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Plats och tid

Vävaren, klockan 08:15-12:05

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)
Malin Löfstedt (K)
Tommy Kennberg (MP)
Peter Karlsson (M)
Lars Ekström (K)
Gunilla Sjösten (KD)

Paragrafer

§ 232, 248 - 281 Sedan en paragraf i förra protokollet tagits bort medför det att
numreringen på paragraferna i detta protokoll påverkas.

Sekreterare

________________________________________________________
Christina Andersson

Ordförande

________________________________________________________
Anders Hedeborg (S)

Justerare

________________________________________________________
Anders Agnemar (C)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-12-13

Sista besvärsdatum

2018-01-08

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2017-12-18

Datum då anslaget tas ned

2018-01-09

Underskrift

_______________________________________________________
Christina Andersson
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Ej tjänstgörande
ersättare

Dick Isaksson (S)
Maria Johansson Gray (S)
Bengt-O Petersson (K)
Camilla Westling (C)
Eva Mattsson (K)
Tommy Palmqvist (S)
Lars Murling (K)
Susanna Makstin (L)

Övriga

Christina Andersson, kommunsekreterare
Henrik Hendeby, Tf kommundirektör § 232, 248-271, 273-281
Hanna Samuelsson, kommunsekreterare § 232, 248-260
Martina Hornwall, Motala kommun § 232, 248
David Lindström, VFAB § 232, 248-249
Tobias Löfstedt, lokalstrateg § 232, 248-249
Jessika Hallros, vd Vadstena turism och näringsliv AB § 232, 248-260
Annika Toll, samhällsbyggnadschef § 248-275
Anna Säfström, plan- och bygglovchef § 248-275
Martin Berry, stabschef § 250-251, 256-281
Erik Hagström, ekonomichef § 250-251, 261-281
Bo Gäfvert, utredare, § 251, 261-267

Ajournering

Klockan 09:40-10:00 och 10:55-11:00
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§ 232
Val av justerare och fastställande av föredragningslista
Kommunstyrelsens beslut
1. Anders Agnemar (C) väljs till justerare.
2. Föredragningslistan fastställs.

Yrkanden

Gunilla Sjösten (KD):
Fråga om silon läggs till föredragningslistan.
Ordförande Anders Hedeborg (S):
Beredning för framtida äldreomsorg läggs till föredragningslistan.

Propositionsordning

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

Föredragningslista
Upprop
Fråga om det finns jäv

Ärende
1.

Dnr

Föredragande

Val av justerare och fastställande av föredragningslista
Information

2.

Information om ny avfallsplan

Martina Hornwall,
Motala kommun
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Ärende
3.

Dnr

Information om lokalprojektet

Föredragande
David Lindström, VFAB

Ärenden till kommunfullmäktige
4.

Mål- och resursplan för kommunstyrelsen för 20182020

KS/2017:176

Erik Hagström

5.

Verksamhetsinnehåll för Vadstena turism och
näringsliv AB

KS/2017:15

Martin Berry

6.

Svar på motion om omvandling av gräsmattor till
ängsliknande ytor

KS/2016:258

7.

Svar på motion om trådlöst nätverk på äldreboenden

KS/2017:115

8.

Svar på motion om lokalutredning för äldreboenden

KS/2016:181

9.

Riktlinjer för trygghetsboende

KS/2017:314

10.

Arkivreglemente

KS/2017:214

11.

Investering för utbyggnad av avloppsreningsverket

KS/2017:16

12.

Uppsägning av samarbetsavtal med Motala Vadstena
vatten- och avfallsnämnd

KS/2017:319, Henrik Hendeby
XKS/2006:255

13.

Revidering av arvodesregler

KS/2015:63

Hanna Samuelsson

Christina Andersson

Martin Berry

Ärenden till kommunstyrelsen
14.

Riktlinjer för sociala medier

KS/2017:253

15.

Återrapportering om närproducerade råvaror/Food
for Life

KS/2017:101,
KS/2017:76

Anna Lundstedt

16.

Förslag till handlingsplan för arbetet med folkhälsan

KS/2016:31

Anna Lundstedt

17.

Granskning av detaljplan för Vadstena 4:132 och 4:133 KS/2015:38
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Ärende

Dnr

Föredragande

18.

Granskning av detaljplan för del av fastigheten
Vadstena 3:2

KS/2016:169

19.

Rapportering från trygghets- och säkerhetsrådet

KS/2017:237

20.

Polisens och kommunens medborgarlöfte

KS/2017:306

21.

Samverkan för trygg utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård

KS/2017:259

22.

Avsiktsförklaring för vårdcentral

KS/2017:324

23.

Avtal med Vadstena förvaltnings AB

24.

Upphävande av beslut för överföring av fastigheter

25.

Medborgarförslag, motioner och uppdrag till
kommunstyrelsen

Christina Andersson

26.

Förlängande av tf kommundirektörs tjänst

Anders Hedeborg

27.

Beredning för framtida politiska organisation

Anders Hedeborg

28.

Beredning för framtida äldreomsorg

Anders Hedeborg

29.

Anmälan av delegationsbeslut

Bo Gäfvert

Henrik Hendeby
Henrik Hendeby

KS/2017:90

KS/2017:8

Anders Hedeborg

Christina Andersson

Information
30.

Information från VÖKBY:s extrastämma

Magnus Gustafsson

31.

Information om ordförandeskap i Centrum för
kommunstrategiska studier

Anders Hedeborg
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Ärende

Dnr

32.

Protokoll för kännedom

KS/2016:213,
KS/2017:13,
KS/2017:14,
KS/2017:163,
KS/2017:33,
KS/2017:60,
KS/2017:83

33.

Övriga meddelanden och handlingar för kännedom

KS/2015:219,
KS/2017:20,
KS/2017:255,
KS/2017:300,
KS/2017:305,
KS/2017:326,
KS/2017:36,
KS/2017:67,
XKS/2013:65

34.

Inbjudningar

KS/2017:281,
KS/2017:310

35.

