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Kommunstyrelsen protokoll 2016-12-07
Plats och tid
Beslutande

Vävaren, klockan 08:15-12:20

Paragrafer

§200 - §237

Sekreterare

________________________________________________________
Christina Andersson

Ordförande

________________________________________________________
Mats Wahrén (K)

Justerare

________________________________________________________
Arne Sjöberg (M)

Mats Wahrén (K), ordförande § 200-209, 211-237
Anders Hedeborg (S), förste vice ordförande § 200-209, 211-237;
ordförande § 210
Lars Ekström (K), ersätter Mats Wahrén (K) § 210
Arne Sjöberg (M)
Magnus Gustafsson (S)
Jane Råsten (S)
Frida Edholm (K)
Fredrik Almcrantz (K)
Daniel Nord (M)
Anders Agnemar (C)
Gunilla Sjösten (KD) § 200-218
Peter Karlsson (M), ersätter Gunilla Sjösten § 219-237
Tommy Kennberg (MP)

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-12-07
Sista besvärsdatum
Datum då anslaget sätts upp 2016-12-14
Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för
Kommunstyrelsens förvaltning
protokollet
Underskrift

2017-01-04
2017-01-05

_______________________________________________________
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Christina Andersson

Kommunstyrelsen protokoll 2016-12-07
Plats och tid
Beslutande

Vävaren, klockan 08:15-12:20
Mats Wahrén (K), ordförande § 201-209
Anders Hedeborg (S), förste vice ordförande § 201-209, ordförande § 210
Lars Ekström (K), ersätter Mats Wahrén (K) § 210
Arne Sjöberg (M)
Magnus Gustafsson (S)
Jane Råsten (S)
Frida Edholm (K)
Fredrik Almcrantz (K)
Daniel Nord (M)
Anders Agnemar (C)
Gunilla Sjösten (KD)
Tommy Kennberg (MP)

Paragraf

§ 201-210

Sekreterare
Ordförande
Justerare

________________________________________________________
Christina Andersson
________________________________________________________
Mats Wahrén (K) § 201-209, Anders Hedeborg (S) § 210
________________________________________________________
Arne Sjöberg (M)

Anslag/bevis
§ 201-210 är justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-12-07

Sista besvärsdatum

2016-12-28

Datum då anslaget sätts upp

2016-12-07

Datum då anslaget tas ned

2016-12-29

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelsens förvaltning
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Underskrift

_______________________________________________________
Christina Andersson

Kommunstyrelsen protokoll 2016-12-07
Ej tjänstgörande
ersättare

Dick Isaksson (S)
Amanda Hellman (S)
Lars Ekström (S) § 200-209, 211-237
Bengt-O Petersson (K) § 200-209, 211-237
Peter Karlsson (M) § 200-218
Gary Sparrborn (M)
Ingegerd Lindaräng (L) § 200-233

Övriga

Christina Andersson, kommunsekreterare
Tommy Nilsson, kommundirektör
Mats Manfredsson, Vision Vadstena § 200-210
Lars Larenius, Vadstena fastighets AB, 204-210
David Lindström, Vadstena fastighets AB, 204-210
Annika Toll, samhällsbyggnadschef, § 206-233
Peter Gustavsson, ekonom § 208-209, 218-222
Anita Agefjäll, PwC § 210
Fredrik Klang, Sveaskog § 211
Frida Karlsson, ekonomiadministratör § 218

Ajournering

Klockan 10:00-10:15

Justeras: _________________________________________________
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§ 200
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

Ärenden till kommunfullmäktige
1.

Reviderat reglemente för kommunstyrelsen och
kultur- och utbildningsnämnden

KS/2016:325

2.

Upphävande bidragsnormer och regler för bidrag

KS/2016:324

3.

Riktlinjer för Vadstena kommuns
kulturstipendium

KS/2016:291

4.

Personalpolitisk policy för Vadstena kommun

KS/2016:299

Tommy Nilsson

5.

Reglemente för personalutskottet

KS/2016:298

Tommy Nilsson

6.

Lokalplanerare/lokalstrateg

KS/2015:363

Tommy Nilsson

Justeras: _________________________________________________
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Ärende

Dnr

7.

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

KS/2016:338

8.

Uppdrag till VFAB att uppföra modulhus

KS/2016:342

9.

Ramar för lokalprojektet

KS/2015:412

10.

Vadstena turism och näringsliv AB

KS/2016:273

Tommy Nilsson

11.

Rapport från landsbygdsgruppen

KS/2015:371

Martin Berry

12.

Svar på motion om att värna Vättern

KS/2016:183

Christina Andersson

13.

Svar på motion om ombyggnad av Södra vägen,
Margaretavägen och Birgittas väg

XKS/2014:335

Christina Andersson

14.

Svar på motion om gågata i centrala Vadstena
mellan Rödtornet och hamnparken och bilfritt
torg framför Rådhuset

XKS/2014:336

Christina Andersson

15.

Svar på medborgarförslag om förbättringar av
KS/2015:498
gång- och cykelväg mellan Lastköpingsgatan och
Johan III:s väg

Christina Andersson

16.

Svar på medborgarförslag om boendeparkering i
innerstaden

Christina Andersson

KS/2016:10

Föredragande

Ärenden till kommunstyrelsen
17.

Remiss nytt reglemente för nyanlända

KS/2016:280

18.

Verksamhetsplan och budget för
kommunstyrelsen 2017

KS/2016:101

19.

Förenklad budgetuppföljning till och med
november 2016

KS/2016:49

Justeras: _________________________________________________
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Ärende

Dnr

Föredragande

20.

Förmånskompenserade avgifter 2017

KS/2016:309

21.

Ombudgetering mellan kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden

KS/2016:163

22.

Begäran om kapitaltillskott till Förenade
Småkommuners Försäkrings AB

KS/2016:133

23.

Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2017

KS/2015:458,
KS/2016:297

Christina Andersson

24.

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2017

KS/2015:515,
KS/2016:341

Christina Andersson

25.

Framtagande av lokala miljömål

KS/2016:293

Christina Andersson

26.

Redovisning av "Synpunkter & klagomål" 2016

KS/2016:5

Christina Andersson

27.

Deltagare i arbetsgrupper för Försvarsmaktsråd
Östergötland

KS/2016:197

Tommy Nilsson

28.

Granskning detaljplan Snödroppen 1

KS/2015:341

Christina Andersson

29.

