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Kommunfullmäktigeprotokoll 2016-12-14
Plats och tid

Medborgarsalen, Rödtornet, klockan 18:35 – 21.40

Beslutande

Magnus Gustafsson (S), ordförande
Fredrik Almcrantz (K), förste vice ordförande
Bo Johansson (C), andre vice ordförande
Leif Jernér (S), ersättare för Marita Karlsson (S)
Malin Löfstedt (K), ersättare för Mats Wahrén (K)
Arne Sjöberg (M)
Frida Edholm (K)
Kjell Ejdehage (M), ersättare för Daniel Nord (M)
Anders Ahl (S)
Bengt-O Petersson (K) § 126-136, 138-159
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)
Göran Fältgren (S)
Ing-Marie Fagrell (K)
Ingvar Frid (V), ersättare för Dag Källman (V)
Ingegerd Lindaräng (L)
Gunilla Edenberg (M), ersättare för Peter Karlsson (M)
Peter Asthamn (MP), ersättare för Malin Granlund-Feldt (MP)
Anders Agnemar (C)
Maria Johansson Gray (S)
Thérése Granberg (K)
Yvonné Gustafsson (S)
Kerstin Ramå (M)
Johan Lindell (K)
Jörgen Aldrin (S)
Markus Gustafsson (K), ersättare för Mona Hillman (K)
Christer Casell (M)
Gunilla Sjösten (KD)
Jan-Inge Printz (S)
Carl-Henrik Juhlin (K) § 137

Paragrafer

§126 - §160
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Sekreterare

________________________________________________________
Hanna Samuelsson

Ordförande

________________________________________________________
Magnus Gustafsson (S)

Justerare

________________________________________________________
Thérése Granberg (K)
________________________________________________________
Anders Agnemar (C)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-12-14

Sista besvärsdatum

2017-01-12

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2016-12-22

Datum då anslaget tas ned

2017-01-13

Underskrift

Kommunstyrelsens förvaltning
_______________________________________________________
Hanna Samuelsson
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Kommunfullmäktigeprotokoll 2016-12-14
Ej tjänstgörande
ersättare
Övriga

Ajournering

Eivor Folkesson
Kennerth Sjösten
Tommy Nilsson, kommundirektör
Lars Larenius, VD för Vadstena fastighets AB
Martin Berry, kanslichef
Klockan 20.15 – 20.30
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§ 126
Fastställande av föredragningslista samt val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
1. Till justerare väljs Thérése Granberg (K) och Anders Agnemar (C).
2. Föredragningslistan fastställs i enlighet med kallelsen med tillägg i enlighet med yrkandena.
Följande föredragningslista fastställs:

Ärende

Dnr

1.

Fastställande av föredragningslista samt val av
justerare

2.

Allmänhetens frågestund

3.

Lucia besöker oss ca 20.30

4.

Utdelning av Vadstena kommuns kulturstipendium KS/2016:4

5.

Motion om kommunekolog

KS/2016:331

6.

Motion om konstgräs, bilaga om källor och
spridningsvägar för mikroplast

KS/2016:330

7.

Motion angående insynsplatser i nämnder

8.

Delårsbokslut för Vadstena Fastighets AB

KS/2016:7

9.

Upphävande bidragsnormer och regler för bidrag

KS/2016:324

10.

Reviderat reglemente för kommunstyrelsen och
kultur- och utbildningsnämnden

KS/2016:325

11.

Riktlinjer för Vadstena kommuns kulturstipendium KS/2016:291

Föredragande
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Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-14
Ärende

Dnr

12.

Vadstena turism och näringsliv AB

KS/2016:273

13.

Ramar för lokalprojektet

KS/2015:412

14.

Mats Wahrén (K) avsägelse från uppdrag som vice
ordförande i styrelsen för Vadstena fastighets AB

15.

Eva Mattsson (K) begäran om entledigande från
uppdraget som ersättare i styrelsen för Vadstena
fastighets AB

16.

Ing-Marie Fagrell (K) avsägelse från uppdrag som
ersättare för ägarombud i Vadstena fastighets AB

17.

Frida Edholm (K) avsägelse av uppdrag som
Vadstena kommuns ägarombud för Vadstena
fastighets AB

18.

Fyllnadsval till styrelsen för Vadstena fastighets AB
och till posterna som ägarombud för Vadstena
fastighets AB

19.

Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för
Vadstena stadshus AB

20.

Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för
Vadstena kommunfastigheter AB

21.

Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för
Vadstena förvaltnings AB

22.

Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för
Vadstena turism och näringsliv AB

23.

Förslag till flaggningspolicy för Vadstena kommun

24.

Information från socialnämndens ordförande

25.

Svar på medborgarförslag om att utveckla
samarbete för Vadstenas väl med andra
organisationer och föreningar

Föredragande

KS/2016:282

KS/2015:19
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Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-14
Ärende

Dnr

26.

Svar på medborgarförslag om förbättringar av
hamnområdet i Borghamn

KS/2015:497

27.

Lokalplanerare/lokalstrateg

KS/2015:363

28.

Personalpolitisk policy för Vadstena kommun

KS/2016:299

29.

Reglemente för personalutskottet

KS/2016:298

30.

Uppdrag till VFAB att uppföra modulhus

KS/2016:342

31.

Försäljning av del av Vadstena 4:132 och 4:133 vid
Kalkhagsvägen

KS/2016:338

32.

Information om planeringsförutsättningar våren
2017

33.

34.

Meddelanden/handlingar för kännedom

Föredragande

KS/2015:38,
KS/2016:110,
KS/2016:197

Övriga frågor

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

Yrkande
Magnus Gustafsson (S), ordförande:
Nytt ärende: Motion angående insynsplatser i nämnder. Ärendet bordlades på fullmäktiges sammanträden
i oktober och november.
Magnus Gustafsson (S), ordförande:
Nytt ärende: Mats Wahrén (K) avsägelse från uppdrag som vice ordförande i styrelsen för Vadstena
fastighets AB.
Magnus Gustafsson (S), ordförande:
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Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-14
Nytt ärende: Eva Mattsson (K) begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i styrelsen för
Vadstena fastighets AB.
Magnus Gustafsson (S), ordförande:
Nytt ärende: Ing-Marie Fagrell (K) avsägelse från uppdrag som ersättare för ägarombud i Vadstena
fastighets AB.
Magnus Gustafsson (S), ordförande:
Nytt ärende: Frida Edholm (K) avsägelse av uppdrag som Vadstena kommuns ägarombud för Vadstena
fastighets AB.
Magnus Gustafsson (S), ordförande:
Nytt ärende: Fyllnadsval till styrelsen för Vadstena fastighets AB och till posterna som ägarombud för
Vadstena fastighets AB.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på föredragningslistan enligt kallelsen samt sina egna yrkanden om tillägg
till föredragningslistan och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med föredragningslistan enligt kallelsen
samt yrkandena om tillägg.
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§ 127
Allmänhetens frågestund
Sammanträdet ajournerades klockan 18.43 för allmänhetens frågestund.
Eivor Folkesson, representant för Östgöta-Dal ekonomisk förening, tackar för yttrandet kring deras
medborgarförslag om hamnområdet i Borghamn. Hon påpekar att det står i tjänsteskrivelsen att det finns
papperskorgar utplacerade, men att det inte stämmer och att sådana bör placeras ut till nästa sommar.
Folkesson säger också att det i deras förslag stod att vägen mot stenföretaget borde snyggas till, men att
det inte finns något yttrande i tjänsteskrivelsen kring den frågan. För övrigt meddelar Folkesson att den
ekonomiska föreningen ser fram emot Sveaskogs agerande i området.
Ordföranden öppnade sammanträdet igen klockan 18.45.

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.
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§ 128
Luciabesök
Ett luciatåg från Lions besökte kommunfullmäktige.
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KS/2016:4

§ 129
Utdelning av Vadstena kommuns kulturstipendium
Göran Fältgren (S), ordförande i Kultur- och utbildningsnämnden, gratulerade kulturstipendiaten Claes
Westling och höll ett tal. Claes Westling tackade för priset och höll ett tal.
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KS/2016:331

§ 130
Motion om kommunekolog
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Peter Asthamn (MP) föredrar motionen.

Yrkanden
Magnus Gustafsson (S), ordförande: kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med yrkandet.
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Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-14

KS/2016:330

§ 131
Motion om konstgräs, bilaga om källor och spridningsvägar för mikroplast
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Peter Asthamn (MP) föredrar motionen.

Yrkanden
Magnus Gustafsson (S), ordförande: kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med yrkandet.
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Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-14

KS/2016:283

§ 132
Motion angående insynsplatser i nämnder
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Ingvar Frid (V) föredrar motionen.

Yrkanden
Magnus Gustafsson (S), ordförande: kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med yrkandet.
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KS/2016:7

§ 133
Delårsbokslut för Vadstena fastighets AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Delårsbokslut 2016-08-31 för Vadstena fastighets AB godkänns.

