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Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2022-05-16 
 

Plats och tid Vävaren i kommunhuset, Klosterledsgatan 35, Vadstena, §§ 46-59  
Biblioteket, Slottsgatan 10, Vadstena, § 60 
klockan 13.00-16.30 

Beslutande Göran Fältgren (S), ordförande 
Eva Sparrborn (M), första vice ordförande 
Lena Linde (K), §§ 46-54 
Ann-Chatrin Kristiansson (S), ersättare för Lena Linde (K), §§ 55-60 
Annika Bodelius (MP), §§ 46-59 
Bo Johansson (C), andra vice ordförande 
>Johan Ektander (M) 
Gisela Tapper (K), ersättare för Ida Olai (K) 

Paragrafer §46–§60 

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 2022-05-16 

Datum då anslaget sätts upp 2022-05-20 

Sista dag för överklagande 2022-06-10 

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift  
 
_________________________________________________________ 
Katarina Andersson 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 

Ann-Chatrin Kristiansson (S), §§ 46-54 
>Håkan Jacobsson (M)> 
 

Övriga Johan Wernström, bildningschef  
Katarina Andersson, förvaltningskoordinator  
Lotta Gemfors, enhetschef, § 48 
Andreas Persson, arbetsmarknadschef, § 49 
Baharan Raoufi-Kvist, utredare kommunstyrelsens förvaltning, § 49  
Markus Lindberg, kultur- och fritidsstrateg, §§ 52-53 
Hanna Wihlborg, §, 54 
Lina Eriksdotter-Brandt, ekonom deltar på distans, § 55 
Tony Melander, bibliotekschef, § 60 
Maria Hallonsten, biblioteksassistent, § 60 
 

Ajournering 14.30–14.45  
15.25–15.40  
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§ 46 

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 enhetschef för arbetsmarknad, integration, 
gymnasium, vuxenutbildning och fritid 
 

 

4 Information om förslag till framtida organisation för 
arbetsmarknadsenheten, AME 
 

KUN/2022:10 

5 Beslut med anledning av införande av nytt 
gymnasieantagningssystem 
 

KUN/2022:93 

6 Revidering av reglemente för kultur- och utbildningsnämnden 
 

KUN/2022:70 

7 Beslut om kulturarvsplan för Vadstena kommun 
 

KUN/2021:169 

8 Beslut om utdelning av svenska flaggor i anslutning till firandet av 
Sveriges Nationaldag 
 

KUN/2022:50 

9 Rapport från arbetsgrupp för enprocentsregeln för skolprojektet 
 

KUN/2022:72 

10 Fördjupad ekonomisk uppföljning per 30 april 2022 
 

KUN/2022:13 

11 Information från verksamheten och regionen 
 

KUN/2022:10 

12 Utvärdering av att delegerade uppgifter genomförs på rätt sätt 
 

KUN/2021:81 
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13 Anmälan av delegationsbeslut 
 

KUN/2022:11 

14 Meddelanden och handlingar för kännedom 
 

KUN/2022:12 

15 Verksamhetsbesök på Vadstena bibliotek 
 

KUN/2022:10 
 
 

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, 9, 7-8,  10-15. 

I protokollet skriv 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.  



 

Sid 5 (19) 

Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2022-05-16 
 

JUSTERAS:_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Vadstena kommun 

592 80 Vadstena   BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35   TEL 010-234 70 00   FAX 0143-151 90 

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

§ 47 

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 allmänhens frågestund eftersom det inte är några besökare vid 
dagens sammanträde. 
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§ 48 

Presentation av enhetschef för arbetsmarknad, integration, 

gymnasium, vuxenutbildning och fritid 
Vår beteckning:  -  

 

Sammanfattning 
Lotta Gemfors som är anställd som enhetschef med ansvar för arbetsmarknad, 
integration, gymnasium, vuxenutbildning och fritid presenterar sig för kultur- och 
utbildningsnämndens ledamöter och ersättare. 

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 49 

Information om förslag till framtida organisation för 

arbetsmarknadsenheten 
Vår beteckning: KUN/2022:10 - 009 

 

Sammanfattning 
Ett förslag till omorganisation av arbetsmarknadsenheten har tagits fram utifrån 
intervjuer, kartläggning, statistik och studiebesök i andra kommuner.  

Arbetsmarknadschef och utredare på kommunstyrelsens förvaltning informerar om 
ärendet.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 50 

Beslut med anledning av införande av nytt 

gymnasieantagningssystem 

Vår beteckning: KUN/2022:93 - 612 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Kultur- och utbildningsnämnden i Vadstena kommun godkänner förslaget på 
kostnadsfördelning samt Vadstena kommuns andel av totalkostnaden för 
införande av ett nytt gymnasieantagningssystem i Östergötland. 

