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Plats och tid Vävaren i kommunhuset, Klosterledsgatan 35, Vadstena klockan 13.00 – 15.10 

 
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) 
Gisela Tapper (K), ersättare för Ida Olai (K)  
 

Paragrafer §18–§31 
 

 
 
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 
 

2022-03-14 Sista dag för överklagande 
 

2022-04-11 

Datum då anslaget sätts upp 2022-03-21 Anslaget tas ned dagen efter sista dag för 
överklagande. 
 

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och utbildningsförvaltningen 

 
Underskrift  

 
___________________________________________________ 
Katarina Andersson 

  



2 (18) 
 

 
 
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2022-03-14 
 

 

 
Justeras:_____________________________________________________  

 

 

Vadstena kommun 

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

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 
 

Anncathrin Kristiansson (S) 
Håkan Jacobsson (M) 
Fredrik Unger (S) 
Elin Boreson-Stenlund (KD) 
Jasmine Borg (M) 
 

Övriga Johan Wernström, bildningschef  
Katarina Andersson, förvaltningskoordinator 
Lina Eriksdotter-Brandt, ekonom 
Hanna Wihlborg, kulturchef, § 20 
Markus Lindberg, kultur- och fritidsstrateg, §§ 21-23 
Andreas Persson, arbetsmarknadschef, § 24 

 
Ajournering 14.20-14.25 
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§ 18 

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 Allmänhetens frågestund 
 

 

3 Presentation av kulturchef 
 

 

4 Beslut om att skicka ut förslag till kulturarvsplan för Vadstena 
kommun på remiss 
 

KUN/2021:169 

5 Beslut om riktlinjer för Vadstena kommuns kulturstipendium, 
fritidsstipendium och diplom för särskild uppskattning 
 

KUN/2022:18 

6 Årlig rapportering av arbetet med den offentliga konsten 
 

KUN/2022:10 

7 Rapport om aktivitetsansvar i Vadstena kommun 1 juli- 31 
december 2021 
 

KUN/2021:164 

8 Uppföljning av intern kontrollplan för kultur- och 
utbildningsnämnden 2021 
 

KUN/2021:2 

9 Redovisning av kultur- och utbildningsnämndens årsredovisning 
2021 
 

KUN/2021:196 

10 Ekonomisk uppföljning per 28 februari 2022 
 

KUN/2022:13 

11 Redovisning av verksamhetsplaner för kultur- och 
utbildningsnämnden 2022 
 

KUN/2022:40 

12 Information från verksamheten och regionen 
 

KUN/2022:10 

13 Anmälan av delegationsbeslut KUN/2022:11 
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14 Meddelanden och handlingar för kännedom 

 
KUN/2022:12 

 
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. 
 
Ärendena behandlas i följande ordning: 1-6, 8, 7, 9-14. 
I protokollet skrivs ärendena i den ordning de står på föredragningslistan. 
 
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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§ 19 

Allmänhetens frågestund 
Vår beteckning:  -  
 

Sammanfattning 

Enligt ”Riktlinjer för kultur- och utbildningsnämndens öppna sammanträden” ska nämnden vid varje 
sammanträde ha en punkt på kallelsen/föredragningslistan som heter: Allmänhetens frågestund. Då har 
allmänheten möjlighet att ställa frågor till politikerna rörande kultur- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde. 
 
Inga frågor ställs under allmänhetens frågestund.  
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§ 20 

Presentation av kulturchef 
Vår beteckning:  -  
 

Sammanfattning 

Hanna Wihlborg som är anställd som kulturchef från och med den 1 mars presenterar sig för kultur- och 
utbildningsnämndens ledamöter och ersättare.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 21 

Beslut om att skicka ut förslag till kulturarvsplan för Vadstena kommun på 

remiss 
Vår beteckning: KUN/2021:169 - 808 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Kultur- och utbildningsnämnden uppdrar åt kultur- och utbildningsförvaltningen att remittera 
förslag till kulturarvsplan för Vadstena kommun till kulturarvsaktörer i Vadstena.  