Uppdrag att ta fram ägarpolicy till kommunala
bolag

KS/2016:237

Information och övriga ärenden
30.

Information om rankning mellan kommuner
inom miljöområdet

Christina Andersson

31.

Information om e-arkiv

Maritin Berry

32.

Information om uppdrag att ta fram förslag på
blockförhyrning av Vätterngården

Tommy Nilsson

Justeras: _________________________________________________
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Ärende

Dnr

Föredragande

33.

Information om planering och byggande av
bostäder

Tommy Nilsson

34.

Information om uppdrag att bilda bolag

Tommy Nilsson

35.

Information om planeringsförutsättningar våren
2017

Tommy Nilsson

36.

Anmälan av delegationsbeslut

37.

Redovisning av meddelanden/handlingar för
kännedom

KS/2016:21

Christina Andersson
Christina Andersson

Ärendena behandlas i följande ordning: 1-3, 10, 4-9, 12-26, 11, 27-37
I protokollet skrivs ärendena i den ordning de står i föredragningslistan.

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/2016:325

§ 201
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen och kultur- och
utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Reglemente för kultur- och utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktiges 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.

Kommunstyrelsens beslut
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Reglemente för kultur- och utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktiges 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

Justeras: _________________________________________________
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Nu gällande reglemente
Kommunfullmäktiges beslut § 218/2014-12-17

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
För kännedom
Kultur- och utbildningsnämnden

Justeras: _________________________________________________
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KS/2016:324

§ 202
Upphävande av bidragsnormer för barn- och ungdomsorganisationer samt
regler för bidrag till studieförbund
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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.

Kommunstyrelsens beslut
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Förslag till 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
kommuns 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

Justeras: _________________________________________________
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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 barnoch 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

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
För kännedom
Kultur- och utbildningsnämnden

Justeras: _________________________________________________
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KS/2016:291

§ 203
Riktlinjer för Vadstena kommuns kulturstipendium
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 besluta
1. Regler för Vadstena kommuns kulturstipendium, antagna av kommunfullmäktige 19 maj
1994, § 46 upphävs från och med 1 januari 2017.

Kommunstyrelsens beslut
2. Beslutet justeras omedelbart.

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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Justeras: _________________________________________________
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Förslag till riktlinje
Regler för Vadstena kommuns kulturstipendium (nu gällande)

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
För kännedom
Kultur- och utbildningsnämnden
Förvaltningskoordinator (införande i förteckning över styrdokument)

Justeras: _________________________________________________
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KS/2016:299

§ 204
Personalpolitisk policy för Vadstena kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Arbetsgivarepolicy antagen av kommunstyrelsens utskott 2010-11-23 § 33 upphävs.
2. Personalpolitisk policy antas.
3. Beslutet justeras omedelbart.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Arbetsgivarepolicy antagen av kommunstyrelsens utskott 2010-11-23 § 33 upphävs.
2. Personalpolitisk policy antas.

Sammanfattning
Utgångspunkten för personal-och arbetsgivarpolitiken är medborgarna i Vadstena. Det betyder att
verksamheten står i fokus för hur vi organiserar arbetet, bemannar våra enheter och hur vi leder och
följer upp verksamheten så att medborgarna känner tillit och får förtroende för kommunens
verksamheter.. Syftet med personal-och arbetsgivarpolicyn är att vara ett strategiskt styrdokument
som ska stödja Vadstenas vision och inriktning samt bidra till att målen för verksamheterna uppnås.
Policyn ska vägleda chefer, medarbetare och politiska beslutsfattare till att förverkliga den
personalpolitiska visionen och därigenom nå goda verksamhetsresultat. Policyn tar upp fem
fokusområden;
 Personal-och kompetensförsörjning
 Ledar-och medarbetarskap
 Arbetsmiljö och hälsa
 Jämlikhet, jämställdhet och mångfald samt
 Lönepolitik.

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

15 (64)

Kommunstyrelsen protokoll 2016-12-07
Syftet med framtagandet av Reglemente för Vadstena kommuns personalutskott är att tydligöra
personalutskottets ansvar och arbetsformer. Personalutskottet är kommunens centrala organ för frågor
som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess medarbetare. Personautskottet
ansvarar för frågor som rör övergripande arbetsgivar, -arbetsmiljö och personalpolitiska frågor, löneoch pensionspolitik och utveckling och samordning av kommunens personalpolitik.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KS/2016:299 – 003
Personalpolitisk policy 2017 KS/2016:299 – 003
Reglemente för Vadstena kommuns personalutskott KS/2016:298 – 003

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Centrala ledningsgruppen
Arbetstagarorganisationerna

Justeras: _________________________________________________
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KS/2016:298

§ 205
Reglemente för personalutskottet
Kommunstyrelsens beslut
1. Reglemente för Vadstena kommuns personalutskott antas.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Reglemente för Vadstena kommuns personalutskott antas.

Sammanfattning
Syftet med framtagandet av Reglemente för Vadstena kommuns personalutskott är att tydligöra
personalutskottets ansvar och arbetsformer. Personalutskottet är kommunens centrala organ för frågor
som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess medarbetare. Personautskottet
ansvarar för frågor som rör övergripande arbetsgivar, -arbetsmiljö och personalpolitiska frågor, löneoch pensionspolitik och utveckling och samordning av kommunens personalpolitik. Arbetsformerna
beskriver bl a sammansättning, former för sammanträden, jäv mm.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KS/2016:298 – 003
Reglemente för Vadstena kommuns personalutskott KS/2016:298 – 003

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Centrala ledningsgruppen
Arbetstagarorganisationerna

Justeras: _________________________________________________
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KS/2015:363