 

 

Sammanfattning 
Ett nytt gymnasieantagningssystem behöver införskaffas. Efter genomgången 
förstudie och utvärdering har den rekommenderade inriktningen varit att införa 
verksamhetssystemet Indra, som ägs av Göteborgsregionen Kommunalförbund och 
Storstockholms Kommunförbund.  

Att införa ett sådant komplext verksamhetssystem ställer krav på resurser, kompetens 
och finansiering. Projektinförandet är planerat att ske under lång tid för att säkerställa 
kvalitet samt möjliggöra att frigöra nödvändiga resurser. Projektinförandet beräknas 
starta 1 maj 2022 och vara infört 1 oktober 2023. Den totala finansieringen av 
införandet beräknas till 3 500 tkr. Den totala kostnaden fördelas per kommun efter 
antal elever som söker från varje kommun. Under införandet används det befintliga 
gymnasieantagningssystemet.  

Den varaktiga kostnaden (kostnaden efter införandet) för det nya 
gymnasieantagningssystemet beräknas bli ungefär lika stor som för det existerande 
gymnasieantagningssystemet. Denna kostnad delas efter införandet mellan 
Norrköpings och Linköpings kommun vilka i sin tur tecknar avtal med samverkande 
kommuner och fristående huvudmän vilket reglerar ersättning för 
antagningskansliernas arbete och övriga tjänster.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 2 maj 2022 

Beslutet expedieras till 
Norrköpings kommun  
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§ 51 

Revidering av reglemente för kultur- och 

utbildningsnämnden 
Vår beteckning: KUN/2022:70 - 003 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
Kultur- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
att besluta: 

1. Reglemente för kultur- och utbildningsnämnden antaget av 
kommunfullmäktige den 25 februari 2021 § 5, upphävs från och med 1 
januari 2023. 

2. Förslag till reviderat reglemente för kultur- och utbildningsnämnden antas 
från och med 1 januari 2023. 

 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar för egen del: 

1. Kultur- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslag till revidering av 
nämndens reglemente. 

 

Sammanfattning 
I samband med en ny mandatperiod sker översyn av reglementen. Kommunstyrelsens 
förvaltning har i uppdrag att se över Vadstena kommuns styrmodell, och därmed har 
samtliga styrdokument setts över för att skapa en enhetlig styrkedja. Målet har varit att 
förenkla och förtydliga kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde genom 
reglementet. Förslaget tydliggör vad som är kultur- och utbildningsnämndens 
lagstadgade ansvar och vilka ansvarsområden som kommunfullmäktige har beslutat 
om. 
 
I kultur- och utbildningsnämndens reglemente beskrivs fyra grundläggande och 
vägledande principer som ska ses som portalparagrafer. Dessa är desamma för 
styrelsen och samtliga nämnder, för att betona styrelsens och nämndernas 
gemensamma ansvar att främja demokratin, öka insyn och inflytande, bidra till en 
hållbar utveckling samt värna om helhetsperspektivet.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad 29 april 2022 
Förslag till reviderat reglemente för kultur- och utbildningsnämnden 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut med handlingar expedieras till 
kommunstyrelsen 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till kultur- och utbildningsnämnden  
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§ 52 

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

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
Kultur- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att: 
 

1. Kulturarvsplan för Vadstena kommun antas.  
 

 

Sammanfattning 
Kulturarvet är en viktig del av Vadstenas varumärke och självbild. I kulturarvsplanen 
fastställs målen för kulturarvspolitiken under de kommande åren med koppling till 
nationella mål, regionala mål och Agenda 2030. Målen är ett viktigt avstamp inför 
arbetet med översiktsplan. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad 2022-04-29 
Förslag till kulturarvsplan 
Remissvar 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut med handlingar expedieras till 
kommunstyrelsen 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till kultur- och utbildningsnämnden  
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§ 53 

Beslut om utdelning av svenska flaggor i anslutning till 

firandet av Sveriges Nationaldag 
Vår beteckning: KUN/2022:50 - 861 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
Svenska flaggor delas ut som gåva till: 
 

• Joakim Johansson 
• Cecilia Larsson 
• Vadstena GIF 
• Mikael Rickardsson 

 
 

Sammanfattning 
Personer och föreningar hemmahörande i Vadstena kommun kan ansöka om en 
svensk flagga som gåva. Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för utdelningen av 
flaggorna och kostnader för detta. Flaggorna delas ut i anslutning till firandet av 
Sveriges nationaldag den 6 juni 2022.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 25 april 2022 
Ansökningar 
 

Beslutet expedieras till  
Sökande  
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§ 54 

Rapport från arbetsgrupp för enprocentsregeln för 

skolprojektet 
Vår beteckning: KUN/2022:72 - 866 

 

Sammanfattning 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutad den 19 april 2022: 

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. 
 

