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Kommunstyrelsen protokoll 2017-09-13
Plats och tid
Beslutande

Vävaren, klockan 08:20-11:00

Paragrafer

§178 - §210

Sekreterare

________________________________________________________
Christina Andersson

Ordförande

________________________________________________________
Anders Hedeborg (S)

Justerare

________________________________________________________
Frida Edholm (K)

Anders Hedeborg (S), ordförande
Arne Sjöberg (M), förste vice ordförande
Frida Edholm (K), andre vice ordförande
Magnus Gustafsson (S)
Anders Agnemar (C)
Jane Råsten (S)
Lars Ekström (K), ersätter Fredrik Almcrantz (K)
Tommy Kennberg (MP)
Peter Karlsson (M)
Malin Löfstedt (K)
Gunilla Sjösten (KD)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-09-13

Sista besvärsdatum

2017-10-10

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2017-09-19

Datum då anslaget tas ned

2017-10-11

Underskrift

_______________________________________________________
Christina Andersson
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Kommunstyrelsen protokoll 2017-09-13
Plats och tid

Vävaren, klockan 08:20-11:00

Beslutande

Anders Hedeborg (S), ordförande
Arne Sjöberg (M), förste vice ordförande
Frida Edholm (K), andre vice ordförande
Magnus Gustafsson (S)
Anders Agnemar (C)
Jane Råsten (S)
Lars Ekström (K), ersätter Fredrik Almcrantz (K)
Tommy Kennberg (MP)
Peter Karlsson (M)
Malin Löfstedt (K)
Gunilla Sjösten (KD)

Paragraf

§ 180-182

Sekreterare

________________________________________________________
Christina Andersson

Ordförande

________________________________________________________
Anders Hedeborg (S)

Justerare

________________________________________________________
Frida Edholm (K)

Anslag/bevis
§ 180-182 är justerade. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-09-13

Sista besvärsdatum

2017-10-04

Datum då anslaget sätts upp

2017-09-13

Datum då anslaget tas ned

2017-10-05

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelsens förvaltning

Underskrift

_______________________________________________________
Christina Andersson
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Ej tjänstgörande
ersättare

Dick Isaksson (S)
Maria Johansson Gray (S)
Camilla Westling (C)
Gary Sparrborn (M)
Bengt-O Petersson (K)
Eva Mattsson (K)

Övriga

Christina Andersson, kommunsekreterare
Henrik Hendeby, Tf kommundirektör
Hanna Samuelsson, kommunsekreterare
Peter Gustavsson, ekonom § 179-183
Margit Berggren Silvheden (C) § 180-185
Desirée Svanberg, socialchef § 201

Ajournering

Klockan 09:45-10:00

Justeras: _________________________________________________
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§ 178
Val av justerare och fastställande av föredragningslista
Kommunstyrelsens beslut
1. Frida Edholm (K) väljs till justerare.
2. Föredragningslistan fastställs.

Föredragningslista
Upprop
Fråga om det finns jäv

Ärende
1.

Dnr

Val av justerare och fastställande av
föredragningslista

Föredragande
Anders Hedeborg

Information
2.

Presentation av ny Tf kommundirektör

Henrik Hendeby

Ärenden till kommunfullmäktige
3.

Mål- och resursplan 2018

KS/2017:175

4.

Lokal it-plan för kultur- och
utbildningsförvaltningen

KS/2017:95

Christina Andersson

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

5 (53)

Kommunstyrelsen protokoll 2017-09-13
Ärende

Dnr

Föredragande

5.

Arvoden i kommunala bolag

KS/2015:63

Christina Andersson

6.

Skattesats för år 2018

KS/2017:175

Peter Gustavsson

7.

Svar på motion om införande av
barnkonsekvensanalys

KS/2017:154

Christina Andersson

8.

Svar på motion om båtuppläggningsplatser

KS/2016:254

Christina Andersson

9.

Svar på medborgarförslag om hundrastgård i
Borghamn

KS/2016:48

Christina Andersson

10.

Svar på medborgarförslag om hundrastgård vid
koloniträdgårdarna

KS/2017:99

Christina Andersson

11.

Förbundsordning Sydarkivera

KS/2017:35

Christina Andersson

12.

Val av ledamot och ersättare i Sydarkivera

KS/2017:35

Christina Andersson

KS/2016:288

Christina Andersson

Ärenden till kommunstyrelsen
13.

Varumärket Vadstena

14.

Socialnämndens rapportering om åtgärder inom
äldreomsorgen

15.

Firmateckningsrätt

KS/2017:42

Peter Gustavsson

16.

Lagning av matta

KS/2017:228

Anders Hedeborg

17.

Arbetsgrupp för ägarpolicy i kommunala bolag

KS/2016:26,
KS/2017:34

Christina Andersson

18.

Arkivmyndighet och arkivreglemente

Christina Andersson

19.

Val av ombud till bolagsstämma för Förenade
Småkommuners Försäkringsaktiebolag

Anders Hedeborg

Desirée Svanberg,
Magnus Gustafsson

Justeras: _________________________________________________
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Ärende

Dnr

20.

Val av ombud till föreningsstämma för
Kommuninvest Ekonomisk förening

21.

Val av ersättare i Kommunala pensionärsrådet

22.

Val av representant i länsstyrelsens integrationsråd

23.

Anmälan av delegationsbeslut

Föredragande
Anders Hedeborg

KS/2016:26

Anders Hedeborg
Anders Hedeborg

KS/2017:8

Christina Andersson

Information
24.

Presentation av ny socialchef

Desirée Svanberg

25.

Information om silon

26.

Information om motioner, medborgarförslag och
uppdrag till kommunstyrelsen

Christina Andersson

27.

Information om nya styrsystemet

Henrik Hendeby

28.

Information från FSF AB årsstämma

29.

Information om arvoden

30.

Protokoll för kännedom

KS/2016:372

KS/2017:45

Anders Hedeborg

Henrik Hendeby
Christina Andersson

KS/2017:13,
KS/2017:14,
KS/2017:159,
KS/2017:16,
KS/2017:200,
KS/2017:33,
KS/2017:45,
KS/2017:60

Christina Andersson

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

7 (53)

Kommunstyrelsen protokoll 2017-09-13
Ärende

Dnr

Föredragande

31.

