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Plats och tid Vävaren i kommunhuset, Klosterledsgatan 35, Vadstena klockan 13.00-14.40 
 

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

Paragrafer §1–§10 
 

 
 
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 
 

2022-01-31 Sista dag för överklagande 
 

2022-02-24 

Datum då anslaget sätts upp 2022-02-03 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) deltar på distans 
Elin Boreson-Stenlund (KD) deltar på distans 
Gisela Tapper (K) deltar på distans 
 
 

Övriga Johan Wernström, bildningschef  
Katarina Andersson, förvaltningskoordinator 
Andreas Persson, arbetsmarknadschef deltar på distans, § 2 
Hanna Kantokoski, utredare deltar på distans, § 3 
Markus  Lindberg, kultur- och fritidsstrateg deltar på distans, § 6 
 

Ajournering 14.00-14.15 
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§ 1 

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 Presentation av ny arbetsmarknadschef 
 

 

3 Redovisning av måluppfyllelse i årskurs 6 och 9 
 

KUN/2021:63 

4 Redovisning av klagomål mot utbildningen i Vadstena kommun 
perioden 1 juli – 31 december 2021 
 

KUN/2021:44 

5 Redovisning av synpunkter och förslag inom kultur- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde perioden 1 juli - 31 
december 2021 
 

KUN/2021:42 

6 Beslut om Vadstena kommuns kulturstipendium 2022 
 

KUN/2021:193 

7 Delegation på tillfälliga förändringar i verksamheten till följd av 
covid-19 – 7 februari till och med 30 juni 2022 
 

KUN/2020:83 

8 Information från verksamheten och regionen 
 

KUN/2022:10 

9 Anmälan av delegationsbeslut 
 

KUN/2021:18, 
KUN/2022:11 
 

10 Meddelanden och handlingar för kännedom 
 

KUN/2021:19, 
KUN/2022:12 

 

 

  



4 (14) 
 

 
 

Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2022-01-31 
 

 

 
Justeras:_____________________________________________________  

 

 

Vadstena kommun 

592 80 Vadstena  BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35  TEL 010-234 70 00 
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se 

Sammanfattning 

Ordföranden inleder sammanträdet med att informera om att ingen ledamot eller ersättare i kultur- och 
utbildningsnämnden varken kan hindras eller tvingas att fysiskt närvara på ett sammanträde, men 
Vadstena kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Fysiskt deltagande på ett 
sammanträde som inte stämmer överens med Folkhälsomyndighetens rekommendationer är inget som 
kommunen står bakom. 
 
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  

Lena Linde (K): 
 

1. Till justerare väljs Bo Johansson (C). 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kultur- och utbildningsnämnden kan besluta enligt förslaget och finner att 
nämnden har beslutat enligt förslaget. 
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§ 2 

Presentation av ny arbetsmarknadschef 
Vår beteckning:  -  
 

Sammanfattning 

Andreas Persson som har efterträtt Magnus Carlsson som arbetsmarknadschef presenterar sig för kultur- 
och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare. Andreas ansvarar för arbetsmarknadsfrågor, integration 
och vuxenutbildning. Han kommer även att ansvara för simhallen och fritidscentrum. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 3 

Redovisning av måluppfyllelse i årskurs 6 och 9 
Vår beteckning: KUN/2021:63 - 610 
 

Sammanfattning 

Enligt huvudmannens plan för det systematiska kvalitetsarbetet inom skolväsendet ska ett urval ur 
verksamheternas måluppfyllelse presenteras för nämnden i januari. Måluppfyllelse i årskurs 6 och 9 samt 

närvaro inom grundskolan höstterminen 2021 presenteras av förvaltningens utredare.   

 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 

Informationsunderlag 

Bildspelspresentation - måluppfyllelse höstterminen 2021 
Bildspelspresentation - närvaro höstterminen 2021 
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§ 4 

Redovisning av klagomål mot utbildningen i Vadstena kommun perioden   

1 juli – 31 december 2021 
Vår beteckning: KUN/2021:44 - 008 
 

Sammanfattning 

Enligt skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot 
utbildningen. Klagomålen ska redovisas för nämnden enligt huvudmannens plan för det systematiska 
kvalitetsarbetet och förvaltningens rutin för hantering av klagomål mot utbildningen. En sammanställning 
för andra halvåret 2021 redovisas av bildningschefen. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar redovisningen. 
 

