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Kommunstyrelsen protokoll 2016-11-16
Plats och tid

Vävaren, klockan 08:35-12:00

Beslutande

Mats Wahrén (K), ordförande
Anders Hedeborg (S)
Arne Sjöberg (M)
Magnus Gustafsson (S)
Jane Råsten (S)
Lars Ekström (K), ersätter Frida Edholm (K)
Malin Löfstedt (K), ersätter Fredrik Almcrantz (K) § 168-196
Bengt-O Petersson (K), ersätter Fredrik Almcrantz (K) § 197-199
Gary Sparrborn (M), ersätter Daniel Nord (M)
Anders Agnemar (C)
Gunilla Sjösten (KD)
Dick Isaksson (S), ersätter Tommy Kennberg (MP)

Paragrafer

§168 - §199

Sekreterare

________________________________________________________
Christina Andersson

Ordförande

________________________________________________________
Mats Wahrén (K)

Justerare

________________________________________________________
Arne Sjöberg (M)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-11-16

Sista besvärsdatum

2016-12-20

Datum då anslaget sätts upp

2016-11-29

Datum då anslaget tas ned

2016-12-21

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelsens förvaltning

Vadstena kommun
592 80 Vadstena

Klosterledsgatan 35
vadstena.kommun@vadstena.se

BESÖKSADRESS

E-POST

TEL
WEBB

0143-150 00 FAX 0143-151 90
www.vadstena.se
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Underskrift

_______________________________________________________
Christina Andersson

Kommunstyrelsen protokoll 2016-11-16
Plats och tid

Vävaren, klockan 08:30-12:00

Beslutande

Paragraf

Mats Wahrén (K), ordförande
Anders Hedeborg (S)
Arne Sjöberg (M)
Magnus Gustafsson (S)
Jane Råsten (S)
Lars Ekström (K), ersätter Frida Edholm (K)
Malin Löfstedt (K), ersätter Fredrik Almcrantz (K)
Gary Sparrborn (M), ersätter Daniel Nord (M)
Anders Agnemar (C)
Gunilla Sjösten (KD)
Dick Isaksson (S), ersätter Tommy Kennberg (MP)
§ 169-177

Sekreterare

________________________________________________________
Christina Andersson

Ordförande

________________________________________________________
Mats Wahrén (K)

Justerare

________________________________________________________
Arne Sjöberg (M)

Anslag/bevis
§ 169-177 är justerade. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-11-16

Sista besvärsdatum

2016-12-07

Datum då anslaget sätts upp

2016-11-16

Datum då anslaget tas ned

2016-12-08

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelsens förvaltning

Vadstena kommun
592 80 Vadstena

Klosterledsgatan 35
vadstena.kommun@vadstena.se

BESÖKSADRESS

E-POST

TEL
WEBB

0143-150 00 FAX 0143-151 90
www.vadstena.se
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Underskrift

_______________________________________________________
Christina Andersson

Kommunstyrelsen protokoll 2016-11-16
Ej tjänstgörande
ersättare
Övriga

Ajournering

Maria Johansson Gray (S)
Bengt-O Petersson (K) § 168-196
Christina Andersson, kommunsekreterare
Tommy Nilsson, kommundirektör
Martin Berry, kanslichef
Hanna Samuelsson, kommunsekreterare
Anita Agefjäll, PwC § 168-175
Jan Svensson, PwC § 168-175
Lars Larenius, Vadstena fastighets AB § 168-175
Klockan 09:40-09:55

Justeras: _________________________________________________
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§ 168
Val av justerare och fastställande av föredragningslista
Kommunstyrelsens beslut
1. Arne Sjöberg (M) väljs till justerare.
2. Föredragningslistan fastställs.

Föredragningslista
Upprop
Val av justerare
Fråga om det finns jäv

Ärende

Dnr

Föredragande

Christina Andersson

Ärenden till kommunfullmäktige
1.

Förslag till sammanträdestider för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2017

KS/2016:294

2.

Avgränsning miljöbedömning länstransportplan
2018-2029

KS/2016:213

3.

Förslag på VA-taxa för Vadstena kommun 2017

KS/2016:266

Christina Andersson

4.

Vadstena stadshus AB

KS/2016:270

Mats Wahrén

5.

Vadstena kommunfastigheter AB

KS/2016:271

Mats Wahrén

6.

Vadstena förvaltnings AB

KS/2016:272

Mats Wahrén

7.

Reviderad bolagsordning och ägardirektiv
Vadstena Fastighets AB

KS/2016:7

Mats Wahrén
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Ärende

Dnr

Föredragande

8.

Samhällsbyggnadsnämndens äskande av pengar
för nya tjänster

KS/2016:163

9.

Styrsystemet för Vadstena kommun upphävs

XKS/2012:197

Mats Wahrén

10.

Förslag till flaggningspolicy för Vadstena
kommun

KS/2016:282

Hanna Samuelsson

11.

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

KS/2015:19

Christina Andersson

12.

Medborgarförslag om förbättringar av
hamnområdet i Borghamn

KS/2015:497

Christina Andersson

13.

Delårsbokslut för Vadstena Fastighets AB

KS/2016:7

Ärenden till kommunstyrelsen
14.

Bildande av Försvarsmaktsråd Östergötland

KS/2016:197

Christina Andersson

15.

Upphörande av avtal med
personuppgiftsombudet

KS/2016:279

Christina Andersson

16.

Upphörande av avtal med
personuppgiftsombudet för kultur- och
utbildningsnämnden

KS/2016:279

Christina Andersson

17.

Upphörande av avtal med
personuppgiftsombudet för
samhällbyggnadsnämnden

KS/2016:279

Christina Andersson

18.

Upphörande av avtal med
personuppgiftsombudet för socialnämnden

KS/2016:279

Christina Andersson

19.

Blockförhyrning av Vätterngården

KS/2016:302

Mats Wahrén
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Ärende

Dnr

Föredragande

20.

Samråd detaljplan Vadstena 4:132 och 4:133

KS/2015:38

Christina Andersson

21.

Förslag på utredning om samarbete med Motala
inom miljö- och hälsoskyddsområdet

KS/2016:268

Christina Andersson

22.