§ 206
Lokalplanerare/lokalstrateg
Kommunstyrelsens beslut
1. Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1. Kommunstyrelsens budgetram från och med 2016 utökas med 300 tkr för en tjänst som
lokalstrateg i kommunstyrelsens förvaltning.
2. Äskandet finansieras genom att kommunens resultat för 2016 minskar, vilket även påverkar
planen för 2017-2018.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-21 § 147 att inrätta en samhällsbyggnadsnämnd i Vadstena
kommun. Samhällsbyggnadsnämnden ersatte dåvarande bygg- och miljönämnden och inkorporerade
även de verksamheter som tidigare legat under tekniska nämnden.
Kommunens tekniska chef gick i pension under hösten 2015 och en misslyckad rekrytering gjorde att
en samhällsbyggnadschef kunde tillträda sitt uppdrag först i maj 2016. I glappet mellan avgående och
tillträdande chef förlorades en stor del av kunskapen och den historiska vetskapen om hantering av
tekniska frågor i kommunen. Ett tydligt exempel på detta är frågan om kommunens lokaler.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan bildandet vid årsskiftet, och i synnerhet sedan
förvaltningschefen kommit på plats, arbetat för att rekrytera och organisera sig för att kunna hantera de
uppdrag som ligger inom nämndens verksamhetsområden. I detta arbete har frågan om hanteringen av
kommunens lokaler fortfarande inte hittat någon lösning.
Under föregående mandatperiod beställde dåvarande politiska majoritet en utredning av skolan och
förskolans behov av lokaler. Efter valet 2014 valde den nya politiska majoriteten att pausa den
fortafarande pågående utredningen. Nuvarande politiska majoritet beställde därefter en expanderad
utredning av verksamhetslokaler för grundskola, förskola, kulturskola samt kök. Utredningen
presenterades för kommunstyrelse och kommunfullmäktige juni 2016. Utredningen slår bland annat
fast att en ny 4-6 skola, förskola samt ett nytt centralkök behöver byggas.
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Kultur- och utbildningsförvaltningen har, efter att lokalutredningen lagts fram, arbetat vidare med
skolan och förskolans nuvarande och förväntade lokaler. I likhet med samhällsbyggnadsförvaltningen
har kultur- och utbildningsförvaltningen kunnat konstatera att det saknas såväl kompetens som en
person som kan hantera lokalfrågorna. Kultur- och utbildningsförvaltningen har därför agerat för att
påbörja annonseringen efter en lokalsamordnare på halvtid.
Samtidigt som kultur- och utbildningsförvaltningen agerat för att rekrytera en lokalsamordnare har
samhällsbyggnadsnämnden lämnat ett äskande utöver ram till kommunstyrelse och
kommunfullmäktige i syfte att tilldelas medel för nyrekryteringar till förvaltningen. Äskandet ska
behandlas av kommunstyrelsen 2016-11-16.
För att kunna hantera kommunens lokalfrågor på ett strategiskt, och inte enkom operativt, sätt äskar
kommundirektören 300 tkr per år, med start 2016, hos kommunstyrelse och kommunfullmäktige om
medel för att anställa en lokalstrateg i kommunstyrelsens förvaltning. Den utlysta halvtiden på kulturoch utbildningsförvaltningen kan då slås samman med kommundirektörens äskande för att bilda en
heltidstjänst. En lokalstrateg föreslås få i uppdrag att hantera såväl långsiktiga strategier som kort- och
medelfristiga operativa frågor kring kommunens lokaler. Detta skulle gå i linje med
kommunstyrelsens ansvar, enligt reglementet, för kommunens lösa och fasta egendom, vari
kommunens lokaler utgör en avgörande del. Därutöver får kommunen, om äskandet bifalls, en tydlig
beställarkompetens gentemot den nyetablerade kommunkoncernen. Detta är en kompetens som saknas
helt idag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Beslutet expedieras till
Kommundirektör
Personalchef
TF Ekonomichef
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KS/2016:338

§ 207
Försäljning av del av Vadstena 4:132 och 4:133 vid Kalkhagsvägen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att till Vadstena Fastighets AB
försälja fastigheterna Vadstena 4:132 (del av) och Vadstena 4:133, sammanlagt 3 787 m2
enligt bilagda karta. Priset fastställs till 1 260 000 kronor. Priset gäller exklusive eventuella
anslutningskostnader och avstyckningskostnader. Köparens dokumenterade kostnader för
framtagande av detaljplan för området avdrages från köpeskillingen.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdras att teckna köpeavtal med VFAB.
3. Beslutet justeras omedelbart.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning
Vadstena Fastighets AB har ansökt om att förvärva fastigheterna Vadstena 4:132 (del av) och
Vadstena 4:133 från Vadstena kommun för byggnation av flerbostadshus på fastigheterna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Karta över planerad försåld mark till Vadstena fastighets AB

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Vadstena Fastighets AB, Hovsvägen 2 C, 592 40 Vadstena
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KS/2016:342

§ 208
Uppdrag till VFAB att uppföra modulhus
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1.
2.
3.
4.

VFAB ges i uppdrag att uppföra 20 – 25 bostäder för permanent eller tidsbegränsat boende
Vadstena kommun blockförhyr bostäderna
Bostäderna ska uppföras på av kommunen anvisad plats
Beslutet justeras omedelbart

Sammanfattning
Efter förra årets flyktingströmmar har Sveriges kommuner ställts inför ett helt nytt läge vad gäller
möjlighet att erbjuda boenden till de flyktingar som erhåller uppehållstillstånd. I Vadstena kommun,
liksom många andra kommuner, råder sedan tidigare bostadsbrist. Behovet att på kort tid lösa
bostadsfrågan är stor och Boverket har konstaterat att det måste till temporära bostadslösningar som
komplement till ordinarie bostadsbestånd.
Enligt de beräkningar som Länsstyrelsen har tagit fram kommer 27 personer att anvisas boende till
Vadstena kommun under 2017 och lika många under 2018. Till dessa kommer de personer som på
eget initiativ väljer att bosätta sig i Vadstena, uppskattningsvis 50% av antalet anvisade personer.
I Vadstena finns i dagsläget inte lediga bostäder i den omfattning som krävs, varför en snabb lösning i
form av modulhus är nödvändig. Modulhusen ska omfatta 20 – 25 bostäder. VFAB ges i uppdrag att
uppföra modulhusen på en av kommunen anvisad plats samt söka tidsbegränsat bygglov och eventuellt
andra erforderliga tillstånd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
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Beslutet expedieras till
VFAB
Revisorerna
Ekonomiavdelningen
Samhällsbyggnadsnämnden
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KS/2015:412

§ 209
Ramar för lokalprojektet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1. 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.
3. Beslutet justeras omedelbart.