Övriga meddelanden och handlingar för kännedom KS/2016:26,
KS/2017:101,
KS/2017:14,
KS/2017:16,
KS/2017:165,
KS/2017:24,
KS/2017:31,
KS/2017:33,
KS/2017:60,
KS/2017:67,
KS/2017:83,
XKS/2013:65

Christina Andersson

32.

Inbjudningar

Christina Andersson

33.

Övriga frågor

KS/2017:20,
KS/2017:45

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.
Ärendena behandlas i följande ordning: 1-17, 19-23, 25, 24, 18 och 26-33. I protokollet skrivs ärendena i
den ordning de står i föredragningslistan.

Justeras: _________________________________________________
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§ 179
Presentation av ny Tf kommundirektör
Sammanfattning
Nye Tf kommundirektör Henrik Hendeby presenterar sig och delger kommunstyrelsen lite kort om sig
själv och sitt tidigare arbetsliv.
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Justeras: _________________________________________________
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KS/2017:175

§ 180
Mål- och resursplan 2018
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1. Majoritetens förslag till Mål- och resursplan 2018-2020 antas.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Majoritetens förslag till Mål- och resursplan 2018-2020 antas.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Yrkanden

Arne Sjöberg (M):
Bifall till majoritetens förslag till Mål- och resursplan.
Frida Edholm (K) och Lars Ekström (K):
Bifall till Konsensus förslag till Mål- och resursplan.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på majoritetens förslag till Mål- och resursplan och på Konsensus förslag
till Mål- och resursplan, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med majoritetens förslag.
Votering begärs.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt majoritetens förslag till Mål- och resursplan.

Justeras: _________________________________________________
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Omröstningsresultat
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Anders Hedeborg (S)
Arne Sjöberg (M)
Frida Edholm (K)
Magnus Gustafsson (S)
Anders Agnemar (C)
Jane Råsten (S)
Lars Ekström (K)
Tommy Kennberg (MP)
Peter Karlsson (M)
Malin Löfstedt (K)
Gunilla Sjösten (KD)
Summa

Majoritetens förslag Konsensus förslag Avstår
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6
3
2

Protokollsanteckning

Anders Agnemar (C) meddelar att Centerpartiet och Kristdemokraterna avstår från att delta i beslutet.

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har tagit fram planeringsförutsättningar som underlag till de politiska
konstellationernas arbete med att ta fram en Mål- och Resursplan för 2018-2020. Dessa skickades i maj
2017 ut till gruppledarna i respektive parti.
Två förslag på Mål- och Resursplan för perioden 2018-2020 har inkommit. Ett från majoriteten
(S+M+MP) samt ett från Konsensus. Förslagen på Mål- och Resursplan bifogas tjänsteskrivelsen. De
kommunala revisorernas budgetäskade lämnas till kommunfullmäktiges presidium och beslutas av
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen den 13 september 2017
Majoritetens (S + M +MP) Mål- och Resursplan 2018-2020
Konsensus Mål- och Resursplan 2018-2020

Justeras: _________________________________________________
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Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktiges beslut
Samtliga nämnder
Kommunens revisorer
Ekonomichef

Justeras: _________________________________________________
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KS/2017:95

§ 181
Lokal it-plan för kultur- och utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa lokal it-plan för förskola,
förskoleklass, fritidshem, grundskola och övrig verksamhet inom kultur- och
utbildningsförvaltningen under förutsättning att utrymme skapas för detta i budget 2018 och
framåt.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att justera paragrafen omedelbart.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Lokal it-plan för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och övrig verksamhet inom
kultur- och utbildningsförvaltningen fastställs under förutsättning att utrymme skapas för detta i
budget 2018 och framåt.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Skolverket har utifrån ett regeringsuppdrag tagit fram en nationell it-strategi. Utgångspunkten är att
Sveriges elever, oavsett skolform och geografisk hemvist, ska få likvärdiga förutsättningar att undervisas
med moderna lärverktyg. Förändringar har gjorts i de nationella kursplanerna som förutsätter att barn och
elever har tillgång till digitala hjälpmedel.
Ett förslag till lokal it-plan har tagits fram för att se till att barn och elever i förskola och skola i Vadstena
kommun ska få samma förutsättningar som övriga barn och elever i Sverige att kunna arbeta med digitala
lärverktyg inom verksamheten. Även övriga verksamheter inom nämndens ansvarsområde finns med i den
ekonomiska beräkningen.
Den 6 mars 2017 beslutade kultur- och utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta:

Justeras: _________________________________________________
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1. Lokal it-plan för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, Vadstenagymnasiet och övrig
verksamhet fastställs.
2. Kultur- och utbildningsnämndens driftbudget ökas från 2018 och framåt med 2 493 tkr.
Kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige har inte behandlat frågan.
Då Motala kommun har tagit över huvudmannaskapet för Vadstenagymnasiet har den föreslagna it-planen
reviderats och nya ekonomiska beräkningar har tagits fram. De ekonomiska beräkningarna visar att den
nya totalkostnaden inte skiljer sig markant från den tidigare då Vadstenagymnasiets it-satsning till stora
delar finansierats via interkommunala ersättningar.
I de ekonomiska beräkningarna redovisas även ökade kostnader i olika nivåer om elevantalet kommer att
öka. Utifrån nya kända födelsetal kommer dock inte elevantalet öka inom den närmaste femårsperioden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 4 september 2017
Reviderad it-plan

Beslut expedieras till
Kultur- och utbildningsnämndens beslut expedieras till
Kommunstyrelsen
Enhetschefer

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
Kultur- och utbildningsnämnden

Justeras: _________________________________________________
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KS/2015:63

§ 182
Arvoden i kommunala bolag
Kommunstyrelsens beslut
1. Paragrafen justeras omedelbart.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1. Övergångsregler för arvoden till ledamöter, ersättare och ordförande i Vadstena stadshus AB,
Vadstena kommunfastigheter AB, Vadstena förvaltnings AB och Vadstena turism och näringsliv
AB förlängs till och med 2017-12-31.
2. Kommunfullmäktiges beslut den 1 mars 2017, § 10 om ”Rörligt arvode vid samtliga
sammanträden där ersättaren tjänstgör” ändras till ” Rörligt arvode vid samtliga sammanträden
där ersättaren är närvarande”.