Fråga om silon

Föredragande

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: 1-3, 6-13, 4-5, 14-35. I protokollet skrivs ärendena i den ordning
de står i föredragningslistan.
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§ 248
Information om ny avfallsplan
Sammanfattning

Martina Hornwall, Motala kommun informerar om den nya avfallsplanen som nu varit ute på samråd.
Beslut om planen ska tas i början på nästa år.
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 249
Information om lokalprojektet
Sammanfattning

David Lindström, Vadstena fastighets AB och Tobias Löfstedt, lokalstrateg, informerar om nuläget i
lokalprojektet, bland annat pågår programarbete för utformning av ny mellanstadieskola och sporthall,
skolpersonal har varit på studiebesök i två andra kommuner och kostenheten har träffat en konsult
angående nytt produktionskök. Vidare är upphandling för nya tennisplaner klar.
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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KS/2017:176

§ 250
Mål- och resursplan för kommunstyrelsen för 2018-2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till mål och resursplan 2018-2020 för kommunstyrelsen antas.

Sammanfattning

Ett förslag till mål och resursplan för kommunstyrelsen 2018-2020 har utarbetats utifrån den övergripande
mål och resursplan för Vadstena kommun som fullmäktige antog i september 2017. Med utgångspunkt i
den ekonomiska ramfördelning och de strategiska mål som fullmäktige beslutat om har ett förslag på
nämndspecifika mål samt en fördelning av budgetramen inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
tagits fram.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens sammanträde 2017-12-13
Mål och resursplan för kommunstyrelsen 2018-2020

Beslutet expedieras till
Kommundirektör
Ekonomichef
Revisorerna

Justeras: _________________________________________________

Vadstena kommun
592 80 Vadstena

Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

BESÖKSADRESS

E-POST

10 (3)

Kommunstyrelsen protokoll 2017-12-13

KS/2017:15

§ 251
Verksamhetsinnehåll för Vadstena turism och näringsliv AB
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1. Vadstena turism och näringsliv AB samt Vadstena kommun ska verka i enlighet med de
rekommendationer som ges i rapporten Förslag på verksamhetsinriktning, organisation och
ekonomi för Vadstena turism- och näringsliv AB.

Yrkande:

Arne Sjöberg (M):
Bifall till förslag till beslut.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fattade 2016-09-28 § 84 slutligen beslut om att inrätta Vadstena turism- och
näringsliv AB (VTNAB) som ett helägt bolag och en del av den nya kommunkoncernen. Samtidigt gavs
kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på hur de nya bolagen,
varav VTNAB var ett, skulle fyllas med innehåll samt hur finansieringen skulle lösas. Kommunstyrelsen
uppdrog därefter åt kommundirektören att utarbeta ett förslag till verksamhetsinnehåll för Vadstena
turism- och näringsliv AB.
Rapporten ger följande rekommendationer, vilka kommunfullmäktige föreslås uppdra åt bolaget och den
kommunala organisationen att verka i enlighet med;

Verksamhetsinriktning

Enligt bolagsordning och ägardirektiv för Vadstena turism och näringsliv AB ska bolaget leda, driva och
utveckla turism, besöksnäring och näringsliv inom Vadstena kommun. För att lyckas med detta uppdrag
bör VTNAB uppfatta sig själv, och agera, som en nätverksaktör inte som en ensam samhällsbyggare.
Bolaget bör således inte ensamt leda, driva och utveckla utan verka för att möjliggöra för andra aktörer i
Vadstena kommun att lyckas med detta. Detta bör förtydligas i bolagsordning och ägardirektiv.
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Det betyder att Vadstena turism och näringsliv AB kommer att behöva föra dialog och samverka med
många aktörer på olika nivåer. Fokus ska vara på lokalsamhället, men VTNAB bör även aktivt delta i
aktiviteter och samverkansorgan samt bevaka och analysera omvärlden på regional och nationell nivå.
En grundförutsättning för att lyckas i uppdraget är en aktiv och tydlig näringslivspolitik med konkreta mål.
Vadstena turism och näringsliv AB bör på ett tydligt sätt inkluderas i kommunens målstyrning.
Vadstena turism- och näringsliv AB bör ansvara för både platsvarumärket Vadstena samt för marknadsföring av
detsamma. Detta är sammanlänkat med ansvaret för turistinformation och samverkan med
besöksnäringen i stort, vilket även detta bör förläggas till VTNAB. Ett nytt koncept för turistinformation,
eventuellt i form av Info Points, bör ersätta den befintliga turistbyrån. Arbetet med detta bör ske i
samverkan med Vadstena kommuns utveckling av ett kontaktcenter. Ett kontaktcenter kan åstadkommas
genom omorganisering av verksamheter som idag organiseras inom kommunstyrelsens förvaltning.
Vadstena turism och näringsliv AB bör vara den enda kontaktvägen in för samtliga aktörer och frågor som
relaterar till turism och näringsliv i Vadstena kommun. Detta bör även gälla för tecknande av avtal å
kommunens vägnar inom verksamhetsområdet.
Vidare bör Vadstena turism och näringsliv AB vara en kontaktyta och en möjliggörare i skärningspunkten
mellan samhällets tre sektorer - idéburen och ideell, privat samt offentlig sektor. Ett Advisory board
bestående av en mångfald (kön, etnicitet, ålder, bransch) av näringsidkare från Vadstena kommun bör
tillsättas (som förtroendeuppdrag) för detta ändamål samt för att vara bollplank till bolagets VD.
Sammantaget bör satsningen på Vadstena turism och näringsliv AB innebära att kommunens turism och
näringslivssatsningar kanaliseras via bolaget istället för som tidigare, via ViVa.

Personalorganisation

Vadstena turism och näringsliv AB:s organisation föreslås ha följande tjänster och funktioner:

VD

Kommunikation och marknadsföring
Destinationsutveckling
Näringslivsutveckling
Tjänsten som VD för bolaget är ny, och kan därför inte finansieras genom överflyttning av medel för en
redan existerande tjänst i den kommunala organisationen. Tjänsten bör omfatta heltid.
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Marknadsföring bör vara en prioriterad fråga för Vadstena turism och näringsliv AB. Inledningsvis bör
bolagets marknadsförings- och kommunikationsbehov lösas genom köp av tjänst från kommunen eller
annan leverantör.
Destinationsutveckling är starkt förknippat med Vadstenas varumärke och besöksnäringen. Bolaget bör
överväga att tillsättas en särskild tjänst för detta. Medel för detta hämtas från tjänster i
turistbyråverksamheten, vilket dock kräver en omorganisering av dagens turistbyråverksamhet.
Näringslivsutveckling berör till stor del besöksnäringen, men omfattar även alla andra branscher.
Näringslivsutveckling bör ha hög prioritet i Vadstena turism och näringsliv AB. En tjänst omfattande
heltid bör tillsättas. Medel för detta hämtas från befintlig tjänst som näringslivssamordnare i den
kommunala organisationen samt från tjänster i turistbyråverksamheten.
Rekommendationen gällande personalorganisation är således att, där så är möjligt, föra över både ansvar
för sakfrågor och medel för tjänster från Vadstena kommun till Vadstena turism och näringsliv AB.
En förutsättning för att Vadstena turism och näringsliv AB ska lyckas i sitt uppdrag är att bolagets
personal samarbetar nära med såväl den kommunala organisationen som näringslivet och den idéburna
och ideella sektorn.

