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Plats och tid Vävaren i kommunhuset, Klosterledsgatan 35, Vadstena klockan 13.00-15.00 
 

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

Paragrafer §32–§45 
 

 
 
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 
 

2022-04-19 Sista dag för överklagande 
 

2022-05-13 

Datum då anslaget sätts upp 2022-04-22 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 
 

Håkan Jacobsson (M) 
Fredrik Unger (S) 
Elin Boreson-Stenlund (KD) 
 

Övriga Johan Wernström, bildningschef  
Katarina Andersson, förvaltningskoordinator 
Lina Eriksdotter-Brandt, ekonom 
Centrum för svensk knyppling i Vadstena: 
Tina Ignell, ordförande, § 34 
Bodil Westerlund Gustavsson, sekreterare, § 34 
Kajsa Borg, ledamot, § 34 
Martin Berry, biträdande kommundirektör, § 35 
Baharan Raoufi-Kvist, utredare kommunstyrelsens förvaltning, § 35 
Andreas Persson, arbetsmarknadschef, § 36 
Markus Lindberg, kultur- och fritidsstrateg, §§ 38-39, 41 
Hanna Wihlborg, kulturchef, § 40 
 

Ajournering - 
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§ 32 

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 Information från Centrum för Svensk knyppling i Vadstena 
 

KUN/2022:10 

4 Information om revidering av kommunens reglementen och 
delegationsordningar 
 

KUN/2022:29, KUN/2022:70 

5 Information om integrationsverksamheten 
 

KUN/2022:10 

6 Beslut om arkivansvariga inom kultur- och utbildningsnämnden 
- revidering april 2022 
 

KUN/2022:38 

7 Beslut om revidering av riktlinjer för bidrag till idéburen och 
ideell sektor 
 

KUN/2022:42 

8 Beslut om arbetsgrupp för enprocentsregeln för skolprojektet 
 

KUN/2022:72 

9 Beslut om godkännande av avsiktsförklaring i samband med 
övergång av verksamhet rörande Sancta Birgitta klostermuseum 
 

KUN/2022:77 

10 Redovisning av genomförda arrangemang under 2021 
 

KUN/2022:10 

11 Förenklad ekonomisk uppföljning per 31 mars 2022 
 

KUN/2022:13 

12 Information från verksamheten och regionen 
 

KUN/2022:10 
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13 Anmälan av delegationsbeslut 
 

KUN/2022:11 

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: 1-4, 6, 5, 9, 7-8, 10-14. 
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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§ 33 

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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§ 34 

Information från Centrum för Svensk knyppling i Vadstena 
Vår beteckning: KUN/2022:10 - 009 
 

Sammanfattning 

Centrum för svensk knyppling i Vadstena (CSKV) är tänkt som ett samarbetsorgan för alla som är 
intresserade av svensk knyppling: institutioner, intressegrupper och privatpersoner. CSKV är en ideell 
förening öppen för alla som vill bli medlemmar. 
 
Ordförande, sekreterare och ledamot i föreningen informerar om verksamheten. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 35 

Information om revidering av kommunens reglementen och 

delegationsordningar 
Vår beteckning: KUN/2022:29 – 002, KUN/2022:70 – 003  
 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att se över kommunens styrmodell, 
kommunfullmäktiges arbetsordning, arvodesregler, reglementen och delegationsordningar inför 2023. 
Syftet är att förenkla och förtydliga styrdokumenten. Kultur- och utbildningsnämnden ska fatta beslut om 
sitt reglemente i maj och kommunfullmäktige antar reglementet i juni 2022. 
 
Biträdande kommundirektör och utredare på kommunstyrelsens förvaltning informerar om ärendet.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 36 

Information om integrationsverksamheten 
Vår beteckning: KUN/2022:10 - 009 
 

Sammanfattning 

Arbetsmarknadschefen informerar om integrationsverksamheten.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 

Informationsunderlag 

Information om integrationsverksamheten 
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§ 37 

Beslut om arkivansvariga inom kultur- och utbildningsnämnden - 

revidering april 2022 
Vår beteckning: KUN/2022:38 - 004 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

 
1. Bildningschefen utses till arkivansvarig för nämnd, förvaltningsadministration och 

introduktionsprogrammet. 
2. Kulturchefen utses till arkivansvarig för kulturskola. 
3. Bibliotekschefen utses till arkivansvarig för bibliotek. 
4. Rektor för förskolan utses till arkivansvarig för förskoleverksamhet. 
5. Rektor för Sankt Persskolan och Katarinaskolan utses till arkivansvarig för grundskola F-6 samt 

fritidshem. 
6. Rektor för Petrus Magni skola utses till arkivansvarig för grundskola 7-9. 
7. Arbetsmarknadschefen utses till arkivansvarig för arbetsmarknad, integration, vuxenutbildning, 

fritidscentrum och simhall. 
8. Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insatser utses till arkivansvarig för elevhälsan. 
9. Beslutet ersätter kultur- och utbildningsnämndens beslut 14 juni 2021, § 49. 