Yrkande

Anders Agnemar (C):
Bifall till förslag till beslut med tillägg att kommunfullmäktiges beslut den 1 mars 2017, § 10 om ”Rörligt
arvode vid samtliga sammanträden där ersättaren tjänstgör” ändras till ” Rörligt arvode vid samtliga
sammanträden där ersättaren är närvarande”.

Propositionsordning

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

Protokollsanteckning
Jane Råsten (S) och Malin Löfstedt (K) påpekar att arvodesgruppens arbete med att färdigställa ett förslag
till nya arvodesregler inte försenats på grund av den politiska situationen under våren 2017, vilket framförs
i tjänsteskrivelsen, utan det beror på att gruppen inte har fått underlag för att kunna bereda ärendet.

Justeras: _________________________________________________
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Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-01 § 10 att införa övergångsregler för arvodering av
förtroendevalda i de nya bolagen i kommunkoncernen. Övergångsreglerna beslutades gälla till och med 13
september 2017.
Arvodesgruppen är utsedd av kommunfullmäktige och har i uppdrag att utarbeta förslag till arvodesregler
för förtroendevalda i Vadstena kommun. Gruppen har sedan kommunfullmäktiges beslut arbetat med att
färdigställa ett förslag till nya arvodesregler. Detta arbete försenades dock under våren 2017 på grund av
den politiska situationen. Arvodesgruppens förslag är därmed inte färdigt att behandlas av
kommunstyrelse och fullmäktige. Gruppens förslag är därför att övergångsreglerna förlängs till årsskiftet
2017/2018 för att ge arvodesgruppen möjlighet att färdigställa förslaget till nya arvodesregler.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens sammanträde 2017-09-13.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktiges beslut expedieras för kännedom till:
Vadstena stadshus AB
Vadstena fastighets AB
Vadstena kommunfastigheter AB
Vadstena förvaltnings AB
Vadstena turism och näringsliv AB
Personalavdelningen, Anki Nordén
Ekonomichef

Justeras: _________________________________________________
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KS/2017:175

§ 183
Skattesats för år 2018
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att skattesats för år 2018 fastställs till 22,80.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Skattesats för 2018 fastställs till 22,80.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för kommunalskatt som ingår i
den preliminära inkomstskatten under följande år. 2016 höjdes den kommunala skatten med 1,25. För år
2017 beslutades om oförändrad skattesats. Inför 2018 föreslås en oförändrad skattesats jämfört med 2017.
Inför 2018 finns heller inga föreslag till skatteväxlingar mellan region och kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 13 september 2017

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktiges beslut
Samtliga nämnder

Justeras: _________________________________________________
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KS/2017:154

§ 184
Svar på motion om införande av barnkonsekvensanalys
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att invänta beslut och åtgärder på
riksnivå i frågan.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Beslut och åtgärder på riksnivå inväntas i frågan.
2. Motionen anses besvarad.

Yrkande

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Konsensus:
Motionens förslag genomförs snarast.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på förslag till beslut och på yrkandet, och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med förslag till beslut.
Votering begärs.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt förslag till beslut.

Justeras: _________________________________________________
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Omröstningsresultat
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Anders Hedeborg (S)
Arne Sjöberg (M)
Frida Edholm (K)
Magnus Gustafsson (S)
Anders Agnemar (C)
Jane Råsten (S)
Lars Ekström (K)
Tommy Kennberg (MP)
Peter Karlsson (M)
Malin Löfstedt (K)
Gunilla Sjösten (KD)
Summa

Förslag till beslut Yrkande
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6
5

Avstår

0

Reservation
Företrädarna för Centerpartiet, Kristdemokraterna och Konsensus reserver sig mot beslut till förmån för
sitt yrkande.

Sammanfattning
Margit Berggren Silvheden (C) har den 26 april 2017 inkommit med en motion om införande av
barnkonsekvensanalys i Vadstena kommun. Enligt motionen ska det vid strategiska beslut som tas i
kommunen finnas en plan för hur beslut påverkar:
Barnperspektivet – är det rätt beslut ur ett barns perspektiv?
Barnets perspektiv – hur upplever barnet detta ur sitt perspektiv?
Barnrättsperspektiv – är det här rätt för barnet, har det fått göra sin röst hörd?
Kommunfullmäktige bör därför omedelbart arbeta för att genomföra barnkonsekvensanalys i alla beslut
som tas i kommunfullmäktige, alla nämnder och i kommunala bolag. Även om barnkonventionen inte är
lag är det inget som hindrar kommunen att tillämpa barnkonsekvensanalys i alla sina beslut.
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Den 31 maj 2017, § 71 beslutade kommunfullmäktige att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Regeringen beslutade år 2013 att tillsätta en särskild utredare för att bland annat kartlägga hur
tillämpningen av lagar och andra föreskrifter i Sverige stämmer överens med barns rättigheter enligt FN:s
konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Senare har utredningen fått ytterligare uppdrag,
exempelvis att lämna förslag till en lag om inkorporering av barnkonventionen, därför har utredningstiden
vart efter förlängts. I februari 2016 var utredningen klar, SOU 2016:19. Den föreslår att barnkonventionen
ges status av vanlig lag, ändringar i ett antal lagar och andra föreskrifter, utbildning, information och
samordning mellan olika aktörer på olika nivåer i samhället. Ändringar i lagar och andra föreskrifter gäller i
ärenden som rör barn och berör bland annat brottsbalken, förvaltningslagen, utlänningslagen och
förordningen om instruktion till barnombudsmannen.
I juli i år överämnade regeringen förslaget till Lagrådet och förslår att barnkonventionen som lag träder i
kraft den 1 januari 2020. Tidpunkten är satt för att ge rättstillämpande myndigheter god tid att förbereda
för den nya lagen.
Som motionärer påpekar kan kommunen tillämpa en barnkonsekvensanalys i beslut även om
barnkonventionen inte är svensk lag. Det finns dock fördelar med att invänta lagen, de lagändringar och
andra åtgärder som föreslås. Inte minst med tanke på utbildning och samordning. Lagrådets betänkanden
innehåller också vanligtvis förslag till tolkningar och tillämpning av lagar, likaså propositioner som ligger
till grund för riksdagsbeslut. Avvaktar kommunen i frågan ges möjlighet att få vägledning i tillämpning av
barnkonventionen och att göra det i samordning med andra aktörer, samt att konventionen automatisk
kommer att tillämpas genom lag och andra förskrifter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen den 13 september 2017
Motion, KS 2017:154

