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Plats och tid Förskolan Blanka, Kalkhagsvägen 14, Vadstena klockan 13.00-
15.40 

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 §61–§72 

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 2022-06-13 

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-16 

Sista dag för överklagande 2022-07-07 

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift  
 
_________________________________________________________ 
Katarina Andersson 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 

Anncathrin Kristiansson (S) 
Håkan Jacobsson (M) 
Elin Boreson-Stenlund (KD) 
Gisela Tapper (K) 
 

Övriga Johan Wernström, bildningschef  
Katarina Andersson, förvaltningskoordinator  
Lina Eriksdotter-Brandt, ekonom 
Martin Hellström, Vadstena Unga Teater, § 63 
Annsofi Hultbäck, rektor, § 64 
Karin Schelin, specialpedagog, § 64 
Hanna Kantokoski, utredare, § 65-66 
Hanna Wihlborg, kulturchef, §§ 67-68 
Markus Lindberg, kultur- och fritidsstrateg, § 68 
 

Ajournering 14.25-14.45 
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§ 61 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
Vår beteckning:  -  

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 

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

 
1 Val av justerare och fastställande av föredragningslista 

 
 

2 Allmänhetens frågestund 
 

 

3 Information om Vadstena Unga Teater KUN/2022:10 
   
4 Information om förskolans verksamhet 

 
KUN/2022:10 

5 Redovisning av Skolinspektionens skolenkät 2022 
 

KUN/2022:10 

6 Återrapport gällande genomfört arbete med åtgärder som 
kultur- och utbildningsnämnden bör arbeta vidare med 
enligt rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 
 

KUN/2021:175 

7 Rapport från arbetsgrupp för enprocentsregeln för 
skolprojektet 
 

KUN/2022:72 

8 Beslut om revidering av Kulturgaranti för barn och unga i 
Vadstena kommun samt information om arbetet med 
Kulturgarantin 
 

KUN/2022:74 

9 Beslut om förenklad ekonomisk uppföljning per 31 maj 
2022 
 

KUN/2022:13 

10 Information från verksamheten och regionen 
 

KUN/2022:10 

11 Anmälan av delegationsbeslut 
 

KUN/2022:11 

12 Meddelanden och handlingar för kännedom 
 

KUN/2022:12 
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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 
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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§ 62 

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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§ 63 

Information om Vadstena Unga Teater 
Vår beteckning: KUN/2022:10 - 009 

 

Sammanfattning 
Vadstena Unga Teater är en ideell verksamhet som är öppen för barn, ungdomar och 
vuxna som är intresserade av att utvecklas genom drama, som vill stå på scenen, skapa 
scenografi, spela musik eller delta på annat sätt.  

Martin Hellström informerar om verksamheten.   

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 64 

Information om förskolans verksamhet 
Vår beteckning: KUN/2022:10 - 009 

 

Sammanfattning 
Kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 13 juni hålls på förskolan Blanka. 
Rektor och specialpedagog informerar om verksamheten. 

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 65 

Redovisning av Skolinspektionens skolenkät 2022 
Vår beteckning: KUN/2022:10 - 009 

 

Sammanfattning 
Skolenkäten riktas till samtliga skolor i landet. De som fått svara på Skolenkäten är 
elever i grundskolans årskurs 5 och 8 samt år 2 på gymnasiet, pedagogisk personal i 
grund- och gymnasieskolan och föräldrar/vårdnadshavare till elever i förskoleklass, 
grundskolan samt grundsärskolan. 
 
Utredaren informerar om resultat i grundskolans åk 5 och åk 8. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

 

Informationsunderlag 
Länk till Skolinspektionens skolenkät Resultat Skolenkäten 2022 (skolinspektionen.se)  
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§ 66 

Återrapport gällande genomfört arbete med åtgärder som 

kultur- och utbildningsnämnden bör arbeta vidare med 

enligt rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 
Vår beteckning: KUN/2021:175 - 005 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 

1. Återrapporten godkänns. 
 

 
Sammanfattning - återrapportering 
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i Sverige och innehåller regler om 
hur man får behandla personuppgifter. Kultur- och utbildningsnämnden är 
personuppgiftsansvarig för sin verksamhet och har utsett kommunalförbundet 
Sydarkivera som Dataskyddsombud för nämndens ansvarsområde. 

 
Vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 15 november 2021 
redovisades dataskyddsombudets rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 2020-
2021. Nämnden beslutade att ge bildningschefen i uppdrag att arbeta vidare med 
punkterna 1 och 3-6 i den sammanvägda bedömningen i rapporten. Arbetet har av 
olika omständigheter inte genomförts.  
 
Organisationen för arbetet med informationssäkerhet är otydlig på såväl kultur- och 
utbildningsförvaltningen och i kommunen som helhet. Dataskyddsombudet har tagit 
fram en ny självvärderingsenkät som förvaltningen svarat på. När rapporten från årets 
enkät finns tillgänglig ska förvaltningen se över arbetet med dataskyddsefterlevnad. 
Detta arbete kommer även att ske på kommunövergripande nivå. 
 
Beslutsunderlag 
Återrapport till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 23 maj 2022 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunalförbundet Sydarkivera  
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§ 67 

Rapport från arbetsgrupp för enprocentsregeln för 

skolprojektet 
Vår beteckning: KUN/2022:72 - 866 

 

Sammanfattning 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 19 april 2022 att enprocentsgruppen 
ska fastställa de ekonomiska ramarna tillsammans med projektledningen och redovisa 
dem för kultur- och utbildningsnämnden. Enligt riktlinjer för enprocentsregeln ska 
gruppen löpande rapportera till kultur- och utbildningsnämnden.  

Kulturchefen rapporterar från enprocentsgruppens möte den 3 juni. 

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 68 

Beslut om revidering av Kulturgaranti för barn och unga i 

Vadstena kommun samt information om arbetet med 

Kulturgarantin 
Vår beteckning: KUN/2022:74 - 860 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Kulturgaranti för barn och unga i Vadstena kommun antagen av kultur- och 
utbildningsnämnden den 4 juni 2018, § 85 upphävs från och med 1 juli 2022.  

2. Förslag till reviderad Kulturgaranti för barn och unga i Vadstena kommun 
antas från och med 1 juli 2022. 

 

Sammanfattning 
Kulturgarantin i Vadstena kommun syftar till att göra kulturen till en naturlig del av 
uppväxten. Kulturgarantin gäller kommunens alla barn och unga mellan 0 och 18 år 
och inbegriper både skoltid och fritid.  
 
En viktig del i Kulturgarantin är konsten för sin egen skull, men också till exempel 
förbättrad folkhälsa. Kulturgarantin tillvaratar Vadstena kommuns unika utbud av 
kultur och kulturarv. Utbudet speglar både det lokala, regionala och nationella