Sammanfattning
Vadstena Fastighets AB har lämnat delårsbokslut för perioden 2016-01-08–2016-08-31. Redovisat resultat
för perioden är 5 475 146 kronor jämfört med 3 021 605 kronor för motsvarande period föregående år.
Ökning av övriga intäkter avser ändrad periodisering beträffande förvaltningsintäkt från kommunen.
Under året har kostnader för drift, inklusive energi, ökat jämfört med föregående år. Samtidigt har
kostnaden för underhåll minskat. Anledningen är att merparten underhåll hanteras som utbyte av
komponent och därför tillgångsförs i balansräkningen. För helåret är prognosen en vinst om 1,5 mkr att
jämföra med en budgeterad vinst om ca 1 mkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Delårsbokslut, Vadstena fastighets AB

Beslutet expedieras till
Vadstena fastighets AB
Ekonomichef
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Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-14

KS/2016:324

§ 134
Upphävande bidragsnormer och regler för bidrag
Kommunfullmäktiges beslut
1. Bidragsnormer för barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun, antagna av
kommunfullmäktige 19 januari 2011 § 8 och reviderade av kommunfullmäktige 10 september
2014 § 129, upphävs från och med 1 januari 2017.
2. Regler för kommunalt bidrag till studieförbunden samt regler för kommunalt bidrag till
studieförbundens lokalavdelningar i Vadstena kommun, antagna av kommunfullmäktige
16 januari 1997 och reviderade 17 september 1998 § 52, upphävs från och med 1 januari 2017.

Sammanfattning
Kultur- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att se till att nya riktlinjer tas fram för kommunens
bidrag till föreningar och andra aktörer som erhåller kommunala bidrag. Inriktningen har varit att samla
tidigare riktlinjer från kulturnämnden, fritids- och tekniska nämnden, socialnämnden och
kommunstyrelsen till ett och samma bidragssystem. Utgångspunkten är att kultur- och
utbildningsnämnden ska hantera alla former av kommunala bidrag till föreningar och andra aktörer oavsett
om det är en inriktning mot fritid, kultur eller någon helt annan inriktning.
Kultur- och utbildningsnämnden ska vid sitt sammanträde den 12 december 2016 anta de nya riktlinjerna
och med anledning av detta behöver nu gällande bidragsregler upphävas.
Kommunfullmäktige har på förslag av fritids- och tekniska nämnden antagit bidragsnormer för barn- och
ungdomsorganisationer i Vadstena kommun. Regler för kommunalt bidrag till studieförbunden samt
regler för kommunalt bidrag till studieförbundens lokalavdelningar i Vadstena kommun har fullmäktige
antagit på förslag av kulturnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Bidragsnormer för barn- och ungdomsorganisationer
Regler för kommunalt bidrag till studieförbunden samt regler för kommunalt bidrag till studieförbundens
lokalavdelningar i Vadstena kommun

Beslutet expedieras till
För kännedom
Kultur- och utbildningsnämnden
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KS/2016:325

§ 135
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen och kultur- och
utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Reglemente för kultur- och utbildningsnämnden, antaget av kommunfullmäktige 17 december
2014, § 218 upphävs från och med 1 januari 2017.
2. Förslag till reviderat reglemente för kultur- och utbildningsnämnden antas och gäller från och
med 1 januari 2017.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 17 december 2014 om reglemente för den nyinrättade kultur- och
utbildningsnämnden. En uppföljning av reglementet ska göras senast 15 december 2015. Uppföljningen
har senarelagts i avvaktan på att riktlinjer för Vadstena kommuns bidrag till idéburen och ideell sektor
arbetas fram.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till reviderat reglemente
Nu gällande reglemente
Kommunfullmäktiges beslut § 218/2014-12-17

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
För kännedom
Kultur- och utbildningsnämnden

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

18 (57)
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KS/2016:291

§ 136
Riktlinjer för Vadstena kommuns kulturstipendium
Kommunfullmäktiges beslut
1. Regler för Vadstena kommuns kulturstipendium, antagna av kommunfullmäktige 19 maj 1994, §
46, upphävs från och med 1 januari 2017.