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
Margit Berggren Silvheden
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KS/2016:254

§ 185
Svar på motion om båtuppläggningsplatser
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Motionens förslag hanteras inom kommunstyrelsens tidigare beslut den 11 november 2015, § 217
om att uppdra till plan- och bygglovavdelningen att utarbeta detaljplan för Kronoängen.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens förslag hanteras inom kommunstyrelsens tidigare beslut den 11 november 2015, § 217
om att uppdra till plan- och bygglovavdelningen att utarbeta detaljplan för Kronoängen.
2. Motionen anses besvarad

Sammanfattning
En motion från Moderaterna har inkommit till kommunfullmäktige med förslag om att en ny
båtuppställningsplats i Vadstena kommun tas in som en del i detaljplanearbetet. Kommunfullmäktige
beslutade vid sitt sammanträde den 26 oktober 2016, § 95 att överlämna motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Kommunstyrelsen har den 11 november 2015, § 217 uppdragit åt plan- och bygglovavdelningen att
utarbeta detaljplan för en ny infartsväg till Kronoängens industriområde. I enlighet med tidigare upprättat
detaljplaneprogram för Kronoängsområdet ska en ny båtuppställningsplats utredas i anslutning till den nya
infartsvägen. I förvaltningens nuvarande planprioritering ska arbetet med den aktuella detaljplanen
återupptas under hösten 2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden den 22 maj 2017
Protokollsutdrag KF 2016-10-26, § 95
Motion från Moderaterna
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KS/2016:48

§ 186
Svar på medborgarförslag om hundrastgård i Borghamn
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden för ekonomisk beräkning av anläggande
respektive skötsel av hundrastgård.

Yrkande

Anders Agnemar (C):
Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden för ekonomisk beräkning av anläggande respektive
skötsel av hundrastgård.

Propositionsordning

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

Sammanfattning

Två medborgarförslag har inkommit angående förslag till kommunen att anlägga hundrastgård i
Borghamn respektive Vadstena. Kommunfullmäktige har återremiterat ärendena till
samhällsbyggnadsnämnden för gemensam beredning. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att
medborgarförslagen avstyrks. Dock anser samhällsbyggnadsnämnden att kommunen ska ställa sig positiv
till en hundrastgård på lämplig plats i det fall en förening visar sig vara villig att förvalta och sköta den.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden den 23 maj 2017
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-03-29, § 27
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-03-29, § 36
Medborgarförslag om att inrätta hundrastgård i Borghamn, handlingsnummer 2016:132
Medborgarförslag om att anlägga hundrastgård vid koloniområdet, handlingsnummer 2017:479
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Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
Kultur- och utbildningsförvaltningen, Kjell Knutsson
Eva Seilitz, Johan III:s väg 19F, 592 32 Vadstena
Heike Berg, Skedagatan 308, 592 93 Borghamn

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 (53)

Kommunstyrelsen protokoll 2017-09-13

KS/2017:99

§ 187
Svar på medborgarförslag om hundrastgård vid koloniträdgårdarna
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden för ekonomisk beräkning av anläggande
respektive skötsel av hundrastgård.

Yrkande

Anders Agnemar (C):
Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden för ekonomisk beräkning av anläggande respektive
skötsel av hundrastgård.

Propositionsordning

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

Sammanfattning

Två medborgarförslag har inkommit angående förslag till kommunen att anlägga hundrastgård i
Borghamn respektive Vadstena. Kommunfullmäktige har återremiterat ärendena till
samhällsbyggnadsnämnden för gemensam beredning. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att
medborgarförslagen avstyrks. Dock anser samhällsbyggnadsnämnden att kommunen ska ställa sig positiv
till en hundrastgård på lämplig plats i det fall en förening visar sig vara villig att förvalta och sköta den.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden den 23 maj 2017
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-03-29, § 27
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-03-29, § 36
Medborgarförslag om att inrätta hundrastgård i Borghamn, handlingsnummer 2016:132
Medborgarförslag om att anlägga hundrastgård vid koloniområdet, handlingsnummer 2017:479
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Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
Kultur- och utbildningsförvaltningen, Kjell Knutsson
Eva Seilitz, Johan III:s väg 19F, 592 32 Vadstena
Heike Berg, Skedagatan 308, 592 93 Borghamn

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

25 (53)

Kommunstyrelsen protokoll 2017-09-13

KS/2017:35

§ 188
Förbundsordning Sydarkivera
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1. Anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera, inklusive bilagor med nya
förbundsmedlemmar och ekonomi.
2. Godkänna Vadstena kommuns del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera år 2018
och den ekonomiska planen för 2019-2020.
3. Finansiering av Vadstena kommunens del av Sydarkiveras kostnader för år 2018 sker genom att
227 788 kronor tas från kommunstyrelsens kanslis budget.
4. Enbart kommuner och regionförbund som innan årsskiftet 2017-2018 beslutar om ny
förbundsordning kommer att ombilda kommunalförbundet Sydarkivera.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Antar förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera, inklusive bilagor med nya
förbundsmedlemmar och ekonomi.
2. Godkänner Vadstena kommuns del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera år 2018
och den ekonomiska planen för 2019-2020.
3. Finansiering av Vadstena kommunens del av Sydarkiveras kostnader för år 2018 sker genom att
227 788 kronor tas från kommunstyrelsens kanslis budget.
4. Enbart kommuner och regionförbund som innan årsskiftet 2017-2018 beslutar om ny
förbundsordning kommer att ombilda kommunalförbundet Sydarkivera.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 15 februari 2017, § 6 att teckna avsiktsförklaring om medlemskap i
kommunalförbundet Sydarkivera med avsikten att bli medlem från och med år 2018. Som en del i
anslutningsprocessen ska kommunfullmäktige bland annat anta förbundsordning för Sydarkivera och
godkänna dess ekonomiska plan.
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Sydarkiveras förbundsfullmäktige beslutade den 31 mars 2017, § 5 att anta ny förbundsordning.
Förbundfullmäktiget beslutade samma datum, § 4 att anta nya förbundsmedlemmar, bland annat Vadstena
kommun.
Förbundet har antagit en budget för år 2018 och plan för 2019-2020. För år 2018 betalar alla kommuner
samma avgift, 27 kronor per kommuninvånare. Nya medlemmar betalar också en anslutningsavgift på
4 kronor per kommuninvånare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen den 13 september 2017
Ny förbundsordning för Sydarkivera, KS 2017:35, 2017.753
Budget för år 2018 och ekonomisk plan för 2019-2020, KS 2017:35, 2017.754