Enligt riktlinjer för enprocentsregeln ska gruppen löpande rapportera till kultur- och 
utbildningsnämnden.  
 
Kulturchefen informerar om ärendet. Arbetsgruppen kommer ha sitt första möte den 
3 juni. Konstansvarig i Linköpings kommun och länskonstkonsulenten kommer att 
hjälpa till med att ta fram förslag till ekonomiska ramar. Förslag kommer att föras 
vidare till styrgruppen för skolprojektet. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 55 

Fördjupad ekonomisk uppföljning per 30 april 2022 
Vår beteckning: KUN/2022:13 - 042 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Fördjupad ekonomisk uppföljning per 30 april 2022 för kultur- och 
utbildningsnämnden godkänns. 

 

Sammanfattning 
En helårsprognos för kultur- och utbildningsnämnden visar med nu kända 
förutsättningar och beslut att kostnaderna prognostiseras bli 600 tkr lägre än tilldelad 
budgetram.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 13 maj 2022. 
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§ 56 

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. Fritidshemmen har flyttat in i lokalerna på Birgittaområdet. 
Danssalen håller på att färdigställas. Skollokalerna för årskurs F-3 håller på att 
ställas i ordning inför höstterminen. 

• Ankomst för de kvotflyktingar från Kongo, som skulle komma i maj, är 
senarelagd till juni.  

• En långsiktig plan för kommunens utställningar håller på att utarbetas. 

• Enprocentsregeln ska gälla för Vadstena Fastighets AB:s (VFAB) 
trygghetsboenden. Kultur- och fritidsstrategen och stadsarkitekten har varit i 
kontakt med VFAB som ska besluta om medel för projektet. Förslag till 
gestaltningsprogram har presenterats.  

• Rektorerna har gjort prioriteringar för framtiden. De ska arbeta med ”trygga 
välmående barn med lust att lära” i åldrarna 1-16 år.  Mindre ändringar 
kommer att göras i kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsplan    
2022-2023 med anledning av detta. 

• Bidrag kommer att sökas från specialpedagogiska skolmyndigheten för riktade 
insatser för de elever som står längst från skolan. 

• Det finns ett intresse från elever folkbokförda i andra kommuner, att gå i 
Vadstenas skolor. Motsvarande antal som slutar efter våren kommer att börja 
till hösten. 

• Det har avsatts medel för underhåll av Skomakarstugorna. 
 

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 57 

Utvärdering av att delegerade uppgifter genomförs på rätt 

sätt 
Vår beteckning: KUN/2021:81 - 002 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Återrapport av granskade delegationsbeslut under perioden oktober 2021 – 
mars 2022 godkänns. 

 

Sammanfattning 
Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning 
genom tydlighet i delegering och uppföljning i Vadstena kommun.  Skolinspektionens 
bedömning är att huvudmannen behöver regelbundet utvärdera och kontrollera 
arbetet med delegerade uppgifter för att försäkra sig om att medarbetarna arbetar med 
dem på avsett sätt. 
 
Som en förbättringsåtgärd utifrån identifierat utvecklingsområde har förvaltningen 
tagit fram en rutin för att säkerställa att delegerade uppgifter utförs på rätt sätt. 
Rutinen gäller för kultur- och utbildningsförvaltningens samtliga verksamheter.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 11 april 2022 
Rutin för att säkerställa att delegerade uppgifter utförs på rätt sätt 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Berörda delegater 
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§ 58 

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 2022-04-09 – 2022-05-06 har 
redovisats till dagens sammanträde. Bildningschefen informerar muntligt om 
delegationsbesluten. 

Beslutsunderlag 
Lista över delegationsbeslut 2022-04-09 – 2022-05-06  



 

Sid 18 (19) 

Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2022-05-16 
 

JUSTERAS:_______________________________________________________________________________________________________ 
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§ 59 

Meddelanden och handlingar för kännedom 

Vår beteckning: KUN/2022:12 - 001 

 

Sammanfattning 
Meddelanden och handlingar för kännedom under perioden 2022-04-09 – 2022-05-06 
delges på dagens sammanträde. 

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.  



 

Sid 19 (19) 

Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2022-05-16 
 

JUSTERAS:_______________________________________________________________________________________________________ 
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§ 60 

Verksamhetsbesök på Vadstena bibliotek 
Vår beteckning: KUN/2022:10 - 009 

 

Sammanfattning 
Kultur- och utbildningsnämnden besöker Vadstena bibliotek. Bibliotekschef och 
biblioteksassistent visar upp de nyrenoverade lokalerna och informerar om 
verksamheten. 

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.  