Sammanfattning
Kulturstipendiet delas ut av kultur- och utbildningsnämnden och är avsett att stödja och uppmuntra
insatser av såväl kulturaktörer som personer i övrigt som på något sätt har berikat Vadstena kommuns
kulturliv.
Nuvarande regler antogs av kommunfullmäktige den 19 maj 1994 och behöver uppdateras för att passa
dagens arbetssätt. Enligt nuvarande ordning omvandlas, i och med denna uppdatering, regler till riktlinjer
och om dessa beslutar kultur- och utbildningsnämnden.
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KS/2016:273

§ 137
Vadstena turism och näringsliv AB
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.
3.
4.
5.

Valberedningen uppdras att utarbeta ett förslag till styrelse till Vadstena turism och näringsliv AB.
Förslag till bolagsordning för Vadstena turism och näringsliv AB antas.
Förslag till ägardirektiv för Vadstena turism och näringsliv AB antas.
Förslag till aktiekapital för Vadstena turism och näringsliv AB antas.
Uppdra åt styrelsen i Vadstena stadshus AB att köpa ett lagerbolag vars firma blir Vadstena
turism och näringsliv AB.
6. Vadstena turism och näringsliv AB blir en organisatorisk del av den beslutade koncernstrukturen i
Vadstena kommun och inordnas som ett helägt dotterbolag under Vadstena stadshus AB.
7. Aktiekapitalet i Vadstena turism och näringsliv AB finansieras med kommunens egna medel, det
vill säga med kommunens likviditet och ett motsvarande lån till Vadstena stadshus AB.
8. Kommundirektören får i uppdrag att utarbeta ett förslag till verksamhetsinnehåll för Vadstena
turism och näringsliv AB. Detta bör ske i samråd med berörda intressenter inom turism- och
besöksnäringen liksom inom det lokala näringslivet. Förslaget bör också innehålla regionala och
nationella perspektiv på turism- och näringslivsutveckling. Resultatet redovisas för
kommunstyrelsen i maj 2017.

Sammanfattning
Vadstena kommun har sedan 2003 genomfört en rad olika utredningar kring den kommunala hanteringen
av turism- och näringslivsfrågor. Skiftande politiska majoriteter har haft olika perspektiv och åsikter kring
organisationsform och syfte. Den nuvarande politiska majoriteten (S och K) har i likhet med majoriteten
under föregående mandatperiod (M, L, C, KD, MP) förordat ett samlat grepp som den mest lämpliga
vägen för att hantera turism- och näringslivsfrågor i Vadstena kommun.
Kommunfullmäktige gav 2016-09-28 § 84 kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett komplett
beslutsunderlag för bildande eller förvärv av Vadstena turism och näringsliv AB. Kommunstyrelsen
vidaredelegerade 2016-10-12 § 152 uppdraget till kommundirektören.
Konsultbolaget PWC har bistått kommundirektören med experthjälp kring bolagsordning och ägardirektiv
till bolaget. Kommundirektören har därefter fört diskussioner med PWC kring förvärv av redan
existerande bolag eller nybildande av bolag som den lämpligaste vägen för att bilda Vadstena turism och
näringsliv AB. Utredningen har resulterat i tre föreslagna handlingsalternativ (A, B, C), varav

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 (57)

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-14
kommundirektören presenterar B, med viss förändring, för kommunstyrelsen och överlämnar åt dem att
ta ställning till den. Efter att PWCs utredning har överlämnats har beslutsförslagen kompletterats med
förutsättningar för att förvärv av Visit Vadstena AB eller dess verksamhet skall ske. Denna komplettering
är borttagen i kommundirektörens förslag, och är den ovan nämnda förändring som gjorts i förslag B.

Yrkanden
Arne Sjöberg (M): Beslutspunkt 2 avseende det datum då valberedningen ska presentera sitt förslag, det
bör vara dagens datum.
Gary Sparrborn (M): Beslutspunkt 2 stryks i sin helhet.
Anders Agnemar (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut samt Anders Agnemars (C)
yrkande och finner dem antagna.
Ordföranden ställer proposition på Arne Sjöbergs (M) ändringsyrkande mot Gary Sparrborns (M)
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Gary Sparrborns (M)
ändringsyrkande.

Jäv
Bengt-O Petersson (K) är jävig och deltar inte i beslutet i detta ärende.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till ägardirektiv för Vadstena turism och näringsliv AB
Förslag till bolagsordning för Vadstena turism och näringsliv AB

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Revisorerna
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KS/2015:412

§ 138
Ramar för lokalprojektet
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att för investering i inventarier, utrustning, trafikanpassningar med
mera budgetera 9 405 tkr över perioden 2017-2019, fördelat på 1 060 tkr år 2017, 5 845 tkr år
2018 samt 2 500 tkr år 2019.
2. Nettoramen för utökade driftkostader med anledning av lokalprojektet sätts till 1 000 tkr år 2017,
4 000 tkr år 2018 samt 10 000 tkr år 2019.