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
Kommunalförbundet Sydarkivera, Värendsgatan 10, 342 30 Alvesta (för kännedom)
Ekonomichef (för kännedom)
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KS/2017:35

§ 189
Val av ledamot och ersättare i Sydarkivera
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Arne Sjöberg (M) utses till ledamot i Sydarkiveras förbundsfullmäktige.
2. Frida Edholm (K) utses till ersättare i Sydarkiveras förbundsfullmäktige.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Arne Sjöberg (M) utses till ledamot i Sydarkiveras förbundsfullmäktige.
2. Frida Edholm (K) utses till ersättare i Sydarkiveras förbundsfullmäktige.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 15 februari 2017, § 6 att teckna avsiktsförklaring om medlemskap i
kommunalförbundet Sydarkivera med avsikten att bli medlem från och med år 2018. Som en del i
anslutningsprocessen ska kommunfullmäktige utse ledamot och ersättare till Sydarkiveras
förbundsfullmäktige.
Sydarkiveras förbundsfullmäktige beslutade den 31 mars 2017, § 5 att anta ny förbundsordning.
Förbundfullmäktiget beslutade samma datum, § 4 att anta nya förbundsmedlemmar, bland annat Vadstena
kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen den 13 september 2017

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
Kommunalförbundet Sydarkivera, Värendsgatan 10, 342 30 Alvesta (för kännedom)
Förtroendepersonsregistret
Personalavdelningen
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KS/2016:288

§ 190
Varumärket Vadstena
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens förvaltning för ytterligare beredning.

Yrkande
Ordförande Anders Hedeborg (S):
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens förvaltning för ytterligare beredning.

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

Sammanfattning

Under våren 2017 genomförde kommunen en analys av varumärket Vadstena för att få en beskrivning av
nuläge och en bra grund att stå på. Det fortsatta arbetet bör fokusera på att ta fram en
platsvarumärkesplattform och visuell identitet för Vadstena, i samverkan med både lokala och regionala
aktörer. Enligt förslag på verksamhetsinnehåll för Vadstena turism och näringsliv AB (KS/2017:15) tar
bolaget över ansvaret för både platsvarumärket Vadstena samt för marknadsföring av detsamma. Därför
bör uppdraget att ta fram en varumärkesplattform och visuell identitet för platsen Vadstena ges till
Vadstena turism och näringsliv AB.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen den 13 september 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

29 (53)

Kommunstyrelsen protokoll 2017-09-13
Beslutet expedieras till
För kännedom

Kommundirektör
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Styrelsen i Vadstena turism och näringsliv AB
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§ 191
Socialnämndens rapportering om åtgärder inom äldreomsorgen
Kommunstyrelsens beslut
1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens ordförande beslutade i december 2016, på delegation, att uppdra åt en konsult att
genomföra en genomlysning av äldreomsorgens budget och ekonomiska utfall. Anledningen till beslutet
var att äldreomsorgens verksamheter hade en kostnadsutveckling som varit svår att förutse och/eller
förklara. Uppdraget gick till InRikta som presenterade sin rapport på kommunstyrelsens sammanträde den
15 februari 2017, § 32. Rapportens slutsatser och rekommendationer visar på behov av åtgärder inom
hemtjänst, korttidsboende samt trygg hemgångsteam. Kommunstyrelsen beslutade bland annat att
överlämna rapporten till socialnämnden för vidtagande av åtgärder i enlighet med rapportens slutsatser
och rekommendationer. Socialnämnden arbetar nu med frågan och ska enligt beslutet rapportera om
arbetet till kommunstyrelsen vid tre tillfällen under år 2017.
Magnus Gustafsson (S), ordförande i socialnämnden, informerar om arbetet som pågår utifrån konsultens
rapport samt om kommande arbete.
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KS/2017:42

