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Plats och tid Medborgarsalen, Rödtornet, Vadstena klockan 13.00-15.30 
 

Beslutande Göran Fältgren (S), ordförande 
Eva Sparrborn (M), första vice ordförande 
Lena Linde (K)  
Annika Bodelius (MP) 
Bo Johansson (C) andra vice ordförande 
Ida Olai (K)  
 

Paragrafer § 33–§ 51 
 

 
 
Sekreterare 

 
_________________________________________________________ 
Katarina Andersson 

 
 
Ordförande 

 
_________________________________________________________ 
Göran Fältgren (S) 

 
 
Justerare 

 
_________________________________________________________ 
Bo Johansson (C)  

 

 

Anslag/bevis 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Nämnd Kultur- och utbildningsnämnden 

 
Sammanträdesdatum 
 

2020-06-15 Sista dag för överklagande 
 

2020-07-08 

Datum då anslaget sätts upp 2020-06-17 Anslaget tas ned dagen efter sista dag för 
överklagande. 
 

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och utbildningsförvaltningen 

 
Underskrift  

 
___________________________________________________ 
Katarina Andersson 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 
 

- 
 

Övriga Johan Wernström, bildningschef 
Katarina Andersson, förvaltningskoordinator 
Lina Eriksdotter-Brandt, ekonom 
Tony Melander, bibliotekschef/bibliotekarie, § 35 
Markus Lindberg, kultur- och fritidsstrateg, §§ 38-42 

 
Ajournering 14.50-15.00 
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§ 33 

Val av justerare 
Vår beteckning:  -  

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

 

1. Till justerare väljs Bo Johansson (C). 
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§ 34 

Fastställande av föredragningslista 
Vår beteckning:  -  

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

Följande föredragningslista fastställs: 

 

1 Val av justerare 
 

 

2 Fastställande av föredragningslista 
 

 

3 Presentation av bibliotekschef 
 

 

4 Revidering av delegationsordning för kultur- och utbildningsnämnden 
 

KUN/2020:89 

5 Beslut om arkivansvariga inom kultur- och utbildningsnämnden 
 

KUN/2020:73 

6 Revidering av riktlinjer för enprocentsregeln 
 

KUN/2020:18 

7 Revidering av riktlinjer för konst i Vadstena kommun 
 

KUN/2020:20 

8 Reviderad riktlinje för utdelande av Vadstena kommuns stipendium till 
musikalisk ungdom 
 

KUN/2019:171 

9 Beslut om taxor inom kultur- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde från och med 1 augusti 2020 
 

KUN/2020:84 

10 Information om tidsplan för arbete med att göra om frilufts- och 
fritidsplan för Vadstena kommun till två separata planer 
 

KUN/2020:108, 
KUN/2020:109 

11 Revidering av riktlinjer för omsorg under tid då förskola och fritidshem 
inte erbjuds 
 

KUN/2020:90 

12 Förenklad ekonomisk uppföljning per 31 maj 2020 KUN/2020:36 
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13 Uppdrag till bildningschefen att upprätta en åtgärdsplan för kultur- och 

utbildningsnämndens prognostiserade budgetavvikelse 
 

KUN/2020:36 

14 Anmälan av delegationsbeslut 
 

KUN/2020:11 

15 Information om genomförda folkhälsoinsatser 2019 
 

KUN/2020:88 

16 Information om påverkan på verksamheten utifrån coronapandemin 
 

KUN/2020:83 

17 Bildningschefen informerar 
 

KUN/2020:12 

18 Information från regionen 
 

KUN/2020:13 

19 Meddelanden och handlingar för kännedom KUN/2020:14 
 

 

Sammanfattning 

Till varje sammanträde sammanställs en föredragningslista. Där redovisas vilka ärenden ordföranden vill 

att nämnden ska behandla. Vid sammanträdet har nämndledamöterna möjlighet att föreslå ändringar i 

listan.  
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§ 35 

Presentation av bibliotekschef 
Vår beteckning:  -  

Sammanfattning 

Tony Melander som börjar sin anställning som bibliotekschef/bibliotekarie den 15 juni presenterar sig för 
kultur- och utbildningsnämndens ledamöter. 
  