Lokaler

Vadstena turism och näringsliv AB behöver ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet. Lokalerna bör
också vara geografiskt placerade så att de tillgängliggör VTNAB och förstärker bilden av bolaget som den
enda vägen in i frågor gällande destinations- och näringslivsutveckling i Vadstena. Turistbyråns nuvarande
lokaler i Rödtornet är här ett möjligt alternativ.

Ekonomi

Att göra en satsning på Vadstena turism och näringsliv AB innebär en kostnad som är svår eller omöjlig
att i ekonomiska termer räkna hem. Å andra sidan kan VTNAB komma att bidra till en positiv utveckling
av såväl Vadstena som besöksmål (destination) som plats att verka på som näringsidkare. Detta kan i sin
tur få indirekta positiva effekter för Vadstena kommun i form av fler arbetstillfällen och fler invånare.
Rapportens ekonomiska syfte har inte varit att komma med rekommendationer kring satsningen på
Vadstena turism och näringsliv AB som sådan. Detta är ytterst en fråga om politisk vilja och dito
prioriteringar. De ekonomiska konsekvenserna är beskrivna utifrån ett nuläge och med
Kommunstyrelsens budget för 2018 som bas.
VD:s och bolagets fortsatta arbete med verksamhetsinnehåll och organisation utifrån
rekommendationerna i detta dokument kommer ge upphov till en förnyad budget- och
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finansieringsdiskussion. Ett avtal mellan kommunen och Vadstena Turism- och Näringsliv föreslås
upprättas i samband med detta. Tillsvidare rekommenderas att bolaget debiterar kommunen kostnader
motsvarande det budgetanslag som finns i Kommunstyrelsens budget för turistbolaget 2018 enligt
beskrivning ovan.
Med detta sagt är det viktigt att understryka att finansieringen av det verksamhetsinnehåll och den
organisation (personal) som föreslås i denna rapport innebär, allt annat lika, att Vadstena kommun som
organisation behöver effektivisera sin verksamhet framöver. För att klara ett bestående
effektiviseringskrav av detta slag behöver sannolikt personalsituationen ses över.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens sammanträde den 13 december 2017
Rapport Förslag på verksamhetsinriktning, organisation och ekonomi för Vadstena turism- och näringsliv
AB.

Beslutet expedieras till

Vadstena turism och näringsliv AB
Revisorerna
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KS/2016:258

§ 252
Svar på motion om omvandling av gräsmattor till ängsliknande ytor
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1. Motionens förslag beaktas i samband med samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med utveckling av
Birgittastranden. Därmed anses motionen delvis beviljad.

Sammanfattning

Miljöpartiet inkom den 21 september 2016 med en motion om en översyn av kommunens grönytor med
syfte att omvandla lämpliga delar av dessa till ängsliknande ytor. Motionären föreslår att gräsmattan mellan
Birgittaområdets koloniområde och Vättern skulle kunna fungera som en inledande plats för en
ängsliknande yta. Kommunfullmäktige har skickat motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under hösten påbörjat arbetet med att utveckla strandområdet vid
kommunens odlingslotter. Förvaltningen har 1 000 tkr avsatta i 2017 års investeringsbudget för omdaning
av Birgittastranden. Syftet är att göra området mer attraktivt och tillgängligt för avkoppling och förströelse
för såväl turister som kommuninvånare. I samband med detta avser förvaltningen att undersöka
möjligheterna till att använda en del av området för anläggandet av en äng enligt motionärens förslag.
Anses inte området lämpligt för ängsmark kommer förvaltningen undersöka om det finns annan gräsytan
som skulle kunna vara lämplig med hänsyn tagen till omgivningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag KF 2016-10-26 § 93
Motion från miljöpartiet

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
Peter Asthamn (MP)
Samhällsbyggandsnämnden (för kännedom)
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KS/2017:115

§ 253
Svar på motion om trådlöst nätverk på äldreboenden
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen avslås med hänvisning till att arbetet med att ta
fram en strategi för hur trådlös internetuppkoppling ska tillhandahållas på kommunens boenden
redan har initierats.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att arbetet med att ta fram en strategi för hur trådlös
internetuppkoppling ska tillhandahållas på kommunens boenden redan har initierats.

Sammanfattning

Peter Karlsson och Gunilla Edenberg från Moderaterna har lämnat in en motion om installation av
trådlöst nätverk på kommunens äldreboenden. I motionen ger de följande förslag till beslut: ”Vi föreslår
att kommunfullmäktige beslutar att utreda hur utförandet och installationen av trådlös uppkoppling ska
utföras på kommunens äldreboenden.”
Frågan om tillhandahållande av trådlöst nätverk på socialförvaltningens boenden har diskuterats under en
längre tid inom socialförvaltningen. I socialnämndens analysrapport, som togs fram till strategidagarna
våren 2017, konstateras att det finns en stor efterfrågan på tillgång till trådlöst nätverk på kommunens
boenden och att tillgång till det borde vara en självklarhet. Det framgår även att förvaltningen behöver
arbeta aktivt med frågan om välfärdsteknologi och ta fram en lokal handlingsplan utifrån länets Ehälsoplan avseende införandet av teknik i verksamheterna, och särskilt införandet av trådlöst nätverk på
boenden. I analysrapporten sägs att införandet av trådlöst nätverk sannolikt är en utmaning främst på det
ekonomiska planet.
Socialförvaltningens ledning har nyligen beslutat att tillsammans med IT-avdelningen ta fram en strategi
för hur trådlös internetuppkoppling ska tillhandahållas på kommunens boenden. Strategin ska gälla
generellt för samtliga boenden inom socialförvaltningen. Frågor som behöver besvaras i strategin är
exempelvis hur bred tillgången ska vara (om enbart boende eller även besökare ska ges tillgång) och vilken
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typ av tjänst som ska erbjudas. Frågan om trådlös internetuppkoppling är en del i den
digitaliseringsprocess som ska ingå i strategin. Eventuellt kommer EU-bidrag att kunna sökas för
ändamålet. Det finns nämligen ett initiativ kallat WiFi4EU, genom vilket EU-kommissionen vill främja fri
tillgång till trådlöst internet för boende och för besökare på offentliga platser som parker, torg, offentliga
byggnader, bibliotek, vårdinrättningar och museum i hela EU.
Förslaget till beslut är att motionen avslås, med hänvisning till att arbetet med att ta fram en strategi för
hur trådlös internetuppkoppling ska tillhandahållas på kommunens boenden redan har initierats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens sammanträde 2017-12-13
Protokollsutdrag KF 2017-04-26 § 57
Motion om installation av trådlöst nätverk på kommunens äldreboenden, handlingsnummer 2017:538