Sammanfattning
I lokalprojektet utreds lokalbehoven inom verksamheterna förskola och fritidshem, grundskola,
kulturskola och tillagningskök. Ekonomiska beräkningar har gjorts för att bedöma vad förändringarna får
för ekonomiska konsekvenser. Dessa beräkningar föreslås utgöra ekonomiska ramar för lokalprojektets
genomförande. Beräkningarna och bedömningarna redovisas i bifogade handlingar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, beteckning KS/2015:412 – 219
Ekonomiska beräkningar lokalprojekt
Lokalutredning schablonberäkningar
Investeringsbehov vid nybyggnation och ombyggnad av lokaler
Kostnadsberäkningar markarbete för ny skola cirkusplatsen

Beslutet expedieras till
Samtliga nämnder
Kommundirektör
Ekonomichef
Kultur- och utbildningschef
Samhällsbyggnadschef
Utredare Bo Gäfvert
Stadsarkitekt
Kostchef
Kanslichef

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

22 (57)

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-14

KS/2016:26

§ 139
Mats Wahrén (K) avsägelse från uppdrag som vice ordförande i
styrelsen för Vadstena Fastighets AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner Mats Wahréns avsägelse från uppdrag som vice ordförande i
styrelsen för Vadstena fastighets AB.
2. Kommunfullmäktige ger ägarombudet i Vadstena fastighets AB i uppdrag att verkställa avsägelsen
på kommande bolagsstämma.

Yrkanden
Magnus Gustafsson (S), ordförande:
1. Kommunfullmäktige godkänner Mats Wahréns avsägelse från uppdrag som vice ordförande i
styrelsen för Vadstena fastighets AB.
2. Kommunfullmäktige ger ägarombudet i uppdrag att verkställa avsägelsen på kommande
bolagsstämma.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande om att godkänna avsägelsen och finner att fullmäktige
beslutar i enlighet med yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande avseende ägarombud och finner att fullmäktige beslutar i
enlighet med yrkandet.

Beslutet expedieras till
Vadstena fastighets AB
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KS/2016:26

§ 140
Eva Mattsson (K) begäran om entledigande från uppdraget som
ersättare i styrelsen för Vadstena Fastighets AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner Eva Mattssons (K) begäran om entledigande från uppdraget som
ersättare i styrelsen för Vadstena fastighets AB
2. Kommunfullmäktige ger ägarombudet i Vadstena fastighets AB i uppdrag att verkställa avsägelsen
på kommande bolagsstämma.

Yrkanden
Magnus Gustafsson (S), ordförande:
1. Kommunfullmäktige godkänner Eva Mattssons (K) begäran om entledigande från uppdraget som
ersättare i styrelsen för Vadstena fastighets AB
2. Kommunfullmäktige ger ägarombudet i Vadstena fastighets AB i uppdrag att verkställa avsägelsen
på kommande bolagsstämma.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande om att godkänna begäran om entledigande och finner att
fullmäktige beslutar i enlighet med yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande avseende ägarombud och finner att fullmäktige beslutar i
enlighet med yrkandet.

Beslutet expedieras till
Vadstena fastighets AB
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KS/2016:26

§ 141
Ing-Marie Fagrell (K) avsägelse från uppdrag som ersättare för
ägarombud i Vadstena Fastighets AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner Ing-Marie Fagrells (K) avsägelse från uppdrag som ersättare för
ägarombud i Vadstena fastighets AB.

Yrkanden
Magnus Gustafsson (S), ordförande:
1. Kommunfullmäktige godkänner Ing-Marie Fagrells (K) avsägelse från uppdrag som ersättare för
ägarombud i Vadstena fastighets AB.

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

Beslutet expedieras till
Vadstena fastighets AB
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§ 142
Frida Edholm (K) avsägelse från uppdrag som Vadstena kommuns
ägarombud för Vadstena Fastighets AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner Frida Edholms (K) avsägelse från uppdrag som Vadstena
kommuns ägarombud för Vadstena fastighets AB.

Yrkanden
Magnus Gustafsson (S), ordförande:
1. Kommunfullmäktige godkänner Frida Edholms (K) avsägelse från uppdrag som Vadstena
kommuns ägarombud för Vadstena fastighets AB.

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

Beslutet expedieras till
Vadstena fastighets AB
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