 
 

Sammanfattning 

Enligt Arkivreglemente för Vadstena kommun ska de myndigheter som omfattas av bestämmelserna i 
reglementet utse arkivansvariga, som är ytterst ansvariga för informationsförvaltningen. Av organisatoriska 
skäl behöver arkivansvaret revideras. I samband med att ny arbetsmarknadschef och kulturchef har 
anställts samt att rektorsorganisationen förändrats, har ansvaret för flera verksamheter inom kultur- och 
utbildningsförvaltningen förändrats. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 17 mars 2022 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut § 49/2021-06-14 
Arkivreglemente för Vadstena kommun 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Arkivansvariga som fått nytt eller förändrat arkivansvar 
Före detta arkivansvarig där arkivansvar upphört 
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Beslutet expedieras till  

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

Beslut om revidering av riktlinjer för bidrag till idéburen och ideell sektor 
Vår beteckning: KUN/2022:42 – 805 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

 

1. Riktlinjer för bidrag till idéburen och ideell sektor antagna av kultur- och utbildningsnämnden den 
5 mars 2018 upphävs. 

2. Förslag till reviderade riktlinjer för bidrag till idéburen och ideell sektor antas. 
 

Sammanfattning 

Den ideella och idéburna sektorn är en omistlig del av Vadstenas fritids- och kulturliv. Bidragen möjliggör 
ett brett ideellt liv, arrangemang, social verksamhet och kulturverksamhet på professionell nivå. 
Tillsammans med RF-SISU och föreningslivet har nya riktlinjer för bidragen utarbetats. Det är en 
omarbetning av tidigare regler för att de ska vara tydligare, harmoniera med andra bidragsformer och 
innebära en smidigare administration för såväl föreningarna som kommunen. Nytt är ett dialogbaserat 
utvecklingsbidrag som tidigare har saknats.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 14 februari 2022 
Förslag till reviderad riktlinje 
Nu gällande riktlinje 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Ansvarig för publicering på kommunens webbplats 
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§ 39 

Beslut om arbetsgrupp för enprocentsregeln för skolprojektet 
Vår beteckning: KUN/2022:72 – 866 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

 

1. Skolprojektet ska omfattas av enprocentsregeln. 
2. En konstgrupp för enprocentsprojekt inom skolprojektet startas. 

3. Bildningschefen får i uppdrag att i samverkan med Region Östergötland utse två externa 

konstkännare och utöver de medlemmar som anges i riktlinjen för enprocentsprojekt också 
permanent adjungera kulturchefen. 

4. Enprocentsgruppen ska omgående fastställa de ekonomiska ramarna tillsammans med 
projektledningen och redovisa dem för kultur- och utbildningsnämnden i maj 2022. 

 

Sammanfattning 

Vadstena kommun beslutade 2016 att alla byggprojekt inom kommunens verksamhet ska omfatta 
gestaltning inom enprocentsregeln. Skolprojektet ska därmed omfattas av ett enprocents 
gestaltningsprojekt. Enligt riktlinjen utser kultur- och utbildningsnämnden en grupp som ansvarar för 
projektets förverkligande. Gruppen ska bestå av bildningschef, samhällsbyggnadschef, stadsarkitekt, 
konstansvarig och två externa konstkännare som utses i samråd med regionen. Efter att riktlinjen skrevs 
har Vadstena anställt en kulturchef som förslås permanent adjungeras i gruppen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad 28 mars 2022 
Riktlinje för enprocentsregeln 

Beslutet expedieras till 

Skolprojektet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 40 

Beslut om godkännande av avsiktsförklaring i samband med övergång av 

verksamhet rörande Sancta Birgitta klostermuseum 
Vår beteckning: KUN/2022:77 - 869 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

 

1. Förslag till avsiktsförklaring mellan Birgittastiftelsen, Vadstena kommun och Region Östergötland 
i samband med övergång av verksamhet rörande Sancta Birgitta klostermuseum godkänns. 

2. Godkännandet gäller under förutsättning att samma beslut tas av Birgittastiftelsen och Region 

Östergötland. 

Sammanfattning 

Den ideella föreningen Birgittastiftelsen har funnits sedan 1920 och har som primär målsättning att bevara 
kulturarvet efter den heliga Birgitta. Sedan 2003 har föreningen även drivit Sancta Birgitta klostermuseum, 
men har sedan drygt fem år sökt efter nya former för att driva museet.  
 
Östergötlands museum har på uppdrag av Region Östergötland gjort en utredning kring förutsättningarna 
att införliva Sancta Birgitta klostermuseum som en del av Östergötlands museum. Utredningen har sin 
tyngdpunkt på organisering inom ramen för Kultursamverkansmodellen samt ekonomi. Utredningen 
innebär att Sancta Birgitta klostermuseum blir en del av Östergötlands museum och den regionala 
museiverksamheten.   
 