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsens beslut expedieras till
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till

Avdelningschef för IT-avdelningen
Socialchef
Socialnämnden
Peter Karlsson (M)
Gunilla Edenberg (M)
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KS/2016:181

§ 254
Svar på motion om lokalutredning för äldreboenden
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionärens förslag att genomföra en
lokalutredning för äldreomsorgen med undantag av frågan gällande en gemensam samlingslokal
på Vätterngården, vilket ska utredas vidare.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med undantag av frågan gällande en gemensam samlingslokal på Vätterngården,
vilket ska utredas vidare.

Sammanfattning

Den 2 juni 2016 inlämnades en motion av Anders Agnemar (C), innehållande önskemål om
genomförandet av en skyndsam lokalutredning för äldreomsorgen i Vadstena kommun. Motionen
innehöll flera förslag på innehåll i önskad utredning.
Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2016, § 63, att motionen skulle tas upp till behandling och
överlämnades till socialnämnden för beredning. Motionssvaret redovisas i särskild handling.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, beteckning SN2016/167-739
Motion från Anders Agnemar (C), som föreslår att en lokalutredning för äldreomsorgen i Vadstena
kommun genomförs med hög prioritet, daterad 2016-05-29
Svar på motion om lokalutredning för äldreomsorgen

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till

Anders Agnemar (C)
Socialnämnden
Socialchef
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KS/2017:314

§ 255
Riktlinjer för trygghetsboende
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Reviderade riktlinjer för trygghetsboende antas.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar föreslagna reviderade riktlinjer för trygghetsboende.

Yrkande

Lars Ekström (K):
Sista stycket på sidan 6 i förslaget till riktlinjer för trygghetsboende ska tas bort.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och förslag till beslut och finner att kommunstyrelsens
beslutar i enlighet med förslag till beslut.

Sammanfattning

En utredning om boende för äldre i Vadstena kommun presenterades för socialnämnden under februari
2015. Utredningen resulterade i en handlingsplan för fortsatt arbete kring olika boendeformer för äldre,
varefter riktlinjer för trygghetsboende i Vadstena kommun antogs av socialnämnden i juni samma år.
Riktlinjerna beskriver syfte med boendeformen, målgrupp, ansökan om boendeplats samt ansökan om
subvention för hyresvärd, kriterier samt ekonomiska förutsättningar.
Med anledning av diskussioner om eventuell nybyggnation av trygghetsboende inom kommunen, har
riktlinjerna reviderats. Den text som är skriven i rött är helt ny.

Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse, beteckning SN2017/163-730
Förslag till reviderade riktlinjer för trygghetsboende

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsens beslut expedieras till
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
Kommundirektör
Kommunstyrelsen
Socialchef
Pensionärsrådet
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KS/2017:214

§ 256
Arkivreglemente
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 29 september 2010, § 83 om nu gällande
arkivreglemente.
2. Utse Sydarkiveras förbundsstyrelse till gemensam arkivmyndighet.
3. Anta förslag till nytt arkivreglemente.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Nu gällande arkivreglemente från den 29 september 2010, § 83 upphävs.
2. Sydarkiveras förbundsstyrelse utses till gemensam arkivmyndighet.
3. Förslag till nytt arkivreglemente antas.

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 nytt arkivreglemente. Förbundsstyrelsen måste utses till gemensam
arkivmyndighet för hantering av arkivsystem och leveranser från it-system. För hantering av kommunens
pappersarkiv föreslås att ett separat avtal tecknas om så kallad anslutande tjänst.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen den 13 december 2017
Arkivreglemente för Vadstena kommun KS 2017:214

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
Kommunalförbundet Sydarkivera, box 182, 342 22 Alvesta
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Arkivombud på samtliga förvaltningar
Kommunala bolag (för kännedom)
IT-chef (för kännedom)
Författningspärmen
Kommunikationschefen (fk i Lex)
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KS/2017:16

§ 257
Investering för utbyggnad av avloppsreningsverket
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Att godkänna investering om 60 miljoner kr för ombyggnation av avloppsreningsverket för
kväverening.

Yrkanden

Arne Sjöberg (M) och Magnus Gustafsson (S):
Bifall till förslag till beslut.

Protokollsanteckning

Anders Agnemar (C), Gunilla Sjösten (KD), Frida Edholm (K), Malin Löfstedt (K), Lars Ekström (K) och
Tommy Kennberg (MP) avstår från att delta i beslutet.

Sammanfattning

Förvaltningschef Fredrik Feldt föredrar ärendet i vatten- och avfallsnämnden. I januari 2017 tog vattenoch avfallsnämnden beslut om att genomföra investering i ny kväverening vid Vadstena
avloppsreningsverk. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som i dom 2017-10-06 ger
klagande rätt. En investering i denna storlek, nästan 65 miljoner kronor, är av sådan
principiell betydelse att den inte kan delegeras från kommunfullmäktige till enskild nämnd att
besluta om.
Efter samråd med kommunjurist i Motala och kommundirektör i Vadstena avser
verksamheten inte överklaga domen. En korrekt hantering hade varit att kommunfullmäktige i
Vadstena tagit beslut om investering innan vatten- och avfallsnämnden beslutat om påbörjande av
projektet.
Riktpris för ombyggnationen av Vadstena avloppsreningsverk för att nå av länsstyrelsen ställda
utsläppskrav är uppdelat på två poster. En post för att klara de nya utsläppskraven samt
en post för tillkommande övriga arbeten som är ackumulerat underhåll som verksamheten
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stått tillbaka med historiskt, då verkets framtid har diskuterats. Riktpris för att klara de nya
utsläppskraven är 56 000 000 kr och ackumulerade underhållet 8 400 000 kr. Detta ger en
totalsumma på 64 400 000 kr. En viss del av den totala summan kan finansieras inom
ordinarie ekonomiska investeringsram.
Vid upplåning av 60 000 000 kr och en avskrivningstid på 30 år samt en internränta på 1,75
ger en generell höjning av taxan på 18 procent. En internränta på 2,5 procent ger en höjning med 21
procent. En fördelning av kostnaderna på en komponentavskrivning bedöms minska den förväntade
höjningen av taxan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse och protokollsutdrag från Motala Vadstena vatten- och avfallsnämnd, KS 2017:16,
2017.2078