Redovisning av underlag för
tillgänglighetsanpassning av sporthallen

KS/2016:20

Christina Andersson

23.

Förenklad budgetuppföljning till och med
oktober 2016

KS/2016:49

Information och övriga ärenden
24.

Deltagande i Småkoms höstkonferens 2016

25.

Information från Integrationsrådet

Mats Wahrén

26.

Information om hanteringen av medborgarförslag
och motioner

Martin Berry

27.

Information om hanteringen av uppdrag till
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens
förvaltning

Christina Andersson

28.

Information om beslut att Vadstena kommun
sponsrar seniorgalan

29.

Anmälan av delegationsbeslut

30.

Kurser och inbjudningar

31.

Redovisning av meddelanden/handlingar för
kännedom

KS/2016:21

Christina Andersson
Christina Andersson

KS/2016:290,
KS/2016:4,
KS/2016:7,
KS/2016:8,
KS/2016:9

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

Justeras: _________________________________________________
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KS/2016:294

§ 169
Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2017
Förslag
Magnus Gustafsson (S):
Från och med år 2017 kungörs kommunfullmäktiges sammanträden i en dagstidning, Motala Vadstena
Tidning (MVT).

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
förslaget.

Kommunstyrelsens beslut
1. Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2017 godkänns.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänns sammanträdestider för
kommunfullmäktige 2017.
3. Från och med år 2017 kungörs kommunfullmäktiges sammanträden i en dagstidning, Motala
Vadstena Tidning (MVT).
4. Beslutet justeras omedelbart.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2017 godkänns.
2. Från och med år 2017 kungörs kommunfullmäktiges sammanträden i en dagstidning, Motala
Vadstena Tidning (MVT).

Sammanfattning

Justeras: _________________________________________________
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Förslag till sammanträdestider ska ses som en helhet i kommunen. Tanken är att ärenden vid behov
ska kunna behandlas av flera instanser, exempelvis facknämnd, kommunstyrelse och
kommunfullmäktige, sе snabbt som möjligt.
Den politiska majoriteten har bestämt att antalet sammanträden per nämnd ska vara maximalt nio
stycken för 2017. Detta avser sammanträden under halvdagar.
Förslag till sammanträdestider 2017 för samtliga nämnder och kommunfullmäktige följer nedan.

Kommunfullmäktige
1 mars
29 mars
26 april
31 maj
21 juni
27 september
25 oktober
29 november
20 december

Kommunstyrelsen
15 februari
15 mars
19 april
17 maj
14 juni
13 september
11 oktober
15 november
13 december

Kultur- och utbildningsnämnden
30 januari
6 mars
10 april
8 maj
12 juni
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4 september
2 oktober
6 november
4 december

Samhällsbyggnadsnämnden
31 januari
7 mars
11 april
2 maj
13 juni
5 september
3 oktober
7 november
5 december

Socialnämnden
1 februari
8 mars
12 april
3 maj
7 juni
6 september
4 oktober
8 november
6 december

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunikatör
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KS/2016:213

§ 170
Avgränsning miljöbedömning länstransportplan 2018-2029
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot avgränsning för miljöbedömning av Länsplan för
regional transportinfrastruktur för Östergötland 2018-2029.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige har inget att erinra mot Avgränsning för miljöbedömning av Länsplan
för regional transportinfrastruktur för Östergötland 2018-2029.

Sammanfattning
Region Östergötland har tagit fram en avgränsning för miljöbedömning av Länsplan för regional
transportinfrastruktur för Östergötland 2018-2029. När en myndighet eller kommun upprättar eller
ändrar en plan eller ett program, som krävs i lag eller i annan författning, ska en miljöbedömning
göras om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (Miljöbalken 6 kap 11
§). En länsplan för regional transportinfrastruktur antas generellt medföra betydande miljöpåverkan
och behovet av en miljöbedömning är lagstadgat. Innan beslut om avgränsning av miljöbedömningen
fattas ska samråd ske med bl a länets kommuner.
Avgränsning av miljöbedömningen identifierar vilka miljö- och transportpolitiska mål samt
miljöaspekter som är viktigast att behandla. Region Östergötland förslår att de miljöaspekter som ska
bedömas delas in i tre fokusområden – klimat, hälsa och landskap och presenterar vad bedömningen
mer konkret ska avse liksom koppling till de nationella miljökvalitetsmålen. Vidare avgränsas vilket
geografiskt område och vilket tidspespektiv bedömningen ska behandla.
Vadstena kommun har tagit del av handlingarna och har inget att erinra mot avgränsning för
miljöbedömning av Länsplan för regional transportinfrastruktur för Östergötland 2018-2029.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KS/2016:213
Avgränsning för miljöbedömning av Länsplan för regional transportinfrastruktur för Östergötland
2018-2029.

Beslutet expedieras till
Region Östergötland

Justeras: _________________________________________________
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KS/2016:266

§ 171
Förslag på VA-taxa för Vadstena kommun 2017
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta VA-taxan för 2017 för Vadstena
kommun.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. VA-taxa för 2017 för Vadstena kommun antas.

Sammanfattning
Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd har antagit VA-taxa för 2017 för Vadstena kommun. Den
nya taxan innebär att de fasta avgifterna höjs med cirka tio procent och ändringar i de särskilda
avgifterna, enligt bilaga 4.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Tjänsteskrivelse från Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd
Protokoll från Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd
Bilaga 1-4
Styrdokument VA-taxa

Beslutet expedieras till
För kännedom
Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnden
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Justeras: _________________________________________________
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KS/2016:270

§ 172
Vadstena stadshus AB
Förslag
Ordförande:
Beslutspunkt 5 ändras till: Styrelsen i Vadstena stadshus AB ska bestå av fem ledamöter med lika
många suppleanter. Kommunfullmäktige tillsätter en valberedning som får i uppdrag att föreslå
ledamöter och suppleanter. Valberedningen får också i uppdrag att föreslå två lekmannarevisorer samt
två suppleanter till dem och två ägarombud för Vadstena stadshus AB. Valberedningen återkommer
till kommunfullmäktige i december 2016 med förslag på personer.
Beslutspunkt 6: Till revisor för Vadstena stadshus AB utses företaget PwC med Anita Agefjäll som
huvudansvarig revisor för verksamhetsåret 2017.
Beslutspunkt 7 och 8 utgår.
Ny beslutspunkt 7: Kommunfullmäktige ger ägarombuden i uppdrag att fram till och med 31
december 2017 på bolagsstämma verkställa kommunfullmäktiges beslut.
Ny beslutspunkt 8: Paragrafen justeras omedelbart.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
förslaget.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1. Att bilda Vadstena stadshus AB.
2. Aktiekapitalet för Vadstena stadshus AB fastställs till 500 000 kronor.
3. Föreslagen bolagsordning för Vadstena stadshus AB antas.