§ 192
Firmateckningsrätt
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens firmateckningsbeslut 2017-02-15, § 3 upphävs för att ersättas med detta
beslut.
2. Utgående skrivelser, fullmakter, skrivelser och annan liknande skriftväxling från kommunstyrelsen
undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Anders Hedeborg, eller vid dennes förhinder
kommunstyrelsens förste vice ordförande Arne Sjöberg med kontrasignation av tf
kommundirektör Henrik Hendeby, eller ekonomichef Erik Hagström, eller biträdande
kommundirektör Martin Berry eller den som i deras ställe förordnas.
3. Avtal, kontrakt, fullmakter, skrivelser och andra liknande handlingar som tecknas inom
kommunstyrelsens personalutskotts verksamhetsområde undertecknas av kommunstyrelsens
ordförande Anders Hedeborg, eller vid dennes förhinder kommunstyrelsens förste vice
ordförande Arne Sjöberg med kontrasignation av tf kommundirektör Henrik Hendeby eller
biträdande kommundirektör Martin Berry eller ekonomichef Erik Hagström, eller HR-chef
Charlotte Träff eller den som i deras ställe förordnas.
4. Kontrakt och dylika handlingar även som skuld- och borgensförbindelser ska, i fall där annat ej
beslutas, på styrelsens vägnar undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Anders Hedeborg
eller vid dennes förhinder kommunstyrelsens förste vice ordförande Arne Sjöberg med kontrasignation av ekonomichef Erik Hagström eller tf kommundirektör Henrik Hendeby eller
den som i deras ställe förordnas.
5. Handlingar rörande försäljning av småhustomter och industritomter till ett av
kommunfullmäktige fastställt pris där samhällsbyggnadsförvaltningen har delegation undertecknas
av mark- och exploateringschef Per Hallin eller utredare Kristina Lidberg eller
samhällsbyggnadschef Annika Toll. Övriga handlingar angående fastighetsköp,
fastighetsförsäljning eller motsvarande undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Anders
Hedeborg eller vid dennes förhinder kommunstyrelsens förste vice ordförande Arne Sjöberg med
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kontrasignation av tf kommundirektör Henrik Hendeby eller samhällsbyggnadschef Annika Toll
eller ekonomichef Erik Hagström eller den som i deras ställe förordnas.
6. Firmatecknare för kommunens eller av kommunens förvaltade donationer tillhörande
bankkonton, bank- och plusgiro samt att utkvittera på kommunens styrelser och nämnder eller
förvaltningar utställda checkar, postväxlar, postanvisningar och giroutbetalningar, är, två i
förening av ekonomichef Erik Hagström, ekonom Peter Gustavsson, ekonom Birgitta Rydell,
ekonom Christina Olsson, ekonomiadministratör Lise-Lotte Thalén, ekonomiadministratör Frida
Karlsson, ekonomiadministratör Camilla Söderberg, assistent Barbro Irebring, assistent Pernilla
Lanshed, tf kommundirektör Henrik Hendeby, kommunstyrelsens ordförande Anders Hedeborg
eller kommunstyrelsens förste vice ordförande Arne Sjöberg.
7. Skattedeklaration för kommunen undertecknas av ekonomichef Erik Hagström eller ekonom
Peter Gustavsson eller ekonomiadministratör Frida Karlsson eller HR-konsult Annika Eliasson
eller personaladministratör Ulrika Brandt.
8. Rätt att underteckna fastighets- och inkomstdeklarationer har utredare Kristina Lidberg med
ekonomichef Erik Hagström eller ekonom Peter Gustavsson som ersättare. Vid deras frånvaro
tilldelas rätten de som är förordnade att upprätthålla deras befattningar.
9. Handlingar för vidtagande av åtgärder som bedöms erforderliga för indrivning av kommunens
fordran, dock ej undertecknande av rättegångsfullmakt undertecknas av ekonomichef Erik
Hagström eller ekonom Peter Gustavsson eller tf kommundirektör Henrik Hendeby.
10. Rättegångsfullmakt, som även omfattar rätt att utkvittera handlingar och att träffa uppgörelse
inom och utom rätta samt rätt att ansöka om gäldenärs försättande i konkurs samt i anledning
härav inför konkursdomaren och rätten utföra och bevaka talan samt sätta annan i sitt ställe
undertecknas av tf kommundirektör Henrik Hendeby eller biträdande kommundirektör Martin
Berry eller ekonomichef Erik Hagström eller kommunstyrelsens ordförande Anders Hedeborg
eller den som i deras ställe förordnas.
11. Paket, rekommenderade eller assurerade försändelser eller motsvarande ställda till kommunen,
dess styrelser, nämnder och institutioner eller dess förvaltade fonder/stiftelser utkvitteras av
assistent Barbro Irebring eller assistent Pernilla Lanshed eller assistent Anna-Karin Trygg eller
registrator Katarina Ahlsén eller ekonomiadministratör Lise-Lotte Thalén eller
ekonomiadministratör Frida Karlsson eller ekonomiadministratör Camilla Söderberg eller
ekonomichef Erik Hagström eller ekonom Peter Gustavsson eller tf kommundirektör Henrik
Hendeby.
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12. Fullmakt och dylika handlingar för deltagande i regionala och riksomfattande upphandlingar,
upphandlingar via inköpscentral och därtill hörande tilldelningsbeslut undertecknas av
ekonomichef Erik Hagström eller ekonom Peter Gustavsson eller tf kommundirektör Henrik
Hendeby eller kommunstyrelsens ordförande Anders Hedeborg.
13. Avtal, kontrakt och likartade handlingar som tecknas om köp/försäljning/samverkan av tjänster
eller motsvarande mellan alla eller delar av samverkande kommuner i Östergötlands län och
Region Östergötland undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Anders Hedeborg eller
kommun-styrelsens förste vice ordförande Arne Sjöberg eller tf kommundirektör Henrik
Hendeby eller biträdande kommundirektör Martin Berry eller ekonomichef Erik Hagström eller
den som i deras ställe förordnas.
14. Avtal, kontrakt och liknande handlingar som tecknas om hyra/köp/försäljning/ samverkan av
lokaler/tjänster eller motsvarande mellan Vadstena kommun och en eller flera av nedan angivna
parter: Vadstena Fastighets AB, Vadstena stadshus AB, Vadstena kommunfastigheter AB,
Vadstena turism och näringsliv AB, Vadstena förvaltnings AB eller VÖKBY Bredband AB
undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Anders Hedeborg eller vid dennes förhinder
kommunstyrelsens förste vice ordförande Arne Sjöberg eller lokalstrateg Tobias Löfstedt eller vid
dennes förhinder tf kommundirektör Henrik Hendeby eller biträdande kommundirektör Martin
Berry eller ekonomichef Erik Hagström eller den som i deras ställe förordnas.
15. Samhällsbyggnadsnämnden har inom ramen för beslutade och budgeterade projekt rätt att teckna
erforderliga kontrakt och avtal samt andra avtal som krävs för att fullfölja nämndens åtaganden
inom investeringsprojekt och drift av gata, park, plan- och byggverksamhet samt exploateringsverksamhet. Kontrakt och avtal inom plan- och byggområdet tecknas av plan- och byggchef Anna
Säfström eller mark. och exploateringschef Per Hallin eller samhällsbyggnadschef Annika Toll
eller den som i deras ställe förordnas. Kontrakt och avtal inom området för mark- och
exploatering tecknas av mark- och exploateringschef Per Hallin eller samhällsbyggnadschef
Annika Toll eller den som i deras ställe förordnas. Avtal och kontrakt inom området gata och
park tecknas av driftingenjör Mikael Lilja eller mark- och exploateringschef Per Hallin eller
samhällsbyggnadschef Annika Toll eller den som i deras ställe förordnas.
16. Intyg om kommunens medfinansiering i olika projekt eller motsvarande undertecknas av
kommunstyrelsens ordförande Anders Hedeborg eller vid dennes förhinder
kommunstyrelsens förste vice ordförande Arne Sjöberg eller tf kommundirektör Henrik Hendeby
eller biträdande kommundirektör Martin Berry eller ekonomichef Erik Hagström eller
den som i deras ställe förordnas.
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17. Firmatecknare för de donationsstiftelser som förvaltas av kommunen är ekonomichef Erik
Hagström samt utredare Kristina Lidberg eller ekonom Peter Gustavsson som ersättare eller de
som vid deras frånvaro är förordnade att upprätthålla deras befattningar. Kontrasignerare är
ekonomiadministratör Frida Karlsson med ekonomiadministratör Lise-Lotte Thalén eller
ekonomiadministratör Camilla Söderberg som ersättare.
18. Handlingar rörande lantmäteriförrättningar undertecknas av mark- och exploateringschef Per
Hallin eller samhällsbyggnadschef Annika Toll, eller tf kommundirektör Henrik Hendeby eller
kommunstyrelsens ordförande Anders Hedeborg.
19. Ansökan om utbetalning av EU-stöd till skolmjölk undertecknas av kostchef Anna Lundstedt
eller ekonomichef Erik Hagström eller tf kommundirektör Henrik Hendeby eller biträdande
kommun-direktör Martin Berry.
20. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar varvid gäller att
delegat undertecknar de handlingar som följer av delegationsuppdraget.