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till

Motala Vadstena vatten- och avfallsnämnd, Motala kommun, 591 86 Motala
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KS/2017:319, XKS/2006:255

§ 258
Uppsägning av samarbetsavtal med Motala Vadstena vatten- och
avfallsnämnd
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att säga upp samverkansavtalet med
tillhörande justeringar för omförhandling mellan parterna.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Samverkansavtalet sägs upp med tillhörande justeringar för omförhandling mellan parterna.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen den 13 december 2017
Gällande samverkansavtal, KS 2006:255, 2007.113

Kommunfullmäktiges beslutet expedieras till

Motala Vadstena vatten och avfallsnämnd, Motala kommun, 591 86 Motala
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KS/2015:63

§ 259
Revidering av arvodesregler
Kommunstyrelsens beslut

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

Yrkanden

Magnus Gustafsson (S):
Arvodet för samtliga ledamöter i socialnämnden som upprätthåller jour och beredskap ska vara rörligt,
samt att fördelning sker efter beslut i socialnämndens myndighetsutskott.
Peter Karlsson (M) och Lars Ekström (K):
Bifall till Magnus Gustafssons yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden delar upp beslutet i två delar. Först ska beslut tas om förslag till reviderade arvodesregler
utom den del som gäller sociala jouren, sedan ska beslut tas om yrkandet gällande sociala jouren.
Ordföranden ställer proposition på första beslutsdelen och finner den antagen. Ordförande ställer sedan
proposition på den andra beslutsdelen, det vill säga yrkandet och finner att kommunstyrelsens beslutar i
enlighet med yrkandet.

Protokollsanteckning
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Arne Sjöberg (M) föreslår att vissa ändringar görs i texten till förslaget till reviderade arvodesregler inför
beslut i kommunfullmäktige. Arvodesgruppens ordförande Jane Råsten (S) tar det med sig.

Sammanfattning

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

Förslag från arvodesgruppen
Bolagsstyrelser

Ordförande i Vadstena stadshus AB (VSAB) föreslås att vid sammanträden ha en arvodesnivå på 5,85
procent av riksdagsmannaarvode plus sammanträdesarvode (enligt samma princip som gäller för
sammanträdesarvodering i nämnder). Arvode kopplat till riksdagsmannaarvode kan betalas ut högst 12
gånger per år, motsvarande ett möte per månad. Sammanträdesarvode kan betalas ut vid maximalt 15
sammanträden per år.
Ordförande i Vadstena fastighets AB (VFAB) föreslås ha en arvodesnivå på 11,8 procent av
riksdagsmannaarvode.
Ordförande i Vadstena kommunfastigheter AB (VKAB) föreslås att vid sammanträden ha en arvodesnivå
på 5,85 procent av riksdagsmannaarvode plus sammanträdesarvode (enligt samma princip som gäller för
sammanträdesarvodering i nämnder). Arvode kopplat till riksdagsmannaarvode kan betalas ut högst 12
gånger per år, motsvarande ett möte per månad. Sammanträdesarvode kan betalas ut vid maximalt 15
sammanträden per år.
Ordförande i Vadstena turism- och näringsliv AB (VTNAB) föreslås ha en arvodesnivå på 11,8 procent av
riksdagsmannaarvode.
Ordförande, ledamöter och tjänstgörande ersättare i Vadstena förvaltnings AB (VFÖAB) föreslås ha
enbart rörligt arvode enligt samma princip som gäller för sammanträdesarvodering i nämnder.
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Ledamöter och närvarande ersättare i samtliga bolag föreslås få rörligt arvode enligt samma princip som
gäller för sammanträdesarvodering i nämnder.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst

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

Sociala jouren

I rollen som ordförande i socialnämnden bör det ingå i det fasta arvodet att ansvara för minst 50 procent
av tiden för sociala jouren. Resterande 50 procent av tiden fördelas inom socialnämndens presidium och
arvoderas med 100 kronor per dygn.

Expedieras till

Lönekontoret, kommunhuset
Samtliga bolag i kommunkoncernen
Revisorerna
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KS/2017:253

§ 260
Riktlinjer för sociala medier
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner informationen om att riktlinjer för sociala medier antagits.

Sammanfattning

Vadstena kommun närvarar i sociala medier för att möta sina målgrupper där de finns och vill
kommunicera. Rätt använt kan aktiviteter i sociala medier förstärka kommunens varumärke genom att
skapa en känsla av närhet och sammanhang. Sociala medier kan också öka dialogen och vara en hjälp i
rekryteringsarbetet.
Vadstena kommun har ett antal officiella sidor och konton på sociala medier som har olika syfte, och bör
fyllas med olika innehåll. Riktlinjerna beskriver hur kommunen ska agera på sociala medier och hur
ansvarsfördelningen mellan förvaltningschefer, administratörer/redaktörer samt medarbetare och
förtroendevalda ser ut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen den 13 december 2017
Riktlinjer för sociala medier, KS 2017:253

Beslutet expedieras till

Kommundirektör
Samtliga förvaltnings-/enhetschefer
Kommunstyrelsen
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KS/2017:101, KS/2017:76

§ 261
Återrapportering om närproducerade råvaror/Food for Life
Kommunstyrelsens beslut
1. Kostchefen tilldelas medel motsvarande 100 000 kr under 2018, för att kunna göra
verkställighet av arbetsgruppernas initiativ till Food for Life struktur. Finansieringen tas från
KS oförutsedda utgifter.
2. Kostchefen ges i uppdrag att presentera ett förslag till reviderad kostpolicy för
kommunstyrelsen under 2018.