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 36 

Revidering av delegationsordning för kultur- och utbildningsnämnden 
Vår beteckning: KUN/2020:89 - 002 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Kultur- och utbildningsnämndens beslut från 13 januari 2015, om rätt att underteckna handlingar 
inom kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde, upphävs från och med 1 juli 2020. 

2. Delegationsordning beslutad av kultur- och utbildningsnämnden 14 oktober 2019, § 112 upphävs 
från och med 1 juli 2020. 

3. Förslag till reviderad delegationsordning för kultur- och utbildningsnämnden antas och gäller från 
och med 1 juli 2020. 

 
  

Sammanfattning 
En delegationsordning omfattar beslut som fattas på nämndens vägnar. Nu gällande delegationsordning, 
beslutad av kultur- och utbildningsnämnden 14 oktober 2019, är i behov av revidering på några punkter. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 15 april 2020 
Förslag till reviderad delegationsordning 
Huvudreglemente för kommunstyrelse och nämnder, beteckning: KS/2017:286 - 003 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 13 januari 2015, § 5 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Samtliga delegater  



8 (23) 
 

 
 

Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2020-06-15 

 

 

 

Justeras:_____________________________________________________  
 

 

Vadstena kommun 
592 80 Vadstena  BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35  TEL 0143-150 00  FAX 0143-151 90 

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se 

§ 37 

Beslut om arkivansvariga inom kultur- och utbildningsnämnden 
Vår beteckning: KUN/2020:73 - 004 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

 
1. Bildningschefen utses till arkivansvarig för nämnd, förvaltningsadministration inklusive 

flyktingmottagning, kulturskola och vuxenutbildning. 
2. Bibliotekschefen utses till arkivansvarig för bibliotek. 
3. Kultur- och fritidsstrateg utses till arkivansvarig för Fritidscentrum och simhall. 
4. Rektor för förskolan utses till arkivansvarig för förskoleverksamhet. 
5. Rektor för Sankt Persskolan utses till arkivansvarig för grundskola F-3 samt fritidshem. 
6. Rektor för Katarinaskolan utses till arkivansvarig för grundskola 4-6. 
7. Rektor för Petrus Magni skola utses till arkivansvarig för grundskola 7-9. 
8. Arbetsmarknadschef/rektor utses till arkivansvarig för arbetsmarknadsavdelning, elevhälsa, 

uppdragsutbildning och introduktionsprogrammet. 
9. Beslutet ersätter kultur- och utbildningsnämndens beslut 16 september 2019, § 98. 

 

Sammanfattning 

Enligt Arkivreglemente för Vadstena kommun ska de myndigheter som omfattas av bestämmelserna i 
reglementet utse arkivansvariga, som är ytterst ansvariga för informationsförvaltningen. Med anledning av 
organisationsförändringar inom kultur- och utbildningsförvaltningen behöver arkivansvaret ses över. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 18 mars 2020 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut § 98/2019-09-16 
Arkivreglemente för Vadstena kommun 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Arkivansvariga som fått nytt eller förändrat arkivansvar 

Beslutet expedieras till  

Arkivombud i de verksamheter som fått ny arkivansvarig 
Regionförbundet Sydarkiveras arkivarie och arkivassistent för Vadstena kommun  
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§ 38 

Revidering av riktlinjer för enprocentsregeln 
Vår beteckning: KUN/2020:18 - 866 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

 
1. Kultur och utbildningsnämnden antar reviderade riktlinjer för enprocentsregeln för Vadstena 

kommun vilka ersätter tidigare riktlinjer antagna av nämnden den 12 december 2016, § 172. 
 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2016 att Vadstena kommun ska införa enprocentregeln 
för konstnärlig gestaltning vid ny-, till- och ombyggnad av lokal och offentlig plats. Kultur- och 
utbildningsnämnden fastställde utifrån denna regel Riktlinjer för enprocentsregeln i Vadstena kommun den 
12 december 2016. Dessa har efter samråd med Statens konstråd nu reviderats. Riktlinjerna har till syfte att 
fungera som en vägvisare när det gäller att hantera och arbeta med enprocentsregeln. De hänger samman 
med underliggande rutiner för enprocentsregeln och riktlinjer för offentlig konst. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad 8 januari 2020 
Förslag till reviderade riktlinjer 
Rutin  
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§ 39 