Informationsunderlag 

Redovisning av klagomål mot utbildningen i Vadstena kommun 1 juli – 31 december 2021 
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§ 5 

Redovisning av synpunkter och förslag inom kultur- och utbildnings-

nämndens verksamhetsområde perioden 1 juli - 31 december 2021 
Vår beteckning: KUN/2021:42 - 008 
 

Sammanfattning 

Enligt Vadstena kommuns rutin för lämnade förslag ska en sammanställning över de synpunkter och 
förslag som kommit in till kommunen redovisas för ansvarig nämnd två gånger per år. En 
sammanställning för andra halvåret 2021 redovisas av bildningschefen. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar redovisningen. 
 

Informationsunderlag 

Redovisning av synpunkter och förslag 1 juli – 31 december 2021 
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§ 6 

Beslut om Vadstena kommuns kulturstipendium 2022 
Vår beteckning: KUN/2021:193 - 867 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

 
1. Iréne Nordh utses till Vadstena kommuns kulturstipendiat 2022 med följande motivering: 

 
Iréne Nordhs konstnärskap har hittat mycket av sin essens i trakterna av Omberg, Borghamn 
och Vadstena. Hennes målningar speglar slätten och urberget, skyarna och strandängarna.  
 
Den knypplade spetsen, som är något av Vadstenas signum, har även blivit Irénes, i de 
textilcollage där hon givit nytt liv åt trasiga och kasserade spetsar, samtidigt som hon i sin 
grafik betonar detaljer i växtlighet och naturfragment. 
 
Detta för Vadstena så viktiga konstnärskap vill Vadstena kultur- och utbildningsnämnd 
uppmärksamma med 2022 års kulturstipendium och uppmuntra till fortsatt skapande. 

 

 

Sammanfattning 

Vadstena kultur- och utbildningsnämnd ska årligen utse och dela ut kommunens kulturstipendium som är 
på 25 000 kronor. Kulturstipendiet är avsett att stödja och uppmuntra insatser av såväl kulturaktörer som 
personer i övrigt som på något sätt har berikat Vadstena kommuns kulturliv. I första hand delas stipendiet 
ut till kommuninvånare.  
 
Kulturstipendiet delas ut under Kulturveckan som är vecka 10. 
 
Vid ansöknings- och nomineringstidens utgång den 10 december 2021 har åtta nomineringar kommit in, 
varav en har nominerats två gånger.  
 

Förslag till beslut  

Göran Fältgren (S): 
 

1. Iréne Nordh utses till Vadstena kommuns kulturstipendiat 2022 med följande motivering: 
 

Iréne Nordhs konstnärskap har hittat mycket av sin essens i trakterna av Omberg, Borghamn 
och Vadstena. Hennes målningar speglar slätten och urberget, skyarna och strandängarna.  
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Den knypplade spetsen, som är något av Vadstenas signum, har även blivit Irénes, i de 
textilcollage där hon givit nytt liv åt trasiga och kasserade spetsar, samtidigt som hon i sin 
grafik betonar detaljer i växtlighet och naturfragment. 
 
Detta för Vadstena så viktiga konstnärskap vill Vadstena kultur- och utbildningsnämnd 
uppmärksamma med 2022 års kulturstipendium och uppmuntra till fortsatt skapande. 

