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Plats och tid Medborgarsalen i 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 
Johan Ektander (M) 
Ida Olai (K)  
 
 

Paragrafer §100–§114 
 

 
 
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 
 

2021-12-13 Sista dag för överklagande 
 

2022-01-07 

Datum då anslaget sätts upp 2021-12-17 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 
 

Anncathrin Kristiansson (S)  
Fredrik Unger (S) 
Ulf Vikström (KD) 
Gisela Tapper (K) 
 

Övriga Johan Wernström, bildningschef deltar på distans 
Katarina Andersson, förvaltningskoordinator 
Frida Rosén, sekreterare i samhällsbyggnadsnämnden, §§ 100-103 
Pontus Plænge, konstnärlig ledare Shakespearefabriken, § 102 
Gunilla Isacsson, producent Shakespearefabriken, § 102 
Siw Junling, HR-chef, § 103 

 
Ajournering 14.20-14.40, 15.20-15.28 
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§ 100 

 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
Vår beteckning:  -  

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

 

1. Till justerare väljs Bo Johansson (C). 
2. Följande föredragningslista fastställs: 

 
1 Val av justerare och fastställande av föredragningslista 

 
 

2 Närvaro på sammanträdet 
 

 

3 Information från Shakespearefabriken i Vadstena ek.för. 
 

KUN/2021:17 

4 Information från personalavdelningen 
 

KUN/2021:17 

5 Beslut om mål och detaljbudget 2022 med plan för 2023-2024 
för kultur- och utbildningsnämnden 
 

KUN/2022:1 

6 Beslut om bidrag till särskilda aktörer av regionalt och 
nationellt intresse 2022 
 

KUN/2022:5 

7 Beslut om bidrag till verksamhet inom social sektor 2022 
 

KUN/2022:6 

8 Fastställande av intern kontrollplan för 2022 
 

KUN/2021:187 

9 Beslut om läsårstider 2022/2023 för elever i förskoleklass och 
grundskola 
 

KUN/2021:133 

10 Beslut om förenklad ekonomisk uppföljning per 30 november 
2021 
 

KUN/2021:22 

11 Information om preliminär kulturarvsplan för Vadstena 
kommun 
 

KUN/2021:169 

12 Information från verksamheten och regionen 
 

KUN/2021:17 
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13 Anmälan av delegationsbeslut 
 

KUN/2021:18 

14 Meddelanden och handlingar för kännedom 
 

KUN/2021:19 
 

15 Ändring i riktlinjer för Vadstena kommuns kulturstipendium 
 

KUN/2021:111 

 
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. 
 
Förslag till beslut  

Ida Olai(K): Till justerare väljs Bo Johansson (C). 
 

Göran Fältgren (S): Följande ärende läggs till föredragningslistan: 
- Närvaro på sammanträdet 

 
Lena Linde (K): Följande ärende läggs till föredragningslistan: 

- Ändring i riktlinjer för Vadstena kommuns kulturstipendium 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kultur- och utbildningsnämnden kan besluta enligt förslagen och finner att 
nämnden har beslutat enligt förslagen. 
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§ 101 

 

Närvaro på sammanträde 
Vår beteckning:  -  

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

 
1. Sekreterare i samhällsbyggnadsnämnden får delta vid §§ 100-103 på dagens sammanträde. 

 

Sammanfattning  

Ytterligare en tjänsteperson behöver medverka vid uppstarten av sammanträdet för att sköta den tekniska 
utrustningen i lokalen. 
 
Förslag till beslut  

Göran Fältgren (S): 
 

1. Sekreterare i samhällsbyggnadsnämnden får delta vid §§ 100-103 på dagens sammanträde. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kultur- och utbildningsnämnden kan besluta enligt förslaget och finner att 
nämnden har beslutat enligt förslaget. 
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§ 102 

 

Information från Shakespearefabriken i Vadstena ek.för. 
Vår beteckning: KUN/2021:17 - 009 

 

Sammanfattning 

Shakespearefabriken har sedan 1996 spelat Shakespeares dramer i Vadstena. 2019 flyttade verksamheten in 
i en gammal foderfabrik strax söder om Vadstena. Shakespearefabriken erbjuder också utbildning. 
 