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
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Samhällsbyggnadschef
Utredare Bo Gäfvert
Stadsarkitekt
Kostchef
Kanslichef
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KS/2016:273

§ 210
Vadstena turism och näringsliv AB
Yrkande:
Anders Agnemar (C):
Bifall till förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1. Valberedningen uppdras att utarbeta ett förslag till styrelse till Vadstena Turism- och
Näringsliv AB.
2. Förslaget ska presenteras för kommunfullmäktige 1 mars 2017.
3. Förslag till bolagsordning för Vadstena Turism- och Näringsliv AB antas.
4. Förslag till ägardirektiv för Vadstena Turism- och Näringsliv AB antas.
5. Förslag till aktiekapital för Vadstena Turism- och Näringsliv AB antas.
6. Uppdra åt styrelsen i Vadstena stadshus AB att köpa ett lagerbolag vars firma blir Vadstena
Turism och Näringsliv AB.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. Paragrafen justeras omedelbart.

Jäv
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På grund av jäv deltar inte Mats Wahrén (K) och Bengt-O Petersson (K) i handläggningen och i
beslutet av ärendet.

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 för 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 förslag
handlingsalternativ (A,B,C), varav kommundirektören presenterar B, med liten 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 förvärva 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.
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/2015:371

§ 211
Rapport från landsbygdsgruppen
Kommunstyrelsens beslut
1. Landsbygdsgruppens slutrapport godkänns.
2. Kommunstyrelen prioriterar Borghamnsområdet i det fortsatta landsbygdsutvecklingsarbetet.
3. Vadstena kommun ska verka för att i samarbete med privata markägare och frivilliga krafter
utveckla Orlund-Hov samt Nässja.
4. Kommunstyrelsens förvaltning uppdras att utarbeta konkreta förslag till utveckling och
marknadsföring av Borghamn samt uppdras att för kommunstyrelsens räkning bevaka
landsbygdsutvecklingsfrågor regionalt och nationellt.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade 2015-06-10 § 137 beslut om att utse en parlamentariskt sammansatt grupp
om tre (3) personer som styrgrupp för ett utvecklingsprojekt med landsbygdsinriktning. Ur den
politiska majoriteten valdes Magnus Gustavsson (S) samt Fredrik Almcrantz (K) och ur oppositionen
valdes Peter Karlsson (M).
Landsbygdsgruppen fick i uppdrag att särskilt prioritera tre områden: Nässja, Orlunda-Hov samt
Borghamn. För Nässja och Borghamn gällde utredningsuppdraget att utreda förutsättningar för utökat
fritids- och permanentboende och för Orlunda-Hov förutsättningar för ökat permanentboende.
Landsbygdsgruppen arbetssätt har varit interna möten, möten med lokala intressenter och föreningar,
möten med Sveaskog samt omvärldsbevakningar.
I den fortsatta landsbygdsutvecklingen i Vadstena kommun föreslår Landsbygdsgruppen att Borghamn
prioriteras högst av de tre på förhand definierade utredningsområdena. Borghamn är den plats som
Vadstena kommun har störst möjligheter att genom internt arbete och samarbete med externa parter
och frivilliga krafter bidra till utveckling av orten, inte minst på grund av markägarförhållandena och
redan befintlig VA- och IT-infrastruktur.
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Orlunda-Hov samt Nässja föreslås dock också fortsatt stå i fokus för landsbygdsutveckling i Vadstena
kommun, men med lägre prioritet än Borghamn. Orlunda-Hov och Nässja har dock stor potential att
utvecklas, men här är kommunen helt beroende av initiativ och handlingskraft från privata markägare
och ideella krafter.
Landsbygdsgruppen föreslår att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att
utarbeta konkreta förslag till utveckling och marknadsföring av Borghamn. Därmed vidtar en
tjänstemannaledd fas i kommunens landsbygdsutvecklingsarbete. Förslagen föreslås presenteras för
kommunstyrelsen senast i november 2017.

Beslutsunderlag
Beslutsunderlag med förslag till beslut
Landsbygdsgruppens slutrapport

Beslutet expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden för kännedom
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KS/2016:183

§ 212
Svar på motion om att värna Vättern
Kommunstyrelsens beslut
1. Vadstena kommun har verkat och verkar för att genomföra förslagen i motionen.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsen svar på motionen tillstyrks
2. Motionen anses besvarad

Sammanfattning
Dag Källman (V) har inkommit med en motion om att värna Vättern som dricksvattentäkt. Motionen
tar bland annat upp Vätterns betydelse som dricksvattentäkt, Försvartes skjutningar över sjön,
gasprospektering i Motalaviken och gruvbrytning i Norra Kärr nedför Gränna. I motionen föreslås att
Vadstena kommun:
 Omedelbart kontaktar samtliga kommuner runt sjön för ett möte i frågan.
 Tar initiativet till en gemensam protestdag runt sjön med demonstrationer, möten, tal och
kulturyttringar.
 Verkar för att en delegation från samtliga kommuner uppvaktar regeringen och kräver att all
skjutning, gasborrning och gruvbrytning i och omkring Vättern förbjuds.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 22 juni 2016 § 64 att skicka förslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Den 21 oktober i år bjöd kommunfullmäktige in samtliga kommuner runt Vättern för att diskutera
provskjutningarna i sjön. Avsikten var att diskutera frågan och komma fram till ett gemensamt
uttalande till Försvarsmakten. Det hölls också ett möte på Rådhustorget där bland annat allmänheten
och Aktion Rädda Vättern deltog. I april 2017 planerar kommunfullmäktige att ha ytterligare ett möte
med kommunerna runt Vättern.
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Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutade den 18 maj 2016 att meddela Försvarsmakten tillstånd till
befintlig och utökad verksamhet avseende anflygning mot mark- och sjömål på fastigheten Stora
Enebågen 1:2 i Karlsborgs kommun, flygskjutmålet Hammaren. Beslutet är överklagat av bland annat
olika organisationer och enskilda personer till mark- och miljödomstolen. I dagsläget är målet inte
avgjort. Vadstena kommun har genom kommunstyrelsen den 8 juni 2016 § 103 överklagat beslutet i
samråd med Motala och Ödeshögs kommuner.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Motion från Dag Källman
Kommunfullmäktiges beslut 22 juni 2016 § 64

Beslutet expedieras till
Dag Källman
Kommunfullmäktige
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XKS/2014:335

§ 213
Svar på motion om ombyggnad av Södra vägen, Margaretavägen och
Birgittas väg
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionärens synpunkter
beaktas i samband med att planeringen av ombyggnaden av Södra
vägen/Margaretavägen/Birgittas väg sker.

Kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens svar på motionen från Vänsterpartiet tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut:
1. Motionen anses besvarad.