Region Östergötland har fattat beslut om godkännande av avsiktsförklaringen den 30 mars 2022. 
Birgittastiftelsen ska ta beslut i slutet av april.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 5 april 2022 
Region Östergötlands beslutsunderlag 
Avsiktsförklaring mellan Birgittastiftelsen, Vadstena kommun och Region Östergötland i samband med 
övergång av verksamhet rörande Sancta Birgitta klostermuseum 
Utredningsrapport - Förslag till ny organisation för Sancta Birgitta klostermuseum i Vadstena 

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen 
Region Östergötland 
Birgittastiftelsen  
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§ 41 

Redovisning av genomförda arrangemang under 2021 
Vår beteckning: KUN/2022:10 - 009 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsstrategen informerar om ärendet. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Informationsunderlag 

Information om arrangemang under 2021 
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§ 42 

Förenklad ekonomisk uppföljning per 31 mars 2022 
Vår beteckning: KUN/2022:13 - 042 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

 

1. Förenklad ekonomisk uppföljning per 31 mars 2022 för kultur- och utbildningsnämnden 
godkänns. 

 

Sammanfattning 

En helårsprognos för kultur- och utbildningsnämnden visar med nu kända förutsättningar och beslut att 
kostnaderna prognostiseras bli 100 tkr högre än tilldelad budgetram.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 12 april 2022 
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§ 43 

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: 
 

• Friluftsfrämjandets finansiering av projektet att förnya och förlänga liftanläggningen vid 
Ombergslidens skidanläggning pågår enligt tidplan. Nästa avstämning för projektet är i augusti 
2022. 

• Ny arbetsmarknadschef har rekryterats från och med den 1 maj.  
• Ny arbetsledare på arbetsmarknadsenheten är anställd och börjar den 19 april. 
• Motala kommun har sagt upp avtal om studie- och yrkesvägledning på vuxenutbildningen. 
• Wallerska villan har ställts i ordning som förberedelseklass för tio barn från Ukraina. 

Verksamheten startar 21 april. 
• Fritidscentrum kommer att flytta in i Dalsgården hösten 2022, renoveringsarbeten pågår. Även 

Öppna förskolan är tänkt att ha sin lokal där. 
• Skolprojektet. Fritidshemsverksamheten har flyttat in i evakueringslokaler på Birgittaområdet. 

Sankt Persskolan flyttar efter skolavslutningen.  
• Vadstena har högst lärarbehörighet i hela landet. Efter en uppgång med åtta procentenheter 

tillhör Vadstena kommun nu landets toppskikt när det kommer till lärarbehörighet. 
• Skolinspektionen förelägger Vadstena kommun att senast 10 maj 2022 vidta åtgärder så att elevs 

behov av särskilt stöd och rätt till utbildning tillgodoses.  
• Vadstena kommun kommer inte yttra sig över remisser från Skolinspektionen gällande 

godkännande som huvudman för gymnasieskolor i Linköping från och med läsåret 2023/2024. 
Frågan om småkommunerna ska yttra sig kommer att diskuteras i sakkunnignätverket i regionen 
inför nästa år.  

• Tidsplan för renovering av stadsmuseet, lusthuset med mera. Fråga från Lena Linde (K). Den nye 
lokalsamordnaren ska undersöka frågan och återkopplar till bildningschefen. 

• Feriepraktik på statsmuseet sommaren 2022. Fråga från Lena Linde (K). Praktik måste förläggas 
inom kommunal verksamhet 2022 men frågan kommer att undersökas ytterligare inför sommaren 
2023. 

• Planering av sommarutställning på Vadstena slott ”Par i glas” pågår. Vernissage planeras till den 
16 juni 2022. 
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Ordföranden och bildningschefen informerar om integrationsrådet. 
 

• Vid extra integrationsråd 21 april kommer förslag till nya kommuntal för nyanlända diskuteras. 
Ordinarie integrationsråd hålls 28 april och Länsstyrelsen ska lämna in uppgifter om 
kommuntalen till Migrationsverket den 29 april. 

 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 44 

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 2022-03-05 - 2022-04-08 har redovisats till dagens 
sammanträde. Bildningschefen informerar muntlig om delegationsbesluten och ett beslut har redovisats 
skriftligt. 

Beslutsunderlag 

Lista över delegationsbeslut 2022-03-05 - 2022-04-08 
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§ 45 

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

Sammanfattning 

Meddelanden och handlingar för kännedom under perioden 2022-03-05 - 2022-04-08 delges på dagens 
sammanträde. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Informationsunderlag 

Meddelandelista 2022-03-05 - 2022-04-08 
 
 