Konstnärlig ledare och producent för Shakespearefabriken informerar om verksamheten. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 103 

 

Information från personalavdelningen 
Vår beteckning: KUN/2021:17 - 009 

 

Sammanfattning 

HR-chefen redovisar statistik över personal, sjukfrånvaro, frisknärvaro med mera inom kultur- och 
utbildningsförvaltningen.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 

Informationsunderlag 
Bildspelspresentation - statistik 
 

  



8 (20) 
 

 
 

Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2021-12-13 

 

 

 

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 

§ 104 

 

Beslut om mål och detaljbudget 2022 med plan för 2023-2024 för kultur- 

och utbildningsnämnden 
Vår beteckning: KUN/2022:1 - 041 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Mål och detaljbudget för 2022, med plan för 2023 och 2024 för kultur- och utbildningsnämnden 
antas. 

 

 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige fastslår i november 2021 en strategisk plan med rambudget för Vadstena kommun, 
gällande 2022 och med plan för 2023 och 2024. Kultur- och utbildningsförvaltningen har med 
utgångspunkt i denna tagit fram ett förslag till mål och detaljbudget för kultur- och utbildningsnämnden 
för samma period. Planen innehåller förslag på drift- och investeringsbudget samt nämndspecifika mål 
som bidrar till de strategiska målen. Förvaltningen kommer vid ett senare tillfälle att informera kultur- och 
utbildningsnämnden om verksamhetsplanen där förverkligandet av nämndens mål beskrivs. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 24 november 2021 
Förslag till mål och detaljbudget 2022 med plan för 2023-2024 för kultur- och utbildningsnämnden 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen  
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§ 105 

 

Beslut om bidrag till särskilda aktörer av regionalt och nationellt intresse 

2022 
Vår beteckning: KUN/2022:5 - 805 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

 
1. Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att fördela bidrag till Stiftelsen Internationella 

Vadstena-Akademien och Shakespearefabriken i Vadstena ek.för. om totalt 850 000 kronor. 
 
Stiftelsen Internationella Vadstena-Akademien  500 000 kronor 
Shakespearefabriken i Vadstena ek.för. 350 000 kronor 

 
2. Bidrag betalas ut när rapport om användning av bidrag för föregående år (2020) har kommit in 

och godkänts. 
 
 

Sammanfattning 
Verksamheter som har ett regionalt och eller nationellt betydelsefullt intresse kan söka bidrag inom ramen 
för särskilda aktörer. I många fall är ett kommunalt bidrag av avgörande betydelse för att även kunna 

erhålla regionala eller nationella bidrag. Bidragets storlek fastställs av kultur- och utbildningsnämnden 
inför varje budgetår efter beredning av förvaltningen. 

 
Det finns två kategorier av kulturaktörer som kan söka detta bidrag: 
 

1. Aktör som Region Östergötland tilldelat regionalt verksamhetsuppdrag.  
2. Aktör som tillhör gruppen ”vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse” i Statens kulturråds 

regleringsbrev. 
 
Två aktörer har inför 2022 ansökt om bidrag till särskilda aktörer; Stiftelsen Internationella Vadstena-
Akademien och Shakespearefabriken i Vadstena ek.för. Stiftelsen Internationella Vadstena-Akademien har 
ansökt om 500 000 kronor och Shakespearefabriken i Vadstena ek.för. har ansökt om 350 000 kronor. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 23 november 2021 
Ansökningar 
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Beslutet med handlingar expedieras till 
Ekonomiassistent 2 (för utbetalning) 
 

Beslutet expedieras till 
Stiftelsen Internationella Vadstena-Akademien  
Shakespearefabriken i Vadstena ek.för. 
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§ 106 

 

Beslut om bidrag till verksamhet inom social sektor 2022 
Vår beteckning: KUN/2022:6 - 805 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att fördela bidrag till verksamhet inom social sektor 
enligt följande: 
Bris, region Öst   15 000 kronor 
Motala kvinnojour   60 000 kronor 
Brottsofferjouren   35 000 kronor 
Föreningen Östergötlands barn    5 000 kronor 

2. Bidrag betalas ut när rapport om användning av bidrag för föregående år (2020) har kommit in 
och godkänts. 

 

 

Sammanfattning 
Fyra aktörer ansöker om bidrag inom ramen för social sektor under 2022; Bris region Öst, Motala 
kvinnojour, Brottsofferjouren Västra Östergötland och Föreningen Östergötlands barn.  
 