Sammanfattning

Kommunen beslutade 2017-02-15, § 3 om firmateckning för kommunen. Förändring på befattningshavare
medför behov av revidering av firmateckningsrätten. En omstrukturering av firmateckningsrätten har
gjorts i syfte att få en rationellare ärendehantering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen den 13 september 2017

Beslutet expedieras till

Kommunsekreterare KS och KF
Kommuninvest, emil.moback@kommuninvest.se
Författningssamling – hemsida
Författningspärmen
Förvaltningsrätten – för laga kraft
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KS/2017:228

§ 193
Lagning av matta
Kommunstyrelsens beslut
1. Mattan Pompan, vävd av Märta Måås-Fjetterström, lagas till en kostnad av cirka 40 000 kronor
inklusive fraktkostander.
2. Tf kommundirektör får i uppdrag att utreda vem som ansvarar för kommunens inventarier i
Rådhuset och skötsel av dem.

Yrkanden
Anders Agnemar (C):
Bifall till förslag till beslut.
Ordförande Anders Hedeborg (S):
Tf kommundirektör får i uppdrag att utreda vem som ansvarar för kommunens inventarier i Rådhuset och
skötsel av dem.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
dem.

Sammanfattning

I Vadstena rådhus ligger en matta vävd av Märta Måås-Fjetterström. Hon vävde mattan år 1939, den är
cirka 3,5 x 8,7 meter stor och bär namnet Pompan. Mattan var avsedd för riksdagshuset, men i samband
med en ombyggnad av huset ersattes detta lätt slitna original med en kopia. Via Riksantikvarieämbetets
antikvariska kontrollanter kom mattan att överföras till Vadstena. Märta Måås-Fjetterström växte upp här
som dotter till prosten Rudolf Fjetterström i Vadstena församling.
Mattan har genom åren fått vissa förslitningsskador som bör åtgärdas innan de förvärras och, i sämsta fall,
inte går att restaurera. I kontakter med Märta Måås-Fjetterströms ateljé i Båstad har de betonat värdet av
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att mattan bevaras för framtiden. Företaget har också åtagit sig att åtgärda skadorna, vilket uppskattas till
en kostnad av cirka 40 000 kronor inklusive fraktkostnader.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen den 13 september 2017
Bilder på mattan i rådhuset, KS 2017:228, 2017.1581

Beslutet expedieras till
Ekonomichef
Tf kommundirektör
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KS/2016:26, KS/2017:34

§ 194
Arbetsgrupp för ägarpolicy i kommunala bolag
Kommunstyrelsens beslut
1. Till ny deltagare i arbetsgruppen utses Anders Hedeborg (S).

Yrkanden
Ordföranden Anders Hedeborg (S):
Majoriteten har valt att föreslå Anders Hedeborg (S) som ny deltagare från majoritetens sida i
arbetsgruppen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på förslag till deltagare i arbetsgruppen och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med förslaget.

Sammanfattning
Den 15 februari 2017, § 22 beslutade kommunstyrelsen att utse en politisk arbetsgrupp som fick i uppdrag
att utarbeta ett förslag till ägarpolicy för Vadstena kommuns bolag. Arbetsgruppen består av tre
representanter från den politiska majoriteten och två från oppositionen.
Då den politiska majoriteten har ändrats och en av deltagarna i arbetsgruppen, Mats Wahrén (K), har
avsagt sig uppdraget behöver en ny deltagare utses från nuvarande politiska majoritet.

Beslut expedieras till

Kommunfullmäktige (för kännedom)
Revisorerna (för kännedom)
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§ 195
Arkivmyndighet och arkivreglemente
Kommunstyrelsens beslut
1. Arbetsgruppen för ägarpolicy i kommunala bolag får i uppdrag att se över bolagsordning och
ägardirektiv för samtliga bolag med tanke på Sydarkiveras arkivreglemente. Uppdraget ska vara
klart för beslut i kommunstyrelsen i november 2017.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 15 februari 2017, § 6 att teckna avsiktsförklaring om medlemskap i
kommunalförbundet Sydarkivera med avsikten att bli medlem från och med år 2018. Som en del i
anslutningsprocessen ska kommunfullmäktige utse Sydarkiveras förbundsstyrelse till gemensam
arkivmyndighet och anta gemensamt arkivreglemente med Sydarkivera.

Beslut expedieras till
Kommunfullmäktige (för kännedom)
Revisorerna (för kännedom)
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§ 196
Val av ombud till bolagsstämma för Förenade Småkommuners
Försäkringsaktiebolag
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens beslut den 14 januari 2015, § 21, punkt 4 vad gäller val av ombud till
bolagsstämma för Förenade Småkommuners Försäkringsaktiebolag upphävs.
2. Anders Hedeborg (S) välja till ombud till bolagsstämma för Förenade Småkommuners
Försäkringsaktiebolag återstående tid av innevarande tidsperiod. Perioden gäller från att beslutet
vunnit laga kraft och fram till årsstämma 2019.

Yrkande
Ordförande Anders Hedeborg (S):
Till ombud till bolagsstämma för Förenade Småkommuners Försäkringsaktiebolag återstående tid av
innevarande tidsperiod föreslås Anders Hedeborg (S).