Justeras: _________________________________________________
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4. Föreslagna ägardirektiv för Vadstena stadshus AB antas.
5. Styrelsen i Vadstena stadshus AB ska bestå av fem ledamöter med lika många suppleanter.
Kommunfullmäktige tillsätter en valberedning som får i uppdrag att föreslå ledamöter och
suppleanter. Valberedningen får också i uppdrag att föreslå två lekmannarevisorer samt två
suppleanter till dem och två ägarombud för Vadstena stadshus AB. Valberedningen
återkommer till kommunfullmäktige i december 2016 med förslag på personer.
6. Till revisor för Vadstena stadshus AB utses företaget PwC med Anita Agefjäll som
huvudansvarig revisor för verksamhetsåret 2017.
7. Kommunfullmäktige ger ägarombuden i uppdrag att fram till och med 31 december 2017 på
bolagsstämma verkställa kommunfullmäktiges beslut.
8. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav 2016-09-28 § 84 kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett komplett
beslutsunderlag för bildande eller förvärv av Vadstena stadshus AB. Vid kommunstyrelsens
sammanträde 2016-10-12 föredrog Anita Agefjäll från PwC utkast till bolagsordning och ägardirektiv
för Vadstena stadshus AB. Arbetsmaterialen är nu genomarbetade och presenteras för
kommunstyrelsen som beslutsunderlag inför det föreslagna bildandet av Vadstena stadshus AB.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till bolagsordning för Vadstena stadshus AB
Förslag till ägardirektiv för Vadstena stadshus AB

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Kommundirektör
Revisorerna

Justeras: _________________________________________________
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KS/2016:271

§ 173
Vadstena kommunfastigheter AB
Förslag
Ordförande:
Beslutspunkt 5 ändras till: Styrelsen i Vadstena kommunfastigheter AB ska bestå av fem ledamöter
med lika många suppleanter. Kommunfullmäktige tillsätter en valberedning som får i uppdrag att
föreslå ledamöter och suppleanter. Valberedningen får också i uppdrag att föreslå två
lekmannarevisorer samt två suppleanter till dem för Vadstena kommunfastigheter AB. Valberedningen
återkommer till kommunfullmäktige i december 2016 med förslag på personer.
Beslutspunkt 6: Till revisor för Vadstena kommunfastigheter AB utses företaget PwC med Anita
Agefjäll som huvudansvarig revisor för verksamhetsåret 2017.
Beslutspunkt 7 och 8 utgår.
Ny beslutspunkt 7: Paragrafen justeras omedelbart.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
förslaget.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1.
2.
3.
4.
5.

Att bilda Vadstena kommunfastigheter AB.
Aktiekapitalet fastställs till 100 000 kronor.
Föreslagen bolagsordning för Vadstena kommunfastigheter AB antas.
Föreslagna ägardirektiv för Vadstena kommunfastigheter AB antas.
Styrelsen i Vadstena kommunfastigheter AB ska bestå av fem ledamöter med lika många
suppleanter. Kommunfullmäktige tillsätter en valberedning som får i uppdrag att föreslå
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ledamöter och suppleanter. Valberedningen får också i uppdrag att föreslå två
lekmannarevisorer samt två suppleanter till dem för Vadstena kommunfastigheter AB.
Valberedningen återkommer till kommunfullmäktige i december 2016 med förslag på
personer.
6. Till revisor för Vadstena kommunfastigheter AB utses företaget PwC med Anita Agefjäll som
huvudansvarig revisor för verksamhetsåret 2017.
7. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav 2016-09-28 § 84 kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett komplett
beslutsunderlag för bildande eller förvärv av Vadstena kommunfastigheter AB. Vid
kommunstyrelsens sammanträde 2016-10-12 föredrog Anita Agefjäll från PwC utkast till
bolagsordning och ägardirektiv för Vadstena kommunfastigheter AB. Arbetsmaterialen är nu
genomarbetade och presenteras för kommunstyrelsen som beslutsunderlag inför det föreslagna
bildandet av Vadstena kommunfastigheter AB.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till bolagsordning för Vadstena kommunfastigheter AB
Förslag till ägardirektiv för Vadstena kommunfastigheter AB

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Kommundirektör
Revisorerna
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KS/2016:272

§ 174
Vadstena förvaltnings AB
Förslag
Ordförande:
Beslutspunkt 5 ändras till: Styrelsen i Vadstena förvaltnings AB ska bestå av fem ledamöter med lika
många suppleanter. Kommunfullmäktige tillsätter en valberedning som får i uppdrag att föreslå
ledamöter och suppleanter. Valberedningen får också i uppdrag att föreslå två lekmannarevisorer samt
två suppleanter till dem för Vadstena förvaltnings AB. Valberedningen återkommer till
kommunfullmäktige i december 2016 med förslag på personer.
Beslutspunkt 6: Till revisor för Vadstena förvaltnings AB utses företaget PwC med Anita Agefjäll som
huvudansvarig revisor för verksamhetsåret 2017.
Beslutspunkt 7 och 8 utgår.
Ny beslutspunkt 7: Paragrafen justeras omedelbart.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
förslaget.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1.
2.
3.
4.
5.