Sammanfattning
En motion från Vänsterpartiet har inkommit till kommunfullmäktige med förslag om åtgärder som
behöver vidtas i samband med att Södra vägen/Margaretavägen/Birgittas väg byggs om från en före
detta genomfartsgata till en lokalgata.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 17 december 2014 § 208 att överlämna
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har översänt motionen till
Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen planerar för närvarande för den tänkta ombyggnaden av den före detta
genomfarten. Innan arbetet börjar konkret skall dock Motala/Vadstena VA-enhet färdigställa utbyte av
VA-ledningar längs hela sträckan. VA-enhetens arbete kommer att pågå till och med våren 2017.
Parallellt med detta avser samhällsbyggnadsförvaltningen arbeta med att ta fram en gestaltningsplan
för vägens framtida utformning. Avsikten är att utforma vägen som en lokalgata och då ta hänsyn till
motionens intensioner om att knyta ihop gång- och cykelvägar, lösa tillfartsgatornas anslutning till
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lokalgatan på lämpligast sätt, utreda lämplig belysning av gatan samt ta ställning till eventuell
trädplantering med mera.
Samhällsbyggnadsförvaltningens ambition är att ombyggnad av gatan/vägen kan starta under år 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse SBN/2016:164 - 311
Protokollsutdrag KF 2014-12-17 § 208
Motion från Vänsterpartiet

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Dag Källman, Vänsterpartiet
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XKS/2014:336

§ 214
Svar på motion om gågata i centrala Vadstena mellan Rödtornet och
hamnparken och bilfritt torg framför Rådhuset
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att motionärens intensioner
beaktas i den arkitekttävling avseende Rådhustorgets utformning som planeras 2017.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens beslutar föreslå Kommunfullmäktige att motionärens intensioner
uppmärksammas i den arkitekttävling avseende Rådhustorgets utformning som planeras 2017.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut:
1. Kommunstyrelsens svar på motionen från Vänsterpartiet tillstyrks.
2. Motionen anses besvarad.

Sammanfattning
En motion från Vänsterpartiet har inkommit till Kommunfullmäktige med förslag om gågata i centrala
Vadstena mellan Rödtornet och Hamnparken och bilfritt torg framför Rådhuset.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 17 december 2014 § 207 att överlämna
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har översänt motionen till
Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat planeringen för en ombyggnad av Rådhustorget.
Avsikten är att under våren 2017 anordna en arkitekttävling för att ta fram olika förslag på
Rådhustorgets och dess omgivningar framtida utformning, det vill säga ett upplägg av det framtida
arbetet som väl stämmer överens med motionens förslag.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse SBN 2016/163-311
Protokollsutdrag KF 2014-12-17 § 207
Motion från Vänsterpartiet

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Dag Källman, Vänsterpartiet
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KS/2015:498

§ 215
Svar på medborgarförslag om förbättringar av gång- och cykelväg
mellan Lastköpingsgatan och Johan III:s väg
Samhällsbyggnadsnämnden beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anläggande av en eventuell gång- och cykelväg
mellan Johan III:s väg och Lastköpingsgatan hänskjuts till kommande detaljplanearbete i det
aktuella området.

Kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens beslut tillstyrks
Förslag till kommunfullmäktiges beslut:
1. Kommunstyrelsens förslag till beslut tillstyrks

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige med förslag om att åtgärder vidtas vid det
som beskrivs som en gång- och cykelväg mellan Johan III:s väg och Lastköpingsgatan.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 23 mars 2016 § 7 att skicka ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Förslagsställaren föreslår att vägen förses med belysning, breddas och asfalteras samt, på vintern,
sandas och plogas.
Den aktuella gångstigen som medborgarförlaget tar upp har formellt aldrig haft status som gångoch/eller cykelväg, utan är en upptrampad stig som förstärkts med grus. Tidigare har dock skyltar om
gång- och cykelväg, felaktigt, varit placerade vid stigen. Dessa skyltar är sedan något år tillbaka nu
borttagna.
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Kommunen och HSB har gemensamt undertecknat en viljeyttring om att området som ligger i
anslutning till gångstigen ska bebyggas med bostäder. Detaljplanearbete pågår för närvarande
avseende detta. I samband därmed kommer också alla kommunikationsvägar till och i området att
planeras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KS/2015:498-312
Protokollsutdrag KF 2016-03-23 § 7
Medborgarförslag

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Skaidrite Andersson, Johan III:s väg 17 B, 592 32 Vadstena
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KS/2016:10

§ 216
Svar på medborgarförslag om boendeparkering i innerstaden
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås.

Kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslaget tillstyrks
Förslag till kommunfullmäktiges beslut:
1. Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit till Kommunfullmäktige med förslag om att möjlighet till
boendeparkering mot avgift införs i Vadstena innerstad.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 23 mars 2016 § 8 att skicka ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Ett liknande medborgarförslag behandlades av Kommunfullmäktige den 14 december 2011 § 216.
Fritids- och tekniska nämndens samt kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut var då att
medborgarförslaget skulle avslås. Som skäl angavs att det skulle vara olämpligt att införa möjlighet till
boendeparkering för alla i innerstaden utöver de tider då det redan idag är fri parkering (i huvudsak
vardagar mellan 18:00 och 08:00, lördagar efter 15:00 och söndagar). Man ansåg att allt för många
parkeringsplatser skulle bli upptagna av bilar till personer som bor eller har sitt arbete i innerstaden
och semesterparkering på bekostnad av besökare, turister och handlande. Kommunstyrelsens och
Kommunfullmäktiges beslut blev dock i detta fall att ”medborgarförslagets intensioner ska beaktas i
det fortsatta arbetet med planering av innerstadens trafikmiljö.”
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Under 2015 och 2016 har kommunen tagit fram ett förslag till trafikplan med hjälp av konsultföretaget
Tyréns. Del 2 i denna trafikplan handlar om innerstaden och kapitel 5 om möjligheterna och
svårigheterna med fordonsparkering i innerstaden. Man påpekar där att parkeringsbehovet i en
småstadsmiljö som Vadstena ofta kan komma i konflikt med stadsbyggnadsambitioner. Man
konstaterar därmed att Vadstena innerstad har begränsade möjligheter till parkering och att det är
viktigt att uppnå balans mellan parkering och bebyggelse. Man föreslår att parkeringsplatsernas
användningsområde prioriteras enligt följande:
1.
2.
3.
4.