Revidering av riktlinjer för konst i Vadstena kommun 
Vår beteckning: KUN/2020:20 - 865 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

 
1. Kultur och utbildningsnämnden antar reviderade riktlinjer för konst i Vadstena kommun vilka 

ersätter tidigare riktlinjer antagna av nämnden den 14 oktober 2019, § 111. 
 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog den 30 maj 2018 en Konstpolicy för Vadstena kommun. Kultur- och 
utbildningsnämnden fastställde utifrån denna policy Riktlinjer för offentlig konst i Vadstena kommun den 
14 oktober 2019. Dessa har efter samråd med Statens konstråd nu reviderats. Riktlinjerna har till syfte att 
fungera som en vägvisare när det gäller att hantera och arbeta med kommunens konst. De hänger samman 
med underliggande rutin för konst och riktlinjer för enprocentsregeln. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 8 januari 2020 
Konstpolicy, beteckning: KUN/2017:269-865  
Förslag till reviderade riktlinjer 
Rutin  
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§ 40 

Reviderad riktlinje för utdelande av Vadstena kommuns stipendium till 
musikalisk ungdom 
Vår beteckning: KUN/2019:171 - 613 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

 
1. Ärendet återremitteras för ytterligare beredning som ska vara klar så att beslut kan fattas vid kultur- 

och utbildningsnämndens sammanträde den 19 oktober 2020.  
 

Sammanfattning 

Vadstena kommun och Vadstena-Akademien delar varje år ut ett stipendium till musikalisk ungdom. 

Riktlinjerna har reviderats med jämna mellanrum, senast 2014. I denna revision har riktlinjerna anpassats till 

förändring av kommunens nämndorganisation och verksamhet. Likaså har juryns sammansättning ändrats. 

 

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut: 

 
1. Riktlinjer för utdelande av Vadstena kommuns och Vadstena-Akademiens stipendium till 

musikalisk ungdom fastställs. 

Förslag till beslut  

Annika Bodelius (MP): Riktlinjer för utdelande av Vadstena kommuns och Vadstena-Akademiens 

stipendium till konstnärlig ungdom fastställs. 

 
Göran Fältgren (S): Ärendet återremitteras för ytterligare beredning som ska vara klar så att beslut kan fattas 

vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 19 oktober 2020.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras för ytterligare beredning. 

Ordföranden finner att nämnden har beslutat att återremittera ärendet. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 31 mars 2020 
Förslag till riktlinjer 

Förslag till rutiner 

Beslutet expedieras till 

Kultur- och fritidsstrateg 

Kulturskolan 
Vadstena-Akademien  
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§ 41 

Beslut om taxor inom kultur- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde från och med 1 augusti 2020 
Vår beteckning: KUN/2020:84 - 049 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Förslag till reviderad taxa för kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde antas och 
ersätter taxa från 1 oktober 2019. 

 
  

Sammanfattning 
Kultur- och utbildningsförvaltningen har uppdraget att justera de taxor som finns inom kultur- och 

utbildningsnämndens ansvarsområde. Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår att taxan revideras 

enligt förslag.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad 7 april 2020 
Förslag till reviderad taxa från och med 1 augusti 2020 
Nu gällande taxa beslutad av kultur- och utbildningsnämnden 17 juni 2019, § 79 och redaktionellt reviderad 
24 september 2019, beteckning: KUN/2019:140 – 049  
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Lokalstrateg  
Bokningsansvariga  
 

Beslut för kännedom - delegationsbeslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 42 

Information om tidsplan för arbete med att göra om frilufts- och fritidsplan 
för Vadstena kommun till två separata planer 
Vår beteckning: KUN/2020:108, KUN/2020:109 

 

Sammanfattning 
Den 19 juni 2019 antog kommunfullmäktige Fritids- och friluftsplan för Vadstena kommun.  
 