Att bilda Vadstena förvaltnings AB som ett helägt dotterbolag till Vadstena fastighets AB.
Aktiekapitalet fastställs till 100 000 kronor.
Föreslagen bolagsordning för Vadstena förvaltnings AB antas.
Föreslagna ägardirektiv för Vadstena förvaltnings AB antas.
Styrelsen i Vadstena förvaltnings AB ska bestå av fem ledamöter med lika många suppleanter.
. Kommunfullmäktige tillsätter en valberedning som får i uppdrag att föreslå ledamöter och
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suppleanter. Valberedningen får också i uppdrag att föreslå två lekmannarevisorer samt två
suppleanter till dem för Vadstena förvaltnings AB. Valberedningen återkommer till
kommunfullmäktige i december 2016 med förslag på personer.
6. Till revisor för Vadstena förvaltnings AB utses företaget PwC med Anita Agefjäll som
huvudansvarig revisor för verksamhetsåret 2017.
7. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav 2016-09-28 § 84 Vadstena fastighets AB (VFAB) i uppdrag att utarbeta
ett komplett beslutsunderlag för bildande eller förvärv av Vadstena förvaltnings AB. Vid
kommunstyrelsens sammanträde 2016-10-12 föredrog Anita Agefjäll från PwC utkast till
bolagsordning och ägardirektiv för Vadstena förvaltnings AB. Arbetsmaterialen är nu genomarbetade
och presenteras för kommunstyrelsen som beslutsunderlag inför det föreslagna bildandet av Vadstena
förvaltnings AB.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till bolagsordning för Vadstena förvaltnings AB
Förslag till ägardirektiv för Vadstena förvaltnings AB

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Kommundirektör
Vadstena fastighets AB
Revisorerna
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KS/2016:7

§ 175
Reviderad bolagsordning och ägardirektiv Vadstena Fastighets AB
Förslag
Ordförande:
Ny beslutspunkt 3: Kommunfullmäktige ger ägarombuden i uppdrag att fram till och med 31
december 2017 på bolagsstämma verkställa kommunfullmäktiges beslut.
Ny beslutspunkt 4: Paragrafen justeras omedelbart.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
förslagen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1. Reviderad bolagsordning för Vadstena fastighets AB antas.
2. Reviderade ägardirektiv för Vadstena fastighets AB antas.
3. Kommunfullmäktige ger ägarombuden i uppdrag att fram till och med 31 december 2017 på
bolagsstämma verkställa kommunfullmäktiges beslut.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade 2016-09-28 § 84 ett principbeslut om ny koncernstruktur för kommunens
bolag. Kommunfullmäktige gav också kommunstyrelsen och Vadstena fastighets AB i uppdrag att
utarbeta kompletta beslutsunderlag för bildande eller förvärv av ett antal nya bolag som ska ingå i den
nya koncernstrukturen. Som en konsekvens av en ny koncernstruktur, men även för att Vadstena
fastighets AB föreslås få ett helägt dotterbolag, Vadstena förvaltnings AB, så behöver bolagets
styrdokument, det vill säga bolagsordning samt ägardirektiv, revideras.

Justeras: _________________________________________________

Vadstena kommun
592 80 Vadstena

Klosterledsgatan 35
vadstena.kommun@vadstena.se

BESÖKSADRESS

E-POST

TEL
WEBB

0143-150 00 FAX 0143-151 90
www.vadstena.se

23 (58)

Kommunstyrelsen protokoll 2016-11-16

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till reviderad bolagsordning för Vadstena fastighets AB
Förslag till reviderade ägardirektiv för Vadstena fastighets AB

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Kommundirektör
Vadstena fastighets AB
Revisorerna
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KS/2016:163

§ 176
Samhällsbyggnadsnämndens äskande av pengar för nya tjänster
Yrkande
Anders Agnemar (C) och Gunilla Sjösten (KD):
Bifall till förslag till beslut.

Förslag
Ordförande Mats Wahrén (K):
Beslutet justeras omedelbart.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
förslaget.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka samhällsbyggandsnämndens budgetram
med 1 312 000 kronor för år 2017.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka samhällsbyggnadsnämndens budgetram
med 1 564 000 kronor för år 2018.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka samhällsbyggnadsnämndens budgetram
med 1 564 000 kronor för år 2019.
4. Beslutet justeras omedelbart.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar utöka samhällsbyggnadsnämndens budgetram med 1 312 000 kronor
för år 2017.
2. Kommunfullmäktige beslutar utöka samhällsbyggandsnämndens budgetram med 1 564 000 kronor
för år 2018.
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3. Kommunfullmäktige beslutar utöka samhällsbyggandsnämndens budgetram med 1 564 000 kronor
för år 2019.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med en begäran om utökad budgetram avseende nya
tjänster. I takt med ökade politiska ambitioner inom samhällsbyggnadsområdet har också uppdragen
till samhällsbyggnadsnämnden ökat i stor omfattning under de senaste två åren. För att kunna fullgöra
de arbetsuppgifter som åligger nämnden är omprioriteringar av befintliga resurser inte tillräcklig, utan
nya resurser behöver tillföras.
Enligt gällande principer beviljas vanligtvis inte tilläggsanslag i Vadstena kommun. Undantag görs för
eventuell ny verksamhet eller dylikt. Äskande ska göras i samband med att nämnderna tar fram sina
budgetförslag på våren så att nämndernas samlade förslag hanteras i en helhet inför beslut i
kommunfullmäktige.
För att kommunen ska nå sitt övergripande mål om ett växande Vadstena är det viktigt att det finns
resurser som kan göra det möjligt. Ett av kommunens strategiska mål är att bygga bostäder och då
behövs resurser i kommunen som kan möta det arbete som behövs för att uppfylla målet.
Det budgeterade resultatet för 2017 är 11 599 000 kronor. Det skulle därför finnas utrymme för att
utöka samhällsbyggnadsnämndens budget med begärt äskande och dessutom nå det finansiella målet
om ett resultat på minst 7 miljoner kronor. För 2018 och 2019 är det budgeterade överskottet
6 387 000 kronor respektive 6 300 000 kronor. Under förutsättning att övriga nämnder kan hålla sig
till tilldelad budgetram kan det begärda äskandet beviljas men nivån på resultatet når inte upp till det
finansiella målet om ett resultat på minst 7 000 000 kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2016-11-08, § 197

Beslutet expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelning
Ekonom Peter Gustavsson
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XKS/2012:197