Beslutet fattas utifrån Vadstena kommuns riktlinjer för bidrag till idéburen och ideell sektor. I riktlinjerna 
anges att bidrag ges till ideella och idéburna verksamheter som på ett omhändertagande och proaktivt sätt 
bedriver verksamhet inom social sektor. Där anges också att bidragen ska rapporteras. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 14 oktober 2021 

Ansökningar 
Redovisningar 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Ekonomiassistent 2 (för utbetalning) 
 

Beslutet expedieras till 
Bris, region Öst 
Motala kvinnojour 
Brottsofferjouren 
Föreningen Östergötlands barn  
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§ 107 

 

Fastställande av intern kontrollplan för 2022 
Vår beteckning: KUN/2021:187 - 001 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Intern kontrollplan för kultur- och utbildningsnämnden 2022 fastställs. 

 
 

Sammanfattning 
Syftet med den interna kontrollen är att politiker och verksamhetsledning ska ha kontroll över 
verksamheten. Det handlar om god ekonomisk hushållning, att ha en ändamålsenlig och tillförlitlig 
finansiell rapportering samt att lagar, föreskrifter och politiska beslut följs. Även möjliga risker ska 
bedömas och förebyggas. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 19 november 2021 
Förslag till intern kontrollplan 2022 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer 
Ekonomichef  
Samtliga omnämnda i internkontrollplanen  
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§ 108 

 

Beslut om läsårstider 2022/2023 för elever i förskoleklass och grundskola 
Vår beteckning: KUN/2021:133 - 608 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Läsårstider för förskoleklass och grundskola läsåret 2022/2023 fastställs enligt följande: 
 

Höstterminen  2022-08-17 – 2022-12-20  
Höstlov  2022-10-31 – 2022-11-04 

 
Vårterminen  2023-01-09 – 2023-06-15 
Sportlov  2023-02-20 – 2023-02-24 
Påsklov  2023-04-11 – 2023-04-14 
Lovdagar 2023-05-19, klämdag efter Kristi himmelsfärdsdag 

  2023-06-05, klämdag innan nationaldagen 
 

2. Rektorerna får i uppdrag att tillsammans planera in fem studiedagar/planeringsdagar under 
terminstid. 

 
3. Skolledningen ges i uppdrag att utifrån verksamhetens behov planera in totalt 194 arbetsdagar, 

inklusive undervisningsdagar, för personal med läraravtal. 
 

 

Sammanfattning 
Inför läsåret 2022/2023 ska läsårstider för förskoleklass och grundskola fasställas. Inför varje läsår sker en 
regional samordning där varje kommun inom de fastställda ramtiderna ges möjlighet att planera in 
undervisningsdagar under läsåret. 
 
Enligt skollagen ska ett läsår bestå av minst 178 skoldagar i de obligatoriska skolformerna, förutom i 
förskoleklassen. Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. Huvudmannen beslutar vilka datum som höst- 
och vårterminerna ska börja och sluta. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad 17 november 2021 
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Beslutet med handlingar expedieras till 
Rektorer 

 

Beslutet expedieras till 
Kostenheten 

Östgötatrafikens skolskjutsplanerare 
Fristående förskolor i Vadstena kommun 
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§ 109 

 

Beslut om förenklad ekonomisk uppföljning per 30 november 2021 
Vår beteckning: KUN/2021:22 - 042 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Förenklad ekonomisk uppföljning per 30 november 2021 för kultur- och utbildningsnämnden 
godkänns. 