2. Remisstid är 16 mars – 14 april 2022. 
 

 

Sammanfattning 
Förslag till kulturarvsplan remitteras för att få synpunkter på förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 22 februari 2022 
Remissversion av kulturarvsplan 
 
Beslutet expedieras till 
Kultur- och utbildningsförvaltningen  
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§ 22 

Beslut om riktlinjer för Vadstena kommuns kulturstipendium, 

fritidsstipendium och diplom för särskild uppskattning 
Vår beteckning: KUN/2022:18 - 819 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Förslag till riktlinjer för Vadstena kommuns kulturstipendium, fritidsstipendium och diplom för 
särskild uppskattning antas. 

2. Riktlinjerna gäller från och med 1 januari 2023 och ersätter riktlinjer för Vadstena kommuns 
kulturstipendium och diplom för särskild uppskattning beslutade av kultur- och 
utbildningsnämnden den 14 juni 2021, § 47. 

 
 

Sammanfattning 
Vadstena har länge haft ett stipendium för kultur. Det utökas nu med ett stipendium för fritids- och 
friluftssektorn.  
 
Förslag till beslut enligt förvaltningens tjänsteskrivelse: 
 

1. Förslag till riktlinjer för Vadstena kommuns kulturstipendium, fritidsstipendium och diplom för 
särskild uppskattning antas. 

2. Riktlinjerna gäller från och med 1 januari 2023 och ersätter riktlinjer för Vadstena kommuns 
kulturstipendium och diplom för särskild uppskattning beslutade av kultur- och 
utbildningsnämnden den 14 juni 2021, § 47. 

 
Förslag till beslut  
Göran Fältgren (S): 

 
1. Förslag till riktlinjer för Vadstena kommuns kulturstipendium, fritidsstipendium och diplom för 

särskild uppskattning antas. 
2. Riktlinjerna gäller från och med 1 januari 2023 och ersätter riktlinjer för Vadstena kommuns 

kulturstipendium och diplom för särskild uppskattning beslutade av kultur- och 
utbildningsnämnden den 14 juni 2021, § 47. 
 

Lena Linde (K): 
 

1. Förslag till riktlinjer för Vadstena kommuns kulturstipendium, fritidsstipendium och diplom för 
särskild uppskattning antas med följanden ändring:  
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Punkten ” Stipendiet kan inte delas ut till aktiva politiker verksamma inom kommunen” tas 
bor under rubrikerna Riktlinjer för Vadstena kommuns kulturstipendium och Riktlinjer för 
Vadstena kommuns kulturstipendium. 

2. Riktlinjerna gäller från och med 1 januari 2023 och ersätter riktlinjer för Vadstena kommuns 
kulturstipendium och diplom för särskild uppskattning beslutade av kultur- och 
utbildningsnämnden den 14 juni 2021, § 47. 

3. Kultur- och utbildningsnämndens beslut 13 december 2021, § 114, punkt två upphävs.  
 

 
Beslutsgång 

Ordföranden ställer Göran Fältgrens förslag mot Lena Lindes förslag och finner att kultur- och 
utbildningsnämnden beslutat enligt Göran Fältgrens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 24 februari 2022 
Förslag till riktlinje  
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§ 23 

Årlig rapportering av arbetet med den offentliga konsten 
Vår beteckning: KUN/2022:10 - 009 
 

Sammanfattning 
Rapportering om arbetet med den offentliga konsten ska ske en gång per år till kultur- och 
utbildningsnämnden enligt riktlinjer för konst i Vadstena kommun. Kultur- och fritidsstrategen informerar 
om ärendet. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

 
Informationsunderlag 
Information om offentlig konst 2021  
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§ 24 

Rapport om aktivitetsansvar i Vadstena kommun 1 juli- 31 december 2021 

Vår beteckning: KUN/2021:164 - 790 
 

Sammanfattning                            
En rapport om aktivitetsansvar i Vadstena kommun 1 juli – 31 december 2021 är insänd till Statistiska 
centralbyrån (SCB). Rapporten innehåller uppgifter om de ungdomar som omfattas av kommunernas 
aktivitetsansvar enligt 29 kap 9 § Skollagen 2010:800. Arbetsmarknadschefen informerar om ärendet. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar rapporten.  
 