§ 177
Styrsystemet för Vadstena kommun upphävs
Förslag
Ordförande Mats Wahrén (K):
Beslutet justeras omedelbart.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1. Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-21 § 189 upphävs. Styrsystemet för Vadstena kommun
rivs därmed upp.
2. Kommunstyrelsen uppdras att utarbeta ett förslag till nytt styrsystem för Vadstena kommun.
Ett nytt styrsystem ska sätta politiska mål och prioriteringar främst. Därutöver ska
styrsystemet skapa förutsättningar för effektiv allokering och organisering av resurser.
3. Kommunstyrelsen uppdras att i december 2016 återkomma till kommunfullmäktige med
förslag på planeringsförutsättningar som ska gälla under perioden fram till dess att ett nytt
styrsystem kan antas.
4. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning
Vadstena kommun styrsystem antogs av kommunfullmäktige 2012-11-21 § 189. Under innevarande
mandatperiod har såväl den politiska majoriteten som minoriteten uttryckt att det gällande
styrsystemet ur flera aspekter inte är tillfredsställande. Kommunstyrelsen gav därför under våren 2015
i uppdrag åt dåvarande kommunchef att utreda styrsystemet och föreslå förändringar. Detta uppdrag
har dock fått vänta på grund av en mycket ansträngd personalsituation under 2015 och delar av 2016.
Kommunstyrelsen godkände därför en avrapportering av uppdraget 2015-11-11 § 219.
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Med en förändrad personalsituation och en ny kommundirektör finns dock förutsättningar för att på
nytt uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till nytt styrsystem. Ett nytt styrsystem ska
sätta politiska mål och prioriteringar främst. Därutöver ska styrsystemet skapa förutsättningar för
effektiv allokering och organisering av resurser.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Styrsystem för Vadstena kommun

Beslutet expedieras till
Samtliga nämnder
Kommundirektör
Förvaltningschefer
Ekonomichef
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KS/2016:282

§ 178
Förslag till flaggningspolicy för Vadstena kommun
Yrkande
Lars Ekström (K):
Kommun flaggar på nationaldagar för de länder där kommunen har vänorter.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
yrkandet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till flaggningspolicy för Vadstena kommun.
2. Kommunen ska köpa in de flaggor som idag saknas för att flaggningen enligt föreslagen
policy ska kunna genomföras. Medel ska tas ur kommunfullmäktiges budget.
3. Kommunstyrelsens kansli ges i uppdrag att utforma ett schema för kommunens officiella
flaggning under 2017.
4. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska av kommunens fastighetsförvaltare beställa
utförandet av hissning och halning av flaggor på Vadstena kommuns officiella
flaggstänger.
5. Kommunens fastighetsförvaltare ska ombesörja hissning och halning av flaggor på
Vadstena kommuns officiella flaggstänger.
6. Kommunen ska på sin webbplats informera om dagens flaggning på de nationella
minoriteternas flaggdagar under 2017.
7. Kommunen flaggar på nationaldagar för de länder där kommunen har vänorter.

Sammanfattning
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Kommunfullmäktige har uppdragit åt kommunstyrelsens kansli att utarbeta ett förslag till
flaggningspolicy. Förslaget ska utöver svenska flaggan, Vadstena kommunflagga och EU-flaggan
även innehålla flaggningsförslag för mångfaldsflaggan samt de nationella minoriteterna.
Föreslagen flaggningspolicy stadfäster den officiella flaggning som är gällande idag i Vadstena
kommun, och utöver detta introducerar policyn flaggning med regnbågsflaggan och de flaggor som
representerar fyra av de fem nationella minoriteterna.
Tillämpningen av den föreslagna flaggningspolicyn förutsätter att kommunen köper in nya flaggor av
fem typer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KS/2016:282 - 101
Flaggningspolicy för Vadstena kommun, KS/2016:282 - 101

Beslutet expedieras till
Vadstena Fastighets AB, VFAB (beslut och underliggande handlingar)
Ekonomichef (beslut och tjänsteskrivelse)
Kommunstyrelsens kommunikatör (beslut och underliggande handlingar)
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KS/2015:19

§ 179
Svar på medborgarförslag om att utveckla samarbete för Vadstenas väl
med andra organisationer och föreningar
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunfullmäktige föreslås att anse medborgarförslaget därmed besvarat.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Sammanfattning
Stefan Ebestam och Lars Andersson har inkommit med ett medborgarförslag om att utveckla
samarbete för Vadstenas väl genom bland annat samtal och att föra dialog med övriga organisationer
och föreningar som har annan kompetens och förmågor. Förslaget är också att se över projekt som
finns på bland annat universitetet och i andra kommuner.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 25 februari 2015 § 26 att skicka förslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Vadstena kommun samarbetar med och i flera olika organisationer och föreningar, bland annat
museer, SmåKom, Sveriges Kommuner och Landsting, Region Östergötland, Linköpings universitet,
polismyndigheten, Leader, Länsstyrelsen Östergötland och andra kommuner. Ett annat exempel är
möten med olika kulturaktörer. Genom detta ingår kommunen också i flera projekt av varierande slag.
Kommunen är även remissinstans i ett flertal sammanhang på såväl kommunal, regional som statlig
nivå. Likaså sänder kommunen ut remisser till andra organisationer i olika sammanhang.
En kommun har att följa de grundläggande regler för ansvar och beslutanderätt som kommunallagen
anger. Den får ta hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunen och
som inte ska hanteras av staten, landstinget, annan kommun eller någon annan. Enligt lag ansvarar
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kommunen för viss verksamhet till exempel renhållning och avfallshantering, socialtjänst och
barnomsorg och förskoleverksamhet. Utöver det kan en kommun frivilligt ha verksamhet inom
exempelvis kultur, näringsliv eller fritidsverksamhet.
De former av samverkan som Vadstena kommun ingår i omfattar en varierad rad av områden och i
diskussioner och möten, både intern och externt, förs förslag på ytterligare samarbeten fram vid behov
från både kommunens sida och andra parters sida. En organisation eller förening som önskar
samarbeta eller på annat sätt föra en dialog med kommunen är välkommen att ta kontakt med
kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Medborgarförslag från Stefan Ebestam och Lars Andersson
Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-25 § 26

Beslutet expedieras till
Stefan Ebestam, Hovsvägen 28 C, 592 40 Vadstena
Lars Andersson
Kommunfullmäktige
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KS/2015:497