Lastning/lossning och parkering för personer med funktionsnedsättning
Besöksparkering (korttidsparkering)
Boendeparkering
Parkering för arbetspendlare

Konkret menar man att det innebär att längs besöksintensiva gator bör parkering endast tillåtas under
en kortare tid, lagom för att utföra några ärenden. Man påpekar också vikten av att korttidsparkeringen
verkligen övervakas och att bilister verkligen följer tidsregleringen. Ett alternativ som nämns är att
vissa gators parkering avgiftsbeläggs. I övrigt ska parkeringarna på kvälls- och nattetid vara gratis och
främst vara avsedda för boende. Man påpekar också slutligen vikten av att inte allt för stora områden
är reglerade med tidsbegränsning och ett alternativ kan vara att möjlighet ges att lösa ett
boendeparkeringskort.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning med anledning av ovanstående är att boendeparkering
inte är lämpligt i en stad som Vadstena. Parkeringsmöjligheterna är begränsade i innerstaden och
boendeparkering bedöms komma i konflikt med behovet att tillmötesgå möjligheten till parkering för
besökare, turister och handlande. Kommunen har haft som ambition när beslut om parkeringstider
beslutats att ge möjlighet till långtidsparkering i något mer perifera områden i anslutning till staden
såsom Kungsvalla, Birgittaområdet (7 dygn), Rödtornet, Holmska tomten, Kommunhuset (24 timmar).
En parkeringskarta med samtliga parkeringsplatser och parkeringstid för respektive plats finns på
kommunens hemsida.
Förslagsställaren föreslår också att eventuella intäkter för en boendeparkering kan användas för
installation av laddstolpar för elbilar i kommunen. Kommunen har installerat och kommer att installera
2x2 laddstationer i staden med hjälp av bidrag från Energimyndigheten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse SBN 2016:55-209
Protokollsutdrag KF 2016-03-23 § 8
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Protokollsutdrag KF 2011-12-14-§ 216
Medborgarförslag
Parkeringskarta för Vadstena stad
Utdrag ur trafikplan för Vadstena innerstad del 2, kap. 5 Fordonsparkering

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Ewa Lund, Johan III:s väg 15 C, 592 32 Vadstena
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KS/2016:280

§ 217
Remiss nytt regelverk för nyanlända
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrandet av promemorian till Arbetsmarknadsdepartementet.

Sammanfattning
Det huvudsakliga förslaget i promemorian är förslaget om en ny lag om ansvar för etableringsinsatser
för vissa nyanlända invandrare. Den föreslagna lagen innehåller framför allt målgruppsbestämmelser
samt bestämmelser om hur det statliga ansvaret fördelas mellan myndigheter. Bestämmelser av mer
materiell karaktär, så som bestämmelser om etableringsinsatserna liksom bestämmelser om
etableringsersättning, placeras enligt förslaget i förordning i stället för, som idag i lag. Den nya lagen
ska träda i kraft 1 januari 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Beslutet expedieras till
Arbetsmarknadsdepartementet
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KS/2016:101

§ 218
Verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2017
Kommunstyrelsens till beslut
1. Förslag till verksamhetsplan med årsbudget 2017 och flerårsplan 2018-2019 för kommunstyrelsens
verksamhetsområde godkänns.

Sammanfattning
Föreligger förslag till verksamhetsplan med årsbudget 2017 och flerårsplan 2018-2019 för
kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Förhandling enligt MBL § 11 angående arbetsgivarens förslag till budget och verksamhetsplanering
för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2017-2019, har genomförts 2016-11-29.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, beteckning KS/2016:101 – 042
Förslag till verksamhetsplan för 2017-2019
Förslag till driftbudget 2017-2019
Kommentarer till respektive ansvar inom kommunstyrelsens förvaltning.
Protokoll MBL-förhandling

Beslutet expedieras till
Ekonomichef + verksamhetsplan och budget
Kommundirektör + verksamhetsplan och budget
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KS/2016:49

§ 219
Förenklad budgetuppföljning till och med november 2016
Kommunstyrelsens beslut
1. Budgetuppföljning per sista november godkänns.

Sammanfattning
Ekonomiavdelningen har upprättat budgetuppföljning per sista november 2016 utifrån inlämnade
uppföljningar från nämnderna.
Kommunens budgeterade överskott är 8,3 mnkr för 2016. Prognostiserat resultat beräknas bli 12,9
mnkr vilket är ett överskott mot budget på 4,6 mnkr. Det är en förbättring på 0,6 mnkr jämfört med
uppföljningen efter oktober. Kommunfullmäktige visar nu ett överskott. Socialnämndens underskott
minskar och finansförvaltningen har ökat det prognostiserade överskottet med anledning av att
kommunens kostnader för kapitaltjänst blir lägre än vid tidigare bedömningar. Övriga nämnder visar
ingen förändrad prognos jämfört med förra uppföljningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Ekonomisk uppföljning november 2016

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
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KS/2016:309

§ 220
Förmånskompenserade avgifter 2017
Kommunstyrelsens beslut
1. Vadstena Fastighets AB:s avgift för lån med kommunal borgen ska vara 1 044 900 kronor för år
2017.

Sammanfattning
1 januari 2011 trädde ny lagstiftning för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade
hyressättningsregler, i kraft.
Lagen innebär sammanfattningsvis att de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen ska bedriva
verksamheten enligt affärsmässiga principer och åläggas marknadsmässiga avkastningskrav, vilket
innebär ett avsteg från självkostnadsprincipen och förbudet mot att driva företag i vinstsyfte i
kommunallagen (1991:900). Samtidigt betonas att avkastningskrav bör bedömas över en längre
tidsperiod än ett år och måste ta hänsyn till de lokala förutsättningar som bolaget har att verka på.
Bolagen kan även utföra vissa samhällsnyttiga åtgärder som till viss del kan undantas från kravet på
affärsmässighet.
Vadstena Fastighets AB har i dagsläget 178,5 mnkr i lån med kommunal borgen som omfattas av
ovanstående regelverk samt ytterligare 15 mnkr i borgensåtaganden som ännu inte är nyttjat.
Prisskillnaden mellan ett lån från Kommuninvest med kommunal borgen och ett pantbrevslån från en
bank i Vadstena var under hösten 2016, 54 baspunkter (enligt offerter). Räknat på borgensramen per
den 1 januari 2017 motsvarar prisskillnaden 1 044 900 kronor.
Vadstena Fastighets AB bör därför till Vadstena kommun utbetala 1 044 900 kronor i förmånskompenserande avgift för 2017. Avgiften betalas tertialvis efter fakturering från ekonomiavdelningen,
Vadstena kommun.

Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse
Skrivelse från Lars Larenius, VD Vadstena Fastighets AB, daterad 31 oktober 2016

Beslutet expedieras till
Ekonomichef
Lars Larenius, VD Vadstena Fastighets AB
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KS/2016:163

§ 221
Ombudgetering mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
1. 24 000 000 kronor ombudgeteras från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden 2017.
2. 25 000 000 kronor ombudgeteras från kommunstyrelsen till samhällsbyggandsnämnden 2018.

Sammanfattning
I beslutad investeringsbudget för 2017-2019 finns det medel avseende infrastruktur och exploatering i
kommunstyrelsens budget enligt nedanstående tabell. För 2019 finns inga sådana medel avsatta.
2017
15 000 000
9 500 000

Infrastruktur
Exploatering

2018
12 000 000
13 000 000

Detta är områden som hör till samhällsbyggnadsnämnden och bör därför ombudgeteras från
kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden.
Enligt de allmänna regler, punkt f, som beslutades av kommunfullmäktige i samband med att budgeten
för 2017-2019 antogs 22 juni 2016 § 70, får kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om att omfördela
medel mellan beslutade investeringsprojekt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-22, § 70

Beslutet expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Ekonomichef
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Ekonom Peter Gustavsson
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KS/2016:133

§ 222
Begäran om kapitaltillskott till Förenade Småkommuners Försäkrings AB
Kommunstyrelsens beslut
1. Vadstena kommun inbetalar under 2016 ett villkorat aktieägartillskott om 300 000 kr till
Förenade Småkommuners Försäkrings AB.
2. Återbetalningen av det villkorade aktieägartillskottet kommer att påbörjas när bolagets fria
egna kapital uppgår till minst 6 miljoner kronor, detta enligt reviderad årsredovisning och i
övrigt god finansiell ställning, alternativt i samband med avveckling av bolaget.

Sammanfattning
Vid Förenads Småkommuners AB:s årsstämma 2016-05-11 beslutades att FSF skulle utvärdera
följande alternativ:
 Samgående med annat captivebolag
 FSF:s ägare tecknar aktier i annat captivebolag och FSF likvideras
 FSF fortsätter i sin nuvarande struktur
Med anledning av ovanstående uppdrag beslutades också att kalla till extrastämma den 5 oktober 2016
för att besluta enligt ovan.
Vid den extra stämman den 5 oktober beslutades:
 Förestå respektive delägare i FSF att teckna aktier i Kommunassurans Syd enligt bolagets
erbjudande
 Besluta om likvidation av FSF med start under 2017 (under förutsättning av ovanstående
beslut).
Kommunassurans Syd har nu, efter extra stämma 2016-11-15, beslutat att i nuläget inte erbjuda
försäkring för FSF:s delägare, utan att göra en kompletterande utredning som kommer att föreläggas
KSFAB:s styrelse vid stämma i maj 2017.

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

47 (64)

Kommunstyrelsen protokoll 2016-12-07
I avvaktan på beslut från Kommunassurans Syd avser nu FSF AB att erbjuda medlemmarna försäkring
även år 2017. För att uppfylla krav från Finansinspektionen krävs dock ett aktieägartillskott med
300 000 kr per medlem.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Skrivelse från FSF daterad 2016-11-22

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Förenade Småkommuners Försäkrings AB, c/o Marsh AB, Klara Norra Kyrkogata 29, 111 22
Stockholm
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KS/2015:458, KS/2016:297

§ 223
Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2017
Kommunstyrelsens beslut
1. Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2016 upphävs.
2. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till internkontrollplan för kommunstyrelsen 2017 godkänns.

Sammanfattning
Enligt policy för intern kontroll beslutad av kommunfullmäktige 17 december 2014, § 212 ska
respektive nämnd fastställa en internkontrollplan för varje budgetår.
Tjänstemännen har tagit fram ett förslag till en internkontrollplan för kommunstyrelsens
verksamhetsområde 2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till interkontrollplan för kommunstyrelsen 2017
Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2016

Beslutet expedieras till
Kommundirektör
Kanslichef
Ekonomiavdelningen
IT-chef
Personalchef
Kostchef

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

49 (64)

Kommunstyrelsen protokoll 2016-12-07

KS/2015:515, KS/2016:341

§ 224
Delegationsordning för kommunstyrelsen 2017
Kommunstyrelsens beslut
1. Delegationsordning för kommunstyrelsen 2016 upphävs.
2. Delegationsordning för kommunstyrelsen 2017 antas.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens delegationsordning ändras i enlighet med personalförändringar och
personalutskottets reglemente.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen 2017

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Kommundirektör
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KS/2016:293

§ 225
Framtagande av lokala miljömål
Kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att arbeta fram lokala
miljömål för Vadstena kommun.

Sammanfattning
Den 3 maj 2016 informerades samhällsbyggnadsnämnden om de nationella miljömålen, om de
regionala som gäller för länet samt om hur det går att arbeta lokalt med miljömål. På sammanträdet
yrkades att samhällsbyggnadsnämnden skulle få i uppdrag att underöka förutsättningarna för att ta
fram lokala miljömål och så beslutades också.
Den 4 oktober 2016 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att hos
kommunfullmäktige anhålla om ett uppdrag att utreda förutsättningarna för att arbeta fram lokala
miljömål för Vadstena kommun. Under förutsättning att resurser tillsätts även arbeta fram ett förslag
till lokala miljömål.
Samhällsbyggnadsnämnden vill uppmärksamma på kommunstyrelsens på dess samordnande ansvar
för utveckling mot ett hållbart samhälle. Kommunstyrelsen har förvisso det övergripande ansvaret för
kommunens arbete mot ett hållbart samhälle, men kunskapen inom aktuellt område finns hos
samhällsbyggandsnämnden. Förslagsvis undersöker därför samhällsbyggnadsnämnden
förutsättningarna för att arbeta fram lokala miljömål.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2016-06-03 § 75
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2016-10-04 § 164

Beslutet expedieras till
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Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunstyrelsen protokoll 2016-12-07