Kultur- och fritidsstrategen informerar om att förslag till två separata planer har tagits fram, en friluftsplan 
och en fritidsplan. Fritidsplanen behöver dock kompletteras med mål. Målen bör diskuteras politiskt innan 
planerna antas. Kultur- och utbildningsnämndens presidium kommer att stämma av förslag till mål inför 
kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 7 september 2020. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 

Informationsunderlag 

Förslag till Friluftsplan för Vadstena kommun 
Förslag till Fritidsplan för Vadstena kommun  
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§ 43 

Revidering av riktlinjer för omsorg under tid då förskola och fritidshem 
inte erbjuds 
Vår beteckning: KUN/2020:90 - 719 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

 

1. Riktlinjer för omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds, antagna av kultur- och 

utbildningsnämnden den 20 maj 2019 upphävs från och med 1 juli 2020. 

2. Förslag till reviderade riktlinjer för omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds 

fastställs och gäller från och med 1 juli 2020. 

3. Bildningschefen får i uppdrag att utvärdera verksamheten och riktlinjerna under hösten 2020. 

 

Sammanfattning 

Vadstena kommun erbjuder sedan den 1 september 2019 omsorg under tid då förskola och fritidshem inte 

erbjuds (skollagen 25 kap. 5 kap). Efter att verksamheten har varit igång i drygt ett halvår ser förvaltningen 

att verksamheten har en högre kostnad än beräknat. Detta leder till att kultur- och utbildningsnämnden 

skyndsamt behöver ta ett nytt beslut om reviderade riktlinjer. Dessutom efterfrågar verksamheten 

förtydligande av reglerna.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 14 maj 2020 

Förslag till reviderade riktlinjer  

Nu gällande riktlinjer, beteckning: KUN/2019:13 – 710  

Beslutet med handlingar expedieras till 

Rektorn för den kommunala förskolan 

Rektorn för det kommunala fritidshemmet  
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§ 44 

Förenklad ekonomisk uppföljning per 31 maj 2020 
Vår beteckning: KUN/2020:36 - 042 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Förenklad ekonomisk uppföljning per 31 maj 2020 för kultur- och utbildningsnämnden godkänns. 
 
 

Sammanfattning 
En helårsprognos för kultur- och utbildningsnämnden visar med nu kända förutsättningar och beslut att 
verksamheten överskrider budget med 2 500 tkr. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 5 juni 2020  
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§ 45 

Uppdrag till bildningschefen att upprätta en åtgärdsplan för kultur- och 
utbildningsnämndens prognostiserade budgetavvikelse 
Vår beteckning: KUN/2020:36 - 042 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

 

1. Bildningschefen får i uppdrag att, till kommunstyrelsens sammanträde den 2 september 2020, 
upprätta en åtgärdsplan för kultur- och utbildningsnämndens hantering av prognostiserad 
budgetavvikelse i fördjupad ekonomisk uppföljning per 30 april 2020.  
 

Sammanfattning 

På begäran av kommunstyrelsen ska kultur- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsens sammanträde 
den 2 september upprätta en åtgärdsplan för hantering av prognostiserad budgetavvikelse. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 5 juni 2020 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Kommunstyrelsen  

Beslutet expedieras till  

Ekonomiavdelningen 
Bildningschefen   
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§ 46 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning: KUN/2020:11 - 002 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

 

1. Redovisningen godkänns. 

 
 

Sammanfattning 

Kultur- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt 
delegationsordning antagen av kultur- och utbildningsnämnden. Dessa beslut ska redovisas till kultur- och 
utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa 
delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. 
 
Delegationsbeslut under perioden 2020-03-07—2020-06-05 redovisas på dagens sammanträde. 
 