Sammanfattning

Beslut togs i kommunstyrelsen i april om att fortsätta verka för att kommunen ska kunna köpa in och
servera närproducerade livsmedel i de offentliga måltiderna. Kommunstyrelsen beslutade också att
konceptet Food for Life ska implementeras och att arbetsgrupper skulle skapas för ett
förvaltningsövergripande samarbete i frågan. Återkoppling skulle ske till kommunstyrelsen senast i
december gällande hur långt arbetet kommit och hur det ser ut kring finansieringen. Liknande beslut
fattades i våras även av kommunstyrelserna i Ödeshög respektive Boxholms kommuner. Ett pågående
samarbete finns i dessa frågor kommunerna emellan. Även Ydre kommun är på väg att fatta liknande
beslut och vill ingå i samarbetet. Kostchef och kommunstyrelsens ordförande var i Ydre på ett
informationsmöte i början av november.
Arbetsgrupper har skapats inom respektive förvaltning och arbete har påbörjats för att hitta en struktur
runt Food for Life konceptet inom varje verksamhet. Arbetet har tagits väl emot och fått mycket positiv
respons. Det arbete som har påbörjats i de olika arbetsgrupperna kommer fortsätta under 2018. För att
kunna färdigställa handlingsplaner och kunna åka på studiebesök/arrangera aktiviteter så bedöms det
behövas ekonomiska medel motsvarande 100 000 kr för 2018. Längre fram är det troligt att medel
kommer att finnas att söka regionalt för aktiviteter som strävar mot att uppfylla den regionala
livsmedelsstrategin.
Avtalen som Ödeshög och Vadstena kommun har med lokala leverantörer är förlängda till september
2018. För att nå den regionala livsmedelsstrategins mål om 30 procent närproducerade livsmedel till år
2020, är det viktigt att vi fortsätter arbeta för att få in fler lokala leverantörer som kan och vill skriva avtal
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med kommunen. Det är också viktigt att denna inriktning kommuniceras i kontakter med
Inköpssamverkan.
Arbetet med Food for Life bör avspeglas i den kommunövergripande kostpolicyn, där man också bör ta
ett större grepp kring mat och hållbarhet. Kostpolicyn bör revideras så snart som möjligt.
Det finns ett stort intresse regionalt och nationellt för vårt arbete med Food for Life.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 13 december 2017
Protokollsutdrag KS 19 april 2017, § 91.
Bilaga: ”Mer närproducerade livsmedel i våra offentliga måltider”. En skrivelse i samarbete med Ödeshögs
och Boxholms kommuner, KS 2017:101, 2017.731
Regionala Livsmedelsstrategin, KS 2017:76, 2017.402

Beslutet expedieras för kännedom till
Kultur- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kostchef
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KS/2016:31

§ 262
Förslag till handlingsplan för arbetet med folkhälsan
Kommunstyrelsens beslut
1. Anta föreslagen handlingsplan för folkhälsoarbete i Vadstena kommun under 2018

Sammanfattning

Hälsa är centralt i människors liv och en förutsättning för en hållbar utveckling. En god och jämlik hälsa
är en viktig faktor för tillväxt, utveckling och välfärd. Det är viktigt att Vadstena kommun lyfter fram gott
arbete som görs i organisationen inom området folkhälsa. Det är också viktigt att man ringar in nya
områden där det behöver satsas. För att utveckla ett organiserat arbete runt folkhälsofrågorna och sätta en
struktur i organsationen föreslås i denna tjänsteskrivelse en handlingsplan med konkreta aktiviteter,
övergripande och på nämnd/förvaltningsnivå.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen den 13 december 2017
Protokollsutdrag KS/2016:31 § 55

Beslutet expedieras till
Kultur- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnd
Socialnämnden
Folkhälsosamordnare
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KS/2015:38

§ 263
Granskning av detaljplan för Vadstena 4:132 och 4:133
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har inget att erinra.

Sammanfattning

Samråd är i en del i processen vid framtagandet av en detaljplan. Det aktuella planområdet ligger i västra
delen av Vadstena tätort mellan Kalkhagsvägen, Kungsvallavägen och Södra vägen. Området har tidigare
används som kolonilotter och är för närvarande obebyggt. Gällande detaljplan anger att området ska
användas för ”Park”. Vadstena kommun äger fastigheterna. Vadstena fastighets AB har inkommit med
ansökan om att få uppföra mindre flerbostadshus med möjlighet att anpassa boendet för äldre på
fastigheterna.
Planens syfte är att ge möjlighet för byggnation av mindre flerbostadshus med en högsta tillåten
byggnadshöjd av nio meter på fastigheterna Vadstena 4:132 och 4:133. Planarbetet bedrivs som
standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen 2010:900.
Detaljplanen har varit ute på samråd och kommunstyrelsen hade då inget att erinra. Under samrådstiden
har andra inkommit med synpunkter, men inte några som kan anses utgöra kvarstående anmärkningar från
sakägare eller någon ändring av planförslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen den 13 december 2017
Granskningshandlingar

Beslutet expedieras till

Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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KS/2016:169

§ 264
Granskning av detaljplan för del av fastigheten Vadstena 3:2
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har inget att erinra.

Sammanfattning

Vadstena kommun har över åren tillsatt ett flertal utredningar för att kartlägga behovet av nya samt
ombyggda lokaler för kommunens behov av förskolor, fritidshem, grundskola, tillagningskök och lokaler
för en kulturskola. Under åren 2015–2016 har en lokalutredning genomförts och beslut om genomförande
har tagits av kommunfullmäktige. I utredningen föreslås att de nuvarande skolorna Katarinaskolan och
Petrus Magni skola komplettars med en ny skola på del av fastigheten Vadstena 3:2 för årskursena 4–6,
samtidigt som nuvarande S:t Persskolan avvecklas. En del i uppdraget har också varit att utreda behov av
ett tillagningskök för förskola och skola, samt förutsättningar att lösa måltidsbehovet inom
socialförvaltning.
I detaljplanens syfte ingår bland annat även ny sträckning för gång- och cykelstråk, omläggning av
Pilgrimsvägen och hållplatser för skolbuss.
Planområdet ligger centralt i Vadstena mellan Hovsvägen och Pilgrimsvägen/Skänningegatan. Det utgörs
av delar av fastigheterna Vadstena 3:2, ”Cirkusplatsen”, och Vadstena 2:1 samt fastigheten Riddarsporren
1. Samtliga fastigheter ägs av Vadstena kommun.
Planarbetet bedrivs som standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen 2010:900.
Standardförfarande kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och
länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor
betydelse. Detaljplan antas inte heller medföra en betydande miljöpåverkan.
Detaljplanen har varit ute på samråd och kommunstyrelsen hade i sitt svar då inget att erinra. Andra som
svarat under samrådstiden har haft synpunkter på detaljplanen. Dessa kommer att beaktas i det fortsatta
arbetet, bland annat kommer det att göras fler undersökningar/mätningar.

Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen den 13 december 2017
Granskningshandling

Beslutet expedieras till

Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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KS/2017:237

§ 265
Rapportering från trygghets- och säkerhetsrådet
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.

Sammanfattning

Enligt planen för trygghets- och säkerhetsarbete, antagen av kommunstyrelsen 2015-04-01, § 94, ska
trygghets- och säkerhetsrådet (TS-rådet) på det lokala planet arbeta för att medborgare och besökare
upplever Vadstena kommun som både trygg och attraktiv. En regelbunden återkoppling av arbetet och
vidtagna åtgärder ska ske till kommunstyrelsen.
I rapport för år 2017 redogörs för årets aktiviteter och statistik på analyser av narkotikarester i
avloppsvatten och brottsstatistik.

Beslutsunderlag

Trygghets- och säkerhetsrådets arbete och insatser. Rapport 2017, KS 2017:237

Beslutet expedieras till
BRÅ-samordnaren
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KS/2017:306

§ 266
Polisens och kommunens medborgarlöfte
Kommunstyrelsens beslut
1. Medborgarlöfte 2018 för Vadstena kommun, framtaget gemensamt av Polismyndigheten och
kommunen, fastställs.

Sammanfattning

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens samverkanöverenskommelse om långsiktigt
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.
Medborgarlöftet utgår från den lokala lägesbilden. Denna lägesbild har tagits fram genom
medborgardialoger, medarbetardialoger, statistik och genom den interna kunskap som finns inom
Polismyndigheten och kommunens organisationer.
Utifrån de två medborgardialoger som har genomförts under år 2017 har det framkommit att
medborgarna upplever otrygghet på vissa platser vilket föranleder att belysning och andra åtgärder
behöver ses över. Det har även utifrån polisens statistik framkommit att, det framförallt under
sommarmånaderna, har skett ett ökat antal inbrott. Av dessa skedde ett flertal på landbygden då bland
annat lantbrukare blev drabbade.
Medborgarlöftet för år 2018 föreslås med följande lydelse:
Polisen och kommunen lovar att arbeta för att förbättra den upplevda tryggheten bland kommunens
invånare och besökare genom att;
1. kommunen, polisen och andra aktörer i samhället ska genomföra en trygghetsvandring med
fokus på otrygga platser,
2. grannsamverkan - informationssatsning och utbildning för att starta upp nya
grannsamverkansområden i tätorten och på landsbygden.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen den 13 december 2017
Medborgarlöfte KS/2017:306

Beslutet expedieras till
Polismyndigheten i Motala
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KS/2017:259

§ 267
Samverkan för trygg utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Kommunstyrelsens beslut
1. Överenskommelsen om samverkan mellan Region Östergötland och kommunerna i Östergötland
gällande utskrivningar från sluten hälso- och sjukvård godkänns.

Sammanfattning

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ersätter från och med den 1
januari 2018 lagen (1990:140) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, förkortad
betalningsansvarslagen (BAL).
En sammansatt arbetsgrupp med representation från samråd vård och omsorg (SVO) samt ledningsgrupp
vård och omsorg (LGVO) har arbetat fram föreliggande länsgemensamma överenskommelse om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Den länsgemensamma överenskommelsen syftar till att skapa trygg, säker och effektiv övergång till den
regionfinansierade öppenvården, socialtjänsten och kommunala hälso- och sjukvården efter vistelse inom
slutenvården. Parternas roller och ansvar förtydligas i överenskommelsen liksom betydelsen av ett
tillitsfullt samarbete med medborgarens bästa i fokus. Det långsiktiga målet med överenskommelsen är att
vårdprocessen ska fungera så bra att betalningsansvar inte ska utfalla. Överenskommelsen gäller från och
med den 1 januari 2018.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, beteckning SN2017/168-701
Beslutsunderlag från Region Östergötland, daterat 2017-09-19
Förslag till överenskommelse mellan Region Östergötland och kommunerna i Östergötland om
samverkan för trygg, säker och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, dnr HSN 2017-491

Kommunstyrelsens beslut expedieras till
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Region Östergötland, region@regionostergotland.se
Kommundirektör
Ekonomiavdelningen
Socialnämnden
Socialchef
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KS/2017:324

§ 268
Avsiktsförklaring för vårdcentral
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunen tecknar tillsammans med Region Östergötland och Vadstena Fastighets AB en
gemensam avsiktsförklaring som innebär att kommunens fastighetsbolag uppför en byggnad som
inrymmer lokaler för primärvårds- och tandvårdsverksamhet. I samband med att de nya lokalerna
ianspråktas lämnar regionen de lokaler som de hyr av kommunen.

Sammanfattning

Under en tid har förts diskussioner på tjänstemannanivå mellan Vadstena kommun, Region Östergötland
(RÖ) och Vadstena Fastighets AB (VFAB) om möjligheten att tillhandahålla nya, mer ändamålsenliga
lokaler till regionens primärvårdsverksamhet. Under senare år har dessa diskussioner utökats till att även
omfatta regionens tandvårdsverksamhet.
Under 2017 har ett flertal möten på tjänstemannanivå resulterat i en vilja att lämna diskussionsstadiet och
övergå till ett konkret projekt vars mål är att VFAB genom nyproduktion tillskapar nya ytor för RÖ:s
primärvårds- och tandvårdsverksamhet. Starten för projektet är en gemensam avsiktsförklaring som
beskriver mål och roller.
Bifogad avsiktsförklaring är till innehåll antagen av RÖ samt VFAB:s styrelse.

Beslutsunderlag

Tf kommundirektörens tjänsteskrivelse 2017-12-05
Avsiktsförklaring angående vårdcentral med mera
Avsiktsförklaring daterad 2017-11-30

Beslutet expedieras till

Vadstena Fastighets AB, info@vfab.se
Region Östergötland, region@regionostergotland.se
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§ 269
Avtal med Vadstena förvaltnings AB
Kommunstyrelsens beslut
1. Nu gällande förvaltningsavtal med Vadstena fastighets AB prolongeras men med Vadstena förvaltnings
AB som ny avtalspart.