§ 180
Medborgarförslag om förbättringar av hamnområdet i Borghamn
Yrkande
Anders Agnemar (C):
Kommunen kontaktar Borghamnssten AB för att med dem försöka komma överens om lämplig typ av
avskärmning av stenföretaget vid infarten till hamnområdet.
Kommunen kontaktar Sveaskog AB med avsikten att genom en konstruktiv diskussion komma
överens med Sveaskog AB om de åtgärder som behövs för att uppnå medborgarförslagets förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
yrkandet.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunen kontaktar Borghamnssten AB för att med dem försöka komma överens om
lämplig typ av avskärmning av stenföretaget vid infarten till hamnområdet.
2. Kommunen kontaktar Sveaskog AB med avsikten att genom en konstruktiv diskussion
komma överens med Sveaskog AB om de åtgärder som behövs för att uppnå
medborgarförslagets förslag.
3. Kommunfullmäktige föreslås att anse medborgarförslaget därmed besvarat.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Sammanfattning
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Tjugoen personer boende i Rogslösa, Skedet och Borghamn inkom den 15 december 2015 med ett
medborgarförslag om att göra förbättringar av hamnområdet i Borghamn. Förslaget innehåller ett antal
konkreta åtgärder:






Besökare får tillgång till toaletter och soptunnor alternativt avfallssorteringskärl.
Hela området snyggas upp.
Kontakt tas med Borghamnssten AB för att få till stånd någon typ av avskärmning av
stenföretaget vid infarten till hamnområdet.
Bristerna i vägbeläggningen på infarten åtgärdas.
Skyltning av området och restaurering av anslagstavlan vid Ommas borg påskyndas.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 23 mars 2016 att skicka förslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Det aktuella markområdet ägs av Sveaskog AB. Det åvilar markägaren alternativt arrendatorer att
hålla området i önskvärt skick. Samtidigt kan det ligga i både kommunens och medborgarnas intresse
att kommunen för en dialog med Sveaskog AB om utvecklingen i Borghamn. Sedan ett antal månader
finns papperskorgar utplacerade i området. Dessa töms med regelbundenhet av kommunens
arbetsmarknadsenhet.
Kommunen planerar för ställplatser för husbilar och husvagnar i hamnområdet. I förlängningen kan
det innebära att det tillkommer toaletter för besökare i anslutning till ställplatserna.
Under hösten 2016 kommer kommunen att byta ut både anslagstavlan vid Ommas borg och
kommunens tavla vid butiken i Borghamn till nya informationsskyltar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-23 § 5

Beslutet expedieras till
Bertil Ceder, Skedagatan 211, 592 93 Borghamn
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KS/2016:7

§ 181
Delårsbokslut för Vadstena Fastighets AB
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna delårsbokslut 2016-08-31 för
Vadstena Fastighets AB.

Förslag till 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. Anledning 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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KS/2016:197

§ 182
Bildande av Försvarsmaktsråd Östergötland
Yrkande
Anders Agnemar (C):
Bifall till förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom bildandet av Försvarsmaktsråd Östergötland.
2. Kommunstyrelsens ordförande representerar Vadstena kommun i rådet. Vid förhinder kan
ordförande utse ersättare i enlighet med rådets beslut 2016-10-06, § 5.

Sammanfattning
Regeringen har gett Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppgifter som
delvis avses att lösas genom inrättande av Försvarsmaktsråd. Försvarsmakten har tillsammans med
civila aktörer på central och regional nivå bildat Försvarsmaktsråd. Erfarenheterna från dessa är goda
och motsvarande råd håller på att bildas i Östergötland. Rådet ska vara ett forum för samverkan mellan
regionala och lokala samhällsaktörer med stor bransch- och funktionsspridning och Försvarsmakten i
Östergötland.
Försvarsmakten i Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland bjöd in till ett inledande möte den
6 oktober, där Vadstena kommun deltog. Vid mötet togs beslut om att bilda Försvarsmaktsråd
Östergötland, med noteringen att formellt beslut om deltagande måste fattas på politisk nivå i varje
kommun.
Kommunstyrelsen informerades om det kommande mötet vid kommunstyrelsens sammanträde den
14 september 2016.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
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Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2016-09-14 § 150
Protokoll från bildandet av Försvarsmaktsråd Östergötland
Styrdokument för Försvarsmaktsråd Östergötland, arbetshandling

Beslutet expedieras till
Helikopterflottiljen, Att: Magnus Engdahl, 581 98 Linköping (för kännedom)
Länsstyrelsen Östergötland, Kultur- och samhällsbyggnadsenheten, Att: Jenny Knuthammar,
581 86 Linköping (för kännedom)
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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KS/2016:279

§ 183
Upphörande av avtal med personuppgiftsombudet
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen från personuppgiftsombudet godkänns.
2. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att meddela Datainspektionen att Anette
Sturesson (tidigare Arbman) från och med den 1 december 2016 inte längre innehar
uppdrag som persongiftsombud för kommunstyrelsen i Vadstena kommun.
3. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att återkomma med förslag till hur
kommunstyrelsen ska hantera personuppgifter från och med den 1 december 2016.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har utsett Anette Sturesson (tidigare Arbman) från Adokon till persongiftsombud.
Avtalet med personuppgiftsombudet upphör den 30 november 2016. Mot bakgrund av uppdraget
lämnar persongiftsombudet en redogörelse för vad som ingått i uppdraget, hur det har genomförts,
rutiner, slutrapport och förslag till hur arbetet ska fortsätta.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Beslutet expedieras till
Anette Sturesson
Kanslichef
Kommundirektör (för kännedom)
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KS/2016:279

§ 184
Upphörande av avtal med personuppgiftsombudet för kultur- och
utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen från kultur- och utbildningsnämnden godkänns.
2. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att meddela Datainspektionen att Anette
Sturesson (tidigare Arbman) från och med den 1 december 2016 inte längre innehar
uppdrag som persongiftsombud för Kultur- och utbildningsnämnden i Vadstena
kommun.
3. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att återkomma med förslag till hur
Kultur- och utbildningsnämnden ska hantera personuppgifter från och med den 1
december 2016.
Sammanfattning
Kultur- och utbildningsnämnden har utsett Anette Sturesson (tidigare Arbman) från Adokon till
persongiftsombud. Avtalet med personuppgiftsombudet upphör den 30 november 2016. Mot bakgrund
av uppdraget lämnar persongiftsombudet en redogörelse för vad som ingått i uppdraget, hur det har
genomförts, rutiner, slutrapport och förslag till hur arbetet ska fortsätta.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Kultur- och utbildningsnämndens beslut expedieras till
För beslut
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut expedieras till
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För kännedom
Kultur- och utbildningsnämnden
Personuppgiftsombud Anette Sturesson
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KS/2016:279