Beslutsunderlag 

Lista över delegationsbeslut  
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§ 47 

Information om genomförda folkhälsoinsatser 2019 
Vår beteckning: KUN/2020:88 - 019 

 

Sammanfattning 

Bildningschef Johan Wernström informerar om genomförda folkhälsoinsatser 2019 och de områden som 
kultur- och utbildningsförvaltningen särskilt har arbetat med. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 

Informationsunderlag 

Redovisning av genomförda insatser 2019 för att nå en bättre och jämlik folkhälsa  
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§ 48 

Information om påverkan på verksamheten utifrån coronapandemin 
Vår beteckning: KUN/2020:83 - 812 

 

Sammanfattning 

Bildningschef Johan Wernström informerar om hur verksamheterna inom kultur- och 
utbildningsförvaltningen har påverkats av Coronapandemin. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 

Informationsunderlag  
Påverkan på verksamheten utifrån Coronapandemin  
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§ 49 

Bildningschefen informerar 
Vår beteckning: KUN/2020:12 - 006 

 

Sammanfattning 

Bildningschef Johan Wernström informerar muntligt om vad som är på gång inom kultur- och 
utbildningsförvaltningen, bland annat: 
 

• Fjorton elever kommer att vara inskrivna i grundsärskolan till hösten, som det ser ut i dagsläget. Det 
kommer att medföra extra kostnader för skolskjutsar och elevplatser. 

• I mitten av vecka 26 beräknas biblioteket i Borghamns bygdegård vara klart. 
• Östgötatrafikens nya zonindelning kommer leda till ökande kostnader för Vadstena kommun 

framöver. 
• Biträdande rektor/specialpedagog inom förskolan har sagt upp sig. Rekrytering pågår. 
• Reducering av avgift för allmän förskola under sommaren tas bort.  
• Kulturskolan har kö till dansundervisning men har svårt att fylla andra grupper, exempelvis träblås. 
• Sommaraktiviteter för barn och unga kommer att anordnas i samverkan mellan bibliotek, 

Fritidscentrum och kulturskolan. 
• Aktivitet med nattvandrare på stan startade den 12 juni. 
• ”Allmän kurs med praktik i omsorg Grundskolenivå - svenska som andraspråk” planeras att starta 

den 1 september. Utbildningen anordnas av Vadstena Folkhögskola i samverkan med Vadstena 
kommun. 

• Till- och ombyggnad av förskolan Gullvivans kök är igång. 
• En strategidag inom grundskolan planeras den 14 augusti, det är dock inte klart i vilken 

form.  Kultur- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare inbjuds att delta. 
• Motala, Ödeshög, Mjölby och Vadstena kommuner har gjort en ny gemensam ansökan om medel 

hos Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA). 
• Kommunens ansvar för de som står längst bort från arbetsmarknaden förväntas öka till hösten i 

spåren av Covid-19.  
• Det kommer även fortsättningsvis vara möjligt för personal som arbetar inom vård och omsorg att 

validera sina kunskaper genom en lärlingsutbildning.  
• Avtal gällande samordning och genomförande av samhällsorientering för nyanlända på modersmål 

har sagts upp av Region Östergötland. Ett nytt avtal ska tecknas. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 50 

Information från regionen 
Vår beteckning: KUN/2020:13 - 808 

 

Sammanfattning 

Ordförande Göran Fältgren informerar om att de olika nämndordförandena i Boxholm, Ödeshög, Motala, 
Mjölby och Vadstenas som ansvarar för skolfrågor, har haft ett inledande möte för att diskutera frågor att 
samverka kring. 
 
Bildningschef Johan Wernström informerar muntligt från chefsnätverk för vuxenutbildning och 
gymnasium där regionalt valideringsprojekt och kollektivtrafiken till hösten med anledning av Covid-19 
diskuterats. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 51 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: KUN/2020:14 - 001 

 

Sammanfattning 
Meddelanden och handlingar för kännedom under perioden 2020-03-07—2020-06-05 delges på dagens 
sammanträde. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 

Informationsunderlag 
Meddelandelista 
 