Sammanfattning

Nuvarande förvaltningsavtal med Vadstena fastighets AB går ut vid årsskiftet. Efter ny bolagsbildning är
det nu Vadstena förvaltnings AB som har hand om berörd verksamhet.
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KS/2017:90

§ 270
Upphävande av beslut för överföring av fastigheter
Kommunstyrelsens beslut
1. Samtliga beslut som kommunstyrelsen tagit om att föra över fastigheter till Vadstena
kommunfastigheter AB upphävs. Kommunstyrelsen föreslår att även kommunfullmäktige
upphäver samtliga beslut som fullmäktige tagit i frågan.

Tilläggsyrkanden

Ordförande Anders Hedeborg (S):
Kommunstyrelsens ska även föreslå kommunfullmäktige att upphäva motsvarande beslut fattade av
fullmäktige.
Beslutet gäller enbart överföringar av fastigheter till Vadstena kommunfastigheter AB.

Yrkande

Frida Edholm (K):
Återremiss med motivering att ärendet behöver beredas mer.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras med Frida Edholms
motivering. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer proposition på förslag till beslut med sina egna tilläggsyrkanden och finner det
antaget.

Sammanfattning

Den politiska majoriteten vill inte att fastighetsöverföringen till kommunala bolag genomförs. Därför
föreslås att samtliga beslut som kommunstyrelsen har tagit i frågan ska upphävas.

Beslutet expedieras för kännedom till
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Kultur- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Kommunfullmäktige

Justeras: _________________________________________________

Vadstena kommun
592 80 Vadstena

Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

BESÖKSADRESS

E-POST

44 (3)

Kommunstyrelsen protokoll 2017-12-13

§ 271
Medborgarförslag, motioner och uppdrag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppföljning av handläggningen av motioner, medborgarförslag och uppdrag till kommunstyrelsen är
genomförd.

Sammanfattning

Under året har kommunstyrelsen en gång i kvartalet, vid kommunstyrelsens sammanträden i mars, juni,
september och dagens sammanträde, informerats om handläggningen av motioner, medborgarförslag och
uppdrag till kommunstyrelsen. Detta har skett mot bakgrunden av att det inte har funnits någon
sammanställning av obesvarade motioner och medborgarförslag samt vilka uppdrag som inte har
genomförts, och därmed inte heller någon kontroll över vilka de var.
I följd av kommunstyrelsens sammanträde den 16 november 2016, § 195, finns nu dessa
sammanställningar, som kontinuerligt uppdateras. Det går också i det, sedan hösten 2015, nya
diariesystemet möjlighet att söka motioner och medborgarförslag, vilket inte var möjligt i det gamla
systemet.
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§ 272
Förlängande av tf kommundirektörs tjänst
Kommunstyrelsens beslut
1. Henrik Hendebys förordnande som tf kommundirektör förlängs till den 1 juli 2018.

Sammanfattning

Henrik Hendeby är sedan den 1 augusti 2017 tf kommundirektör i Vadstena kommun. Nu gällande
förordnande slutar vid årsskiftet.
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§ 273
Beredning för framtida politiska organisation
Kommunstyrelsens beslut
1. En politisk beredning tillsätts som ska ta fram ett förslag till framtida politiska organisation i
Vadstena kommun. Förslaget ska vara klart för beslut till kommunstyrelsens sammanträde i
juni 2018. Beredningen består av fem förtroendevalda, tre från den politiska majoriteten och
två från oppositionen.
2. Förslag på förtroendevalda som ska ingå i beredningen tas fram av partigrupperna och lämnas
till kommunstyrelsens ordförande senast den 18 december 2017.

Sammanfattning

Den politiska majoriteten vill tillsätta en politisk beredning som ska ta fram ett förslag till framtida
politiska organisation i Vadstena kommun.
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§ 274
Beredning för framtida äldreomsorg
Kommunstyrelsens beslut
1. En politisk beredning tillsätts som ska ta fram ett förslag till framtida äldreomsorg i Vadstena
kommun. Förslaget ska vara klart för beslut till kommunstyrelsens sammanträde i juni 2018.
Beredningen består av fem förtroendevalda, tre från den politiska majoriteten och två från
oppositionen.
2. Förslag på förtroendevalda som ska ingå i beredningen tas fram av partigrupperna och lämnas
till kommunstyrelsens ordförande senast den 18 december 2017.

Yrkande

Anders Agnemar (C):
Bifall till förslag till beslut.

Sammanfattning

Den politiska majoriteten vill tillsätta en politisk beredning som ska ta fram ett förslag till framtida
äldreomsorg i Vadstena kommun.
Magnus Gustafsson (S) informerar också om den medborgardialog med fokus på 65+ som genomförts
under hösten. Socialnämnden håller nu på att utvärdera den.
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KS/2017:8

§ 275
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen godkänns.

Sammanfattning

Delegationsbeslut under perioden 9 oktober–3 december 2017 redovisas på dagens sammanträde.

Justeras: _________________________________________________
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§ 276
Information från VÖKBY:s extrastämma
Sammanfattning

Kommunens ombud på VÖKBY:s extrastämma, Magnus Gustafsson (S), informerar om stämman, bland
annat att förändringar i styrelsen föranledda extrastämman och att en ny vd rekryteras.
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Justeras: _________________________________________________
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§ 277
Information om ordförandeskap i Centrum för kommunstrategiska studier
Sammanfattning

Kommunstyrelsens ordförande, Anders Hedeborg (S), informerar om att han blivit nominerad att ingå i
styrelsen för Centrum för kommunstrategiska studier samt att bli dess nye ordförande.
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Justeras: _________________________________________________
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KS/2016:213, KS/2017:13, KS/2017:14, KS/2017:163, KS/2017:33, KS/2017:60, KS/2017:83

§ 278
Protokoll för kännedom
Sammanfattning

Protokoll för kännedom under perioden 9 oktober–3 december 2017 delges på dagens sammanträde.
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Justeras: _________________________________________________
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KS/2015:219, KS/2017:20, KS/2017:255, KS/2017:300, KS/2017:305, KS/2017:326, KS/2017:36,
KS/2017:67, XKS/2013:65

§ 279
Övriga meddelanden och handlingar för kännedom
Sammanfattning

Meddelanden/handlingar för kännedom under perioden 9 oktober–3 december 2017 delges på dagens
sammanträde.
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Justeras: _________________________________________________
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§ 280
Inbjudningar
Sammanfattning

Inbjudningar inkomna under perioden 16 november–3 december 2017 delges på dagens sammanträde.
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Justeras: _________________________________________________
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§ 281
Fråga om silon
Sammanfattning

Tf kommundirektör Henrik Hendeby informerar om nuläget i frågan.
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Justeras: _________________________________________________
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