§ 185
Upphörande av avtal med personuppgiftsombudet för
samhällbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen från samhällsbyggnadsnämnden godkänns.
2. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att meddela Datainspektionen att Anette
Sturesson (tidigare Arbman) från och med den 1 december 2016 inte längre innehar uppdrag
som persongiftsombud för samhällsbyggnadsnämnden i Vadstena kommun.
3. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att återkomma med förslag till hur
samhällsbyggnadsnämnden ska hantera personuppgifter från och med den 1 december 2016.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har utsett Anette Sturesson (tidigare Arbman) från Adokon till
persongiftsombud. Avtalet med personuppgiftsombudet upphör den 30 november 2016. Mot bakgrund
av uppdraget lämnar persongiftsombudet en redogörelse för vad som ingått i uppdraget, hur det har
genomförts, rutiner, slutrapport och förslag till hur arbetet ska fortsätta.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse SBN 2016/169

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadschef
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KS/2016:279

§ 186
Upphörande av avtal med personuppgiftsombudet för socialnämnden
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen från socialnämnden godkänns.
2. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att meddela Datainspektionen att Anette
Sturesson (tidigare Arbman) från och med den 1 december 2016 inte längre innehar uppdrag
som persongiftsombud för socialnämnden i Vadstena kommun.
3. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att återkomma med förslag till hur
socialnämnden ska hantera personuppgifter från och med den 1 december 2016.

Sammanfattning
Socialnämnden har utsett Anette Sturesson (tidigare Arbman) från Adokon till persongiftsombud.
Avtalet med personuppgiftsombudet upphör den 30 november 2016. Mot bakgrund av uppdraget
lämnar persongiftsombudet en redogörelse för vad som ingått i uppdraget, hur det har genomförts,
rutiner, slutrapport och förslag till hur arbetet ska fortsätta.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, SN/2016:222 – 009
Rapport från personuppgiftsombudet till socialnämnden, SN/2016:222 – 009

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Socialchef
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KS/2016:302

§ 187
Blockförhyrning av Vätterngården
Yrkade
Anders Agnemar (C):
Bifall till förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till blockförhyrning av Vätterngården under perioden från
byggnation till dess att socialnämndens verksamhet får behov av lokalerna.
2. Lokalerna ska vara mindre lägenheter och ska kunna fungera som alternativboende för
exempelvis nyanlända som beviljats asyl samt elever vid Vadstena folkhögskola. Lokalerna
måste på ett enkelt sätt kunna konverteras för att passa socialnämndens verksamhet.
3. Kommundirektören får i uppdrag att ta kontakt med HSB Östergötland för att samråda kring
former av boende som är lämpliga i den planerade utbyggnaden av Vätterngården.
4. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen i december 2016.

Sammanfattning
HSB Östergötland vill utveckla sitt befintliga fastighetsbestånd i Vadstena och bedömer att
det finns en efterfrågan på nya bostäder i Vadstena. Vadstena kommun och HSB Östergötland
har därför utarbetat en avsiktsförklaring om byggnation som undertecknades av HSB
Östergötland och Vadstena kommun under mars-april 2016. En av de fastigheter som
avsiktsförklaringen avser är Vätterngården. Byggnaden ägs av HSB och det är HSB som
skulle stå för utbyggnaden.
Inför utbyggnaden av Vätterngården behöver parterna i samråd utreda vilken form av boende
som är lämpligt på kort och lång sikt.
Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse
Avsiktsförklaring mellan Vadstena kommun och HSB Östergötland, KS 2016/107-231

Beslutet expedieras till
Kommundirektör
Ekonomiavdelning
HSB Östergötland ek för, Box 1993, 581 19 Linköping
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KS/2015:38

§ 188
Samråd detaljplan Vadstena 4:132 och 4:133
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har inget att erinra om inkomna svar under samrådstiden inte i någon större
utsträckning avviker från förslaget till ny detaljplan för Vadstena 4:132 och 4:133. I annat fall bör
planen antas av kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Samråd är i en del i processen vid framtagandet av en detaljplan. Det aktuella planområdet ligger i
västra delen av Vadstena tätort mellan Kalkhagsvägen, Kungsvallavägen och Södra vägen. Området
har tidigare används som kolonilotter och är för närvarande obebyggt. Gällande detaljplan anger att
området ska användas för ”Park”. Vadstena kommun äger fastigheterna. Vadstena fastighets AB har
inkommit med ansökan om att få uppföra mindre flerbostadshus med möjlighet att anpassa boendet för
äldre på fastigheterna.
Planens syfte är att ge möjlighet för byggnation av mindre flerbostadshus med en högsta tillåten
byggnadshöjd av nio meter på fastigheterna Vadstena 4:132 och 4:133. Planarbetet bedrivs som
standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen 2010:900.
Kommunstyrelsen ser gärna att detaljplaneprocessen inte fördröjs, men vill samtidigt avvakta inkomna
svar under samrådstiden. Om svaren inte i någon större utsträckning avviker från föreslaget till ny
detaljplan, menar kommunstyrelsen att planen kan antas av samhällsbyggnadsnämnden. I annat fall
bör den antas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2016-09-06 § 147
Samrådshandling
Bilder
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Beslutet expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom)
Kommunfullmäktige
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KS/2016:268

§ 189
Förslag på utredning om samarbete med Motala inom miljö- och
hälsoskyddsområdet
Kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda ett närmare samarbete mellan Vadstena
kommun och Motala kommun inom miljö- och hälsoskyddsområdet, och återkomma till
kommunstyrelsen med en redovisning av utredningen och eventuellt förslag på samarbete.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden önskar att kommunstyrelsen utreder ett närmare samarbete mellan
Vadstena kommun och Motala kommun inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Förslagvis ges
uppdraget till samhällsbyggnadsnämnden, som sedan återkommer till kommunstyrelsen med förslag
på samarbete.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2016-09-06 § 136

