig positivt till Vadstena fastighets AB:s förfrågan om att finansiera
nyproduktion av 24 marklägenheter genom lån mot kommunal borgen.

Sammanfattning
Vadstena fastighets AB lämnade 2017-10-30 en begäran till Vadstena kommun, där kommunfullmäktige
ombeds yttra sig kring bolagets intentioner att nyproducera 24 marklägenheter.
Den planerade nybyggnationen faller under bolagsordningens femte paragraf, vilken medför att
fullmäktige, i egenskap av ägare, ska ges möjlighet att yttra sig över planer på nyproduktion av bostäder.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelse och kommunfullmäktige ställer sig positiva till
Vadstena fastighets AB:s planer på nyproduktion på Drottningmarken.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-11-15 § 240
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-15
Begäran om fullmäktiges yttrande, KS 2017:1941

Beslutet expedieras till
Vadstena fastighets AB
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 249
Vadstena Vocalis besöker kommunfullmäktige med julsånger
Kören Vadstena Vocalis, under ledning av Beatrice Paping, sjöng julsånger för kommunfullmäktige under
pausen.
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KS/2016:26

§ 250
Gunilla Edenberg (M) avsägelse från alla politiska uppdrag, ersättare i
KF, KUN, KPR och förste vice ordförande SN
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och begär ny sammanräkning hos Länsstyrelsen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att skicka en julblomma och julhälsning till Gunilla Edenberg.

Yrkanden
Jane Råsten (S), ordförande: Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och begär ny sammanräkning hos
Länsstyrelsen.
Anders Agnemar (C): Kommunfullmäktige beslutar att skicka en julblomma och julhälsning till Gunilla
Edenberg.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med
yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på Anders Agnemars (C) yrkande och finner att fullmäktige beslutar i
enlighet med yrkandet.

Sammanfattning
Gunilla Edenberg (M) hade följande uppdrag: ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i kultur- och
utbildningsnämnden, ersättare i kommunala pensionärsrådet, förste vice ordförande i socialnämnden och
ledamot i socialnämndens utskott.

Beslutsunderlag
Gunilla Edenberg (M) avsägelse från alla politiska uppdrag, ersättare i KF, KUN, KPR och förste vice
ordförande SN, handlingsnummer 2017:2147

Beslutet expedieras till
Förtroendemannaregistret
Länsstyrelsen i Östergötland
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Kommunala pensionärsrådet
Socialnämnden: nämnd, nämndsekreterare
Kommunsekreterare KF
Sekreteraren i socialnämndens utskott
Kultur- och utbildningsnämnden (för kännedom och för att utse ny ersättare i kommunala
pensionärsrådet)
Socialchef
Gunilla Edenberg (M)
Personalavdelningen, att. Anki Nordén
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KS/2016:26

§ 251
Peter Karlsson (M) avsägelse från uppdrag som ersättare i
socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen

Yrkanden
Jane Råsten (S), ordförande: Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med
yrkandet.

Beslutsunderlag
Peter Karlsson (M) avsägelse från uppdrag som ersättare i socialnämnden, handlingsnummer 2017:2458

Beslutet expedieras till
Förtroendemannaregistret
Personalavdelningen (Anki Nordén)
Peter Karlsson (M)
Socialnämnden: nämnd, nämndsekreterare
Socialchef
Gruppledare (M)
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KS/2016:26

§ 252
Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i socialnämnden efter Gunilla
Edenberg (M)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som ny ledamot i socialnämnden utses Peter Karlsson (M).

Yrkanden
Peter Karlsson (M): Som ny ledamot i socialnämnden föreslås Peter Karlsson (M).

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Peter Karlssons (M) yrkande och finner att fullmäktige beslutar i
enlighet med yrkandet.

Beslutet expedieras till
Förtroendemannaregistret
Personalavdelningen (Anki Nordén)
Peter Karlsson (M)
Socialnämnden: nämnd, nämndsekreterare
Socialchef
Gruppledare (M)

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

26 (35)

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-20

§ 253
Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i socialnämnden efter Peter
Karlsson (M)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som ny ersättare i socialnämnden utses Barbro Henricson (M).

Yrkanden
Peter Karlsson (M): Som ny ersättare i socialnämnden föreslås Barbro Henricson (M).

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Peter Karlssons (M) yrkande och finner att fullmäktige beslutar i
enlighet med yrkandet.

Beslutet expedieras till
Förtroendemannaregistret
Personalavdelningen (Anki Nordén)
Barbro Henricson (M)
Socialnämnden: nämnd, nämndsekreterare
Socialchef
Gruppledare (M)
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KS/2016:26

§ 254
Fyllnadsval till uppdraget som förste vice ordförande i socialnämnden
efter Gunilla Edenberg (M)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som ny förste vice ordförande i socialnämnden utses Peter Karlsson (M).

Yrkanden
Peter Karlsson (M): Som ny förste vice ordförande i socialnämnden föreslås Peter Karlsson (M).

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Peter Karlssons (M) yrkande och finner att fullmäktige beslutar i
enlighet med yrkandet.

Beslutet expedieras till
Förtroendemannaregistret
Personalavdelningen (Anki Nordén)
Peter Karlsson (M)
Socialnämnden: nämnd, nämndsekreterare
Sekreteraren i socialnämndens utskott
Socialchef
Gruppledare (M)
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KS/2016:26

§ 255
Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i kultur- och utbildningsnämnden
efter Gunilla Edenberg (M)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som ny ersättare i kultur- och utbildningsnämnden utses Niklas Johansson (M).

Yrkanden
Peter Karlsson (M): Som ny ersättare i kultur- och utbildningsnämnden föreslås Niklas Johansson (M).

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Peter Karlssons (M) yrkande och finner att fullmäktige beslutar i
enlighet med yrkandet.

Beslutet expedieras till
Förtroendemannaregistret
Personalavdelningen (Anki Nordén)
Niklas Johansson (M)
Kultur- och utbildningsnämnden: nämnd, nämndsekreterare
Gruppledare (M)

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

29 (35)

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-20

KS/2016:26

§ 256
Peter Asthamn (MP) avsägelse från uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige och ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och begär ny sammanräkning hos Länsstyrelsen.

Yrkanden
Jane Råsten (S), ordförande: Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och begär ny sammanräkning hos
Länsstyrelsen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med
yrkandet.

Sammanfattning
Peter Asthamn (MP) innehade följande uppdrag: ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Peter Asthamn (MP) avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden, handlingsnummer 2017:2156

Beslutet expedieras till
Förtroendemannaregistret
Länsstyrelsen i Östergötland
Samhällsbyggnadsnämnden: nämnd, nämndsekreterare
Kommunsekreterare KF
Peter Asthamn (MP)
Gruppledare (MP)
Personalavdelningen, att. Anki Nordén
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