 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad 17 december 2021 
Riktlinjer för Vadstena kommuns kulturstipendium 
Lista på tidigare stipendiater 
Ansökan och nomineringar 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Ekonomiassistens 2 (för utbetalning) 
 

Beslutet expedieras till 
Kulturstipendiat 
Nominerande  
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§ 7 

Delegation på tillfälliga förändringar i verksamheten till följd av covid-19 – 

7 februari till och med 30 juni 2022 
Vår beteckning: KUN/2020:83 - 812 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

Kultur- och utbildningsnämnden delegerar till bildningschefen enligt följande:  
 

1. Beslut om sammanslagning av verksamheter inom kultur- och utbildningsförvaltningen till följd 

av effekter av covid-19. 
2. Beslut om stängning av verksamheter inom kultur- och utbildningsförvaltningen till följd av 

effekter av covid-19. 
3. Beslut, i samråd med personalavdelningen, om att temporärt omplacera personal till annan 

kommunal verksamhet till följd av effekter av covid-19. 

4. Delegationen gäller från den 7 februari 2022 och tills vidare, men som längst till den 30 juni 2022.  
 

 

Sammanfattning 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 16 november 2020 att delegera beslut rörande tillfälliga 

förändringar i verksamheten till följd av covid-19 till bildningschefen. Delegationen gällde till den 30 juni 

2021 men i juni förlängde nämnden delegationen till den 30 september 2021 och i september förlängdes 
delegationen ytterligare till den 31 december 2021. 

 
Eftersom pandemin fortgår föreslås kultur- och utbildningsnämnden att åter under vårterminen 2022 

delegera beslut rörande tillfälliga förändringar i verksamheten till följd av covid-19 till bildningschefen.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 10 januari 2022 

Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av 
viss smitta Svensk författningssamling 2020:2020:115 t.o.m. SFS 2021:810 - Riksdagen 

 

Beslutet expedieras till  

Rektorer och enhetschefer inom kultur- och utbildningsförvaltningen  
Krisledningsstaben  
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§ 8 

Information från verksamheten och regionen 
Vår beteckning: KUN/2022:10 - 009 
 

Sammanfattning 

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

• Skolprojektet. Arbetet med att identifiera lokaler för fritidshem, förskoleklass, grundskola och 

kulturskola pågår.   

• Renovering av ishallen har påbörjats. Planen är att kunna starta ordinarie verksamhet i september 
2022.  

• Gällande sporthall kommer kommunen påbörja samtal med föreningslivet i början på mars 

månad. 

• Covid-19. Det har varit hög frånvaro inom förskola och grundskola de senaste veckorna. 

Smittskydd Östergötland träffar skolcheferna i Östergötland en gång per vecka.  

• Beslut om stängning av Simhallen med anledning av de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten 
beslutat om har förlängts till den 12 februari 2022.  

• Det är tekniska problem med Meröppet på biblioteket för närvarande men felsökning pågår.  

• Utredning pågår vad gäller att flytta fritidscentrums verksamhet till Dalsgården från hösten 2022. 

• Sökande pågår efter lämplig lokal för att bedriva öppen förskola med avsikt att komma igång så 

snart pandemin tillåter.  

• Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för snöskoter och spårsläde för längdskidåkning och 

spårar lämpliga områden när vädret tillåter.  

• Kultur- och utbildningsnämnden ges möjlighet att yttra sig över förslag om Handlingsprogram 

enligt lagen om skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsinsats 2022. Yttrande kommer att 
avges via ordförandes delegation avseende ärende för nämnden som inte kan skjutas upp till 

nämndens sammanträde.  

• Tjänstefördelningsprocessen inom grundskolan pågår inför läsåret 2022. 

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 9 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning: KUN/2021:18 – 002, KUN/2022:11 – 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 2021-12-04 – 2022-01-20 har sammanställts till dagens sammanträde. 
Bildningschefen informerar muntlig om delegationsbesluten och ett urval av besluten redovisas skriftligt. 
 

Beslutsunderlag 

Lista över delegationsbeslut 2021-12-04 – 2021-12-31 
Lista över delegationsbeslut 2022-01-01 – 2022-01-20 
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§ 10 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: KUN/2021:19 – 001, KUN/2022:12 – 001 
 

Sammanfattning 

Meddelanden och handlingar för kännedom under perioden 2021-12-04 - 2022-01-20 delges på dagens 
sammanträde. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 

Informationsunderlag 

Meddelandelista 2021-12-04 - 2021-12-31 
Meddelandelista 2022-01-01 - 2022-01-20 
 