KS/2016:5

§ 226
Redovisning av "Synpunkter & klagomål" 2016
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen godkänns.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav den 3 februari § 6 kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att redovisa
handläggning av inkomna synpunkter och klagomål senast i december 2016.
Under året har hittills fjorton synpunkter/klagomål inkommit. Emellanåt är det inte helt klart var
gränsen ska gå mellan vad som är en synpunkt, klagomål eller felanmälan. Dessa blir vanligtvis inte
heller egna upprättade ärenden, men kan bli det beroende på innehåll.
Av de inkomna har fem besvarats. Bland de övriga är sex stycken tack riktade till kommunen,
anonymt inlämnat eller för kännedom. Av de tre återstående som inte har besvarats har ett inkommit i
november.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Beslutet expedieras till
-
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Kommunstyrelsen protokoll 2016-12-07

KS/2016:197

§ 227
Deltagare i arbetsgrupper för Försvarsmaktsråd Östergötland
Förslag
Ordförande Mats Wahrén (K):
Kommundirektören får i uppdrag att utreda vilken/vilka arbetsgrupper i Försvarsmaktsråd
Östergötland som kan vara intressanta för kommunen att delta i.

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

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören får i uppdrag att utreda vilken/vilka arbetsgrupper i Försvarsmaktsråd
Östergötland som kan vara intressanta för kommunen att delta i.

Sammanfattning
Kommundirektör Tommy Nilsson redogör för de arbetsgrupper som ska ingå i Försvarsmaktsråd
Östergötland och om tillsättning av deltagare i grupperna.

Beslutsunderlag
Utkast Styrdokument Försvarsmaktsråd Östergötland
Kallelse till arbetsgruppsmöte i Försvarsråd Östergötland

Beslutet expedieras till
Kommundirektören
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Kommunstyrelsen protokoll 2016-12-07

KS/2015:341

§ 228
Granskning detaljplan Snödroppen 1
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har inget att erinra.
Sammanfattning
Fastigheten Snödroppen 1 ligger i korsningen Margaretavägen/Hovsgatan/Södra Rännevallen.
Tidigare rymde fastigheten verksamhet för Pingstkyrkan samt en mindre bostadslägenhet. För området
gäller en stadsplan som vann laga kraft den 3 juni 1985 och där genomförandetiden har gått ut.
Detaljplanen upprättas genom standardförfarande då användningssättet ändras från samlingslokal till
bostadsändamål och centrumlokaler för kulturellt ändamål.
Planens syfte är att ge möjlighet för bostadsändamål samt lokaler för kulturell verksamhet. Planarbetet
bedrivs som standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen 2010:900.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2016-09-06 § 149
Granskningshandling

Beslutet expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom)
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen protokoll 2016-12-07

KS/2016:237

§ 229
Uppdrag att ta fram ägarpolicy till kommunala bolag
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att utarbeta ett förslag till ägarpolicy för
Vadstena kommuns bolagskoncern.
2. Förslag till ägarpolicy ska presenteras för kommunstyrelsen i februari 2017.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Vadstena kommun fattade 2016-10-XX §X ett principbeslut att inrätta en ny
koncernstruktur. Vid sammanträdet 2016-11-23 §X antog kommunfullmäktige bolagsordningar och
ägardirektiv samt beslutade att bilda bolagen Vadstena stadshus AB (koncernmoder), Vadstena
förvaltnings AB samt Vadstena kommunfastigheter AB. Därutöver har kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att i december 2016 ta ställning till bildande eller förvärv av ytterligare ett bolag,
Vadstena turism- och näringsliv AB.
Med en ny koncernstruktur och flera nya, helägda, bolag finns anledning att utarbeta en ägarpolicy
som reglerar de gemensamma utgångspunkter och förhållningssätt som ägaren, det vill säga Vadstena
kommun, vill fastslå för samtliga koncernens bolag. Ett flertal andra kommuner har liknande
styrdokument för sina respektive bolagskoncerner, varpå goda exempel som kan tillämpas även i
Vadstena bör kunna identifieras vid en omvärldsanalys. Kommunstyrelsen uppdrar därför åt
kommundirektören att utarbeta ett förslag till ägarpolicy för Vadstena kommuns bolagskoncern.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Beslutet expedieras till
Kommundirektör
Revisorerna
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Kommunstyrelsen protokoll 2016-12-07

§ 230
Information om rankning mellan kommuner inom miljöområdet
Sammanfattning
Kommunsekreterare Christina Andersson informerar om den rankning inom miljöområdet som har
gjorts av tidskriften ”Aktuell hållbarhet”.
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Kommunstyrelsen protokoll 2016-12-07

§ 231
Information om e-arkiv
Sammanfattning
Kommunsekreterare Christina Andersson informerar om slutarkivering av kommunens handlingar och
om behov av arkivarie. Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med ett förslag till hantering av detta
samt med behovet av Dataskyddsombud och hantering av ärenden enligt dataskyddsförordningen och
kommande svensk lag som ska träda i kraft år 2018. Ett förslag i frågorna är tänkt att tas upp för beslut
i kommunstyrelsen vid dess första sammanträde nästa år.
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Kommunstyrelsen protokoll 2016-12-07

§ 232
Information om uppdrag att ta fram förslag på blockförhyrning av
Vätterngården
Sammanfattning
Kommundirektör Tommy Nilsson informerar om uppdraget, hur nuläget ser ut och om vad som är på
gång.
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Kommunstyrelsen protokoll 2016-12-07

§ 233
Information om planering och byggande av bostäder
Sammanfattning
Samhällsbyggnadschef Annika Toll informerar om varför planeringsprocesserna tar tid, vad som är på
gång i planarbetet och i byggandet av bostäder.
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§ 234
Information om uppdrag att bilda bolag
Sammanfattning
Kommundirektör Tommy Nilsson informerar om att PwC har fått uppdraget att bilda de bolag som
kommunfullmäktige har beslutat om.
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Kommunstyrelsen protokoll 2016-12-07

§ 235
Information om planeringsförutsättningar våren 2017
Sammanfattning
Information om detta kommer att ges på kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
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Kommunstyrelsen protokoll 2016-12-07

KS/2016:21

§ 236
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Anmälda delegationsbeslut godkänns.
Beslutsnummer
KSDEL/2016 § 61

Beslutsdatum
2016-11-24

Beteckning
KS/2016:46

Beskrivning
Upphandling av Pensionsadministration, UH2016-110
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§ 237
Redovisning av meddelanden/handlingar för kännedom
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar informationen, som läggs till handlingarna.
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