 

 

Sammanfattning 
En helårsprognos för kultur- och utbildningsnämnden visar med nu kända förutsättningar och beslut att 
verksamheten är 700 tkr bättre än budget.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 9 december 2021  
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§ 110 

 

Information om preliminär kulturarvsplan för Vadstena kommun 
Vår beteckning: KUN/2021:169 - 808 

 

Sammanfattning 
En kulturarvsplan för Vadstena kommun ska tas fram. Ett arbetsmöte med kultur- och 
utbildningsnämnden kommer att genomföras i anslutning till nämndens sammanträde den 31 januari 2022. 
Ett första utkast till kulturarvsplan skickades ut till nämndens ledamöter och ersättare den 7 december för 
diskussion i partigrupperna. Synpunkter lämnas senast den 10 januari.   
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 111 

 

Information från verksamheten och regionen 
Vår beteckning: KUN/2021:17 - 009 

 

Sammanfattning 

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

• Allt fler lärarstudenter intresserar sig för Vadstena kommun och väljer att göra sin 
verksamhetsförlagda utbildning i Vadstena.  

• Förvaltningsrätten avslår överklagande av beslut om fastställande av bidrag till enskild verksamhet 
vid Hovet förskola för barn från Vadstena kommun 2021. 

• Skolprojektet går nu in i fas 2.  
• Vadstena kommuns medarbetarenkät 2021 är genomförd. Resultat för kultur- och 

utbildningsförvaltningen redovisas. 
• Kulturchefstjänsten är tillsatt.  
• Elevhälsan ska rekrytera skolpsykolog och kurator. 
• Skoladministrationen på grundskolorna ses över.  
• En strategisk kompetensförsörjningsplan ska under våren tas fram tillsammans med lärarfacken. 

 
 Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 112 

 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning: KUN/2021:18 - 002 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

 
1. Redovisningen godkänns. 

 
 

Sammanfattning 
Kultur- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstepersoner 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 2021-11-06 - 2021-12-03 har sammanställts till dagens sammanträde. 
Bildningschefen informerar muntlig om delegationsbesluten. 
 

Beslutsunderlag 

Lista över delegationsbeslut 2021-11-06 - 2021-12-03 
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§ 113 

 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: KUN/2021:19 – 001 

 

Sammanfattning 
Meddelanden och handlingar för kännedom under perioden 2021-11-06 - 2021-12-03 delges på dagens 
sammanträde. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 

Informationsunderlag 
Meddelandelista 2021-11-06 - 2021-12-03 
  



20 (20) 
 

 
 

Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2021-12-13 
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§ 114 

 

Ändring i riktlinjer för Vadstena kommuns kulturstipendium 
Vår beteckning: KUN/2021:111 - 867 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

 
1. Frågan om eventuell ändring i riktlinjerna för Vadstena kommuns kulturstipendium, enligt förslag 

från Lena Linde (K), tas vidare för politisk beredning av kultur- och utbildningsnämndens 
presidium. 

2. Eventuell ändring tas med vid ordinarie revidering av riktlinjerna. 
 

 

Sammanfattning 
Kultur- och utbildningsnämnden har antagit riktlinjer för Vadstena kommuns kulturstipendium och 
diplom för särskild uppskattning.  
 
I riktlinjerna står bland annat: 
 

• Stipendiet kan inte delas ut till aktiva politiker verksamma inom kommunen. 
 
Lena Linde (K) framför att detta kan medföra att kulturaktörer väljer att inte arbeta politiskt. 
 

Förslag till beslut  
Göran Fältgren (S): 
 

1. Frågan om eventuell ändring i riktlinjerna för Vadstena kommuns kulturstipendium, enligt förslag 
från Lena Linde (K), tas vidare för politisk beredning av kultur- och utbildningsnämndens 
presidium. 

2. Eventuell ändring tas med vid ordinarie revidering av riktlinjerna. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och utbildningsnämnden kan besluta enligt förslaget och finner att 
nämnden har beslutat enligt förslaget. 
 

Beslutet expedieras till 
Kultur- och fritidsstrateg 