Beslutet expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden
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KS/2016:20

§ 190
Redovisning av underlag för tillgänglighetsanpassning av sporthallen
Förslag
Majoriteten:
Vadstena fastighets AB får i uppdrag att genomföra tillgänglighetsanpassningen av sporthallen enligt
samhällsbyggnadsförvaltningens utredning. Pengar tas ur kommunstyrelsens investeringsbudget.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
förslaget.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner redovsiningen.
2. Vadstena fastighets AB får i uppdrag att genomföra tillgänglighetsanpassningen av sporthallen
enligt samhällsbyggnadsförvaltningens utredning. Pengar tas ur kommunstyrelsens
investeringsbudget.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav vid sammanträde 2016-02-03 § 7 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
ta fram ritningar samt kostnadskalkyl för en tillbyggnad av sporthallen. Byggnaden skulle innehålla
två tillgänglighetsanpassade omklädningsrum.
En ritning är nu framtagen av Byggritningar i Motala innebärande att en tillbyggnad med ramp byggs
på sporthallens långsida mot Borgmästargatan. Tillbyggnaden är på 5,49*15,35 m och innehåller två
omklädningsrum som uppfyller kraven för utökad tillgänglighet. Omklädningsrummen kan även
användas av 8-10 personer utan rörelsehinder. Byggnaden innehåller också handikappanpassade
toaletter och handikappanpassade duschplatser. Vidare innehåller byggnaden ett förråd på cirka 26 m2.
Byggnationen inkluderar två entréer till stora hallen på varsin sida av befintlig vikvägg.
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Kalkylerad kostnad: 2 276 000 kronor exkl. mervärdesskatt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag KS 2016-02-03 § 7
Ritning på tillbyggnad av sporthallen

Beslutet expedieras till
Vadstena fastighets AB
Samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom)
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KS/2016:49

§ 191
Förenklad budgetuppföljning till och med oktober 2016
Kommunstyrelsens beslut
1. Budgetuppföljning per sista oktober 2016 godkänns.

Sammanfattning
Ekonomiavdelningen har upprättat budgetuppföljning per sista juli 2016 utifrån inlämnade
uppföljningar från nämnderna.
Kommunens budgeterade överskott är 8,3 mnkr för 2016. Prognostiserat resultat beräknas bli 12,3
mnkr vilket är ett överskott mot budget på 4 mnkr. Det är en förbättring med 1,9 mnkr jämfört med
uppföljningen efter augusti. Kommunstyrelsen visar ett minskat överskott. Kultur- och
utbildningsnämnden visar nu ett överskott och finansförvaltningen har ökat det prognostiserade
överskottet till följd av att prognosen för skatteintäkter visar bättre siffror än vid förra prognostillfället.
Övriga nämnder visar ingen förändrad prognos jämfört med förra uppföljningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Ekonomisk uppföljning oktober 2016

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
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KS/2015:511

§ 192
Deltagande i Småkoms höstkonferens 2016
Kommunstyrelsens beslut
1. Anders Agnemar (C) deltar i Småkoms höstkonferens 2016 som representant för oppositionen.

Sammanfattning
Småkom bjuder in till höstkonferens den 24-25 november 2016 i Järfälla. Utsedd till kommunens
representant i Småkoms styrelse är Magnus Gustafsson (S), som också kommer att delta i konferensen.
Planerat program för konferensen handlar bland annat om ekonomi, integration, budget och
verksamhetsplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Inbjudan, KS 2015:511, 2016.1201

Beslutet expedieras till
Personalavdelningen
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§ 193
Information från Integrationsrådet
Sammanfattning
Ordförande Mats Wahrén har deltagit i möte med det integrationsråd som leds av Länsstyrelsen
Östergötland, och informerar om behov av bostäder för nyanlända kommande år.
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KS/2016:219

§ 194
Information om hanteringen av medborgarförslag och motioner
Sammanfattning
Kanslichef Martin Berry informerar om handläggning av medborgarförslag och motioner.
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KS/2016:219

§ 195
Information om hanteringen av uppdrag till kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens förvaltning
Sammanfattning
Kommunsekreterare Christina Andersson informerar om handläggning av uppdrag till
kommunstyrelsen och kommunstyrelseförvaltningen.
Information om handläggning av medborgarförslag, motioner och uppdrag till kommunstyrelsen och
kommunstyrelseförvaltningen kommer att ges till kommunstyrelsen varje kvartal.
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§ 196
Information om beslut att Vadstena kommun sponsrar seniorgalan
Förslag
Ordförande Mats Wahrén (K):
Vadstena kommun sponsrar seniorgalan med 35 000 kr. Pengar tas ur kommunstyrelsens budget för
oförutsedda händelser.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
förslaget.

Kommunstyrelsens beslut
1. Vadstena kommun sponsrar seniorgalan med 35 000 kr. Pengar tas ur kommunstyrelsens budget
för oförutsedda händelser.
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KS/2016:21

§ 197
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Anmälda delegationsbeslut godkänns.
Beslutsnummer
KSDEL/2016 § 56

Beslutsdatum
2016-10-04

Beteckning
KS/2016:14

KSDEL/2016 § 57

2016-10-13

KS/2016:284

KSDEL/2016 § 58

2016-10-11

KS/2016:265

KSDEL/2016 § 59

2016-10-20

KS/2016:191

KSDEL/2016 § 60

2016-10-25

KS/2016:46

Beskrivning
Nyanställningar inom Vadstena kommun
kvartal 3, 2016
Fullmakt till Region Östergötland,
samordnad upphandling för Webblösning
och databas till Visit Östergötland, UC-2016307
Hantering av personuppgifter för fackligt
förtroendevalda
Svar till SKL om finansiering för utvecklingen
av en mer kunskapsbaserad och jämlik
socialtjänst
Upphandling av Omhändertagande av farligt
avfall, UH-2016-030
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KS/2016:18

§ 198
Kurser och inbjudningar
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar informationen, som läggs till handlingarna.
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§ 199
Redovisning av meddelanden/handlingar för kännedom
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar informationen, som läggs till handlingarna.
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