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt med det.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens väljer ombud till bolagsstämma för Förenade Småkommuners Försäkringsaktiebolag.
För innevarande tidsperiod valdes Mats Wahrén (K) till ombud den 14 januari 2015, § 21. Han har nu
avsagt sig uppdraget och kommunstyrelsen har att välja ett nytt ombud.

Beslutet expedieras till

Förenade Småkommuners Försäkringsaktiebolag, c/o Marsh AB, Klara Norra Kyrkogata 29, 111 22
Stockholm
Förtroendepersonsregistret
Personalavdelningen
Revisorerna
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§ 197
Val av ombud till föreningsstämma för Kommuninvest Ekonomisk förening
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens beslut den 14 januari 2015, § 21, punkt 4 vad gäller val av ledamot till
föreningsstämma för Kommuninvest Ekonomiska förening upphävs.
2. Arne Sjöberg (M) välja till ombud till föreningsstämma för Kommuninvest Ekonomiska förening
återstående tid av innevarande tidsperiod. Perioden gäller från att beslutet vunnit laga kraft och
fram till föreningsstämma 2019.

Yrkande
Ordförande Anders Hedeborg (S):
Till ledamot till föreningsstämma för Kommuninvest Ekonomiska förening återstående tid av innevarande
tidsperiod föreslås Arne Sjöberg (M).

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt med det.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens väljer ledamot till föreningsstämma för Kommuninvest Ekonomiska förening. För
innevarande tidsperiod valdes Mats Wahrén (K) till ledamot den 14 januari 2015, § 21. Han har nu avsagt
sig uppdraget och kommunstyrelsen har att välja ny ledamot.

Beslutet expedieras till
Kommuninvest Ekonomiska förening, box 124, 701 42 Örebro
Förtroendepersonsregistret
Personalavdelningen
Revisorerna
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KS/2016:26

§ 198
Val av ersättare i Kommunala pensionärsrådet
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens beslut den 3 februari 2016, § 8 upphävs.
2. Tommy Kennberg (MP) väljs till ersättare i kommunala pensionärsrådet återstående tid av
innevarande mandatperiod. Perioden gäller från att beslutet vunnit laga kraft och till den 31
december 2018.

Yrkande

Ordförande Anders Hedeborg (S):
Till ersättare i kommunala pensionärsrådet återstående tid av innevarande mandatperiod föreslås Tommy
Kennberg (MP).

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt med det.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens väljer två representanter till kommunala pensionärsrådet. Den 3 februari 2016, § 8
valdes Ingegerd Lindaräng (L) till ersättare. Hon har nu avsagt sig uppdraget och kommunstyrelsen har att
välja en ny ersättare, som ska väljas ur den politiska majoriteten.

Beslutet expedieras till

Kommunala pensionärsrådet
Personalavdelningen
Förtroendepersonsregistret
Socialförvaltningen
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§ 199
Val av representant i länsstyrelsens integrationsråd
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens ordförande representerar Vadstena kommun i Landshövdingens
integrationsråd. Vid förhinder kan ordförande utse en ersättare.

Sammanfattning
Vadstena kommun har en representant i Landshövdingens integrationsråd. Nuvarande representant är
Mats Wahrén (K), tidigare ordförande i kommunstyrelsen. Han har nu avsagt sig uppdraget och
kommunstyrelsen har att utse en ny representant till rådet.

Beslutet expedieras till
Länsstyrelsen Östergötland, Enheten för social hållbarhet, Att: Anna Ekermo Tagesson,
581 86 Linköping (för kännedom)
Förtroendepersonsregistret
Personalavdelningen
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KS/2017:8

§ 200
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen godkänns.

Sammanfattning
Delegationsbeslut under perioden 3 juni–31 augusti 2017 redovisas på dagens sammanträde.
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§ 201
Presentation av ny socialchef
Sammanfattning
Ny socialchef Desirée Svanberg presenterar sig och delger kommunstyrelsen lite kort om sig själv, sitt
tidigare arbetsliv och om hur hon vill arbeta med socialnämndens frågor den närmaste tiden.
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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KS/2016:372

§ 202
Information om silon
Sammanfattning

Ordförande Anders Hedeborg (S) redogör för vad som hänt i ärendet den senaste tiden och vad som
närmast är planerat.
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 203
Information om motioner, medborgarförslag och uppdrag till
kommunstyrelsen
Sammanfattning
Kommunsekreterare Christina Andersson informerar om handläggning av uppdrag, motioner och
medborgarförslag på kommunstyrelsens förvaltning. Informationen är en av de kvartalsvisa som ges till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 204
Information om nya styrsystemet
Sammanfattning
Tf kommundirektör Henrik Hendeby informerar om att arbetet med förslag till nytt styrsystem fortsätter
på kommunstyrelsens kansli.
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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KS/2017:45

§ 205
Information från FSF AB årsstämma
Sammanfattning

Tf kommundirektör Henrik Hendeby informerar om Förenade Småkommuners Försäkrings AB:s
årsstämma, om bolagets ekonomi och att delägarna nu kan ansöka om medlemskap i Kommunassurans
Syd Försäkrings AB.
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 206
Information om arvoden
Sammanfattning
Kommunsekreterare Christina Andersson informerar om ny utformning på tjänstgöringsrapporten och
kort om arvodesregler, vilka bland annat går att läsa i läsplattan.
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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KS/2017:13, KS/2017:14, KS/2017:159, KS/2017:16, KS/2017:200, KS/2017:33, KS/2017:45,
KS/2017:60

§ 207
Protokoll för kännedom
Sammanfattning
Protokoll för kännedom under perioden 3 juni–31 augusti 2017 delges på dagens sammanträde.
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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KS/2016:26, KS/2017:101, KS/2017:14, KS/2017:16, KS/2017:165, KS/2017:24, KS/2017:31,
KS/2017:33, KS/2017:60, KS/2017:67, KS/2017:83, XKS/2013:65

§ 208
Övriga meddelanden och handlingar för kännedom
Sammanfattning
Meddelanden/handlingar för kännedom under perioden 3 juni–31 augusti 2017 delges på dagens
sammanträde.
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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KS/2017:20, KS/2017:45

§ 209
Inbjudningar
Sammanfattning

Inbjudningar inkomna under perioden 3 juni–31 augusti 2017 delges på dagens sammanträde.
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 210
Övriga frågor
Sammanfattning
Inga övriga frågor anmäldes.
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