Informationsunderlag 
Rapport  
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§ 25 

Uppföljning av intern kontrollplan för kultur- och utbildningsnämnden 

2021 
Vår beteckning: KUN/2021:2 - 001 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Kultur- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen av intern kontrollplan 2021. 
 

 

Sammanfattning 
Intern kontroll är en process som har till syfte att följa upp att organisationen följer lagar, regler och övriga 
styrdokument samt att verksamheten har kontroll över ekonomin. Kultur- och utbildningsnämnden 
fastställer inför varje verksamhetsår en intern kontrollplan med specifika riskområden. Kontrollplanen ska, 
efter verksamhetsårets slut, granskas och följas upp. Resultatet av uppföljningen framgår av rapport om 
uppföljning av intern kontroll för 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 9 februari 2022 
Rapport - Uppföljning av intern kontroll 2021 
Intern kontrollplan 2021 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer 
Rektorer 
Övriga verksamhetsansvariga  
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§ 26 

Redovisning av kultur- och utbildningsnämndens årsredovisning 2021 
Vår beteckning: KUN/2021:196 - 042 
 

Sammanfattning 
Kultur- och utbildningsnämnden redovisar 2021 ett överskott mot budget på 2,2 mnkr. Ekonomen och 
bildningschefen informerar om ärendet. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar redovisningen. 
 
Informationsunderlag 
Årsredovisning 2021 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunens revisor på KPMG 
 
Beslutet expedieras till  
Ekonomichef 
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§ 27 

Ekonomisk uppföljning per 28 februari 2022 
Vår beteckning: KUN/2022:13 - 042 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Förenklad ekonomisk uppföljning per 28 februari 2022 för kultur- och utbildningsnämnden 
godkänns. 

 
 

Sammanfattning 
En helårsprognos för kultur- och utbildningsnämnden visar med nu kända förutsättningar och beslut att 
verksamheten kommer bedrivas inom tilldelad ram.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 11 mars 2022 
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§ 28 

Redovisning av verksamhetsplaner för kultur- och utbildningsnämnden 

2022 

Vår beteckning: KUN/2022:40 - 041 
 

Sammanfattning 
Verksamhetsplanen är en del i en styrkedja, vars syfte är att skapa förutsättningar för effektiv politisk 
styrning samtidigt som den skapar handlingsutrymme för professionerna. Verksamhetsplanen är 
förvaltningens – vilket innebär att den inte ska antas av nämnden, utan endast redovisas och följas upp 
där. Bildningschefen informerar om ärendet. 

 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar redovisningen. 
 
Informationsunderlag 
Verksamhetsplan för kultur- och utbildningsnämnden 2022-2023 – Kultur och fritid 
Verksamhetsplan för kultur- och utbildningsnämnden 2022-2023 – Skolverksamhet 
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§ 29 

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: 
 

• Kommunens arbete med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. En operativ arbetsgrupp 
och en styrgrupp för övergripande beslut har skapats. 

• Skolprojektet. Förskoleklassen och årskurs 1-3 samt fritidshemsverksamheten kommer att flytta 
till Vadstenagymnasiets och Birgitta Colleges gamla lokaler på Birgittaområdet då Sankt 
Persskolan renoveras. 
 

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 30 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning: 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. 
 
En lista över delegationsbeslut under perioden 2022-01-21 - 2022-03-04 har redovisats till dagens 
sammanträde. Bildningschefen informerar muntlig om delegationsbesluten och ett urval av besluten har 
redovisats skriftligt. 
 
 
Beslutsunderlag 

Lista över delegationsbeslut 2022-01-21 - 2022-03-04 
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§ 31 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: KUN/2022:12 - 001 
 

Sammanfattning 

Meddelanden och handlingar för kännedom under perioden 2022-01-21 - 2022-03-04 delges på dagens 
sammanträde. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 
Informationsunderlag 

Meddelandelista 2022-01-21 - 2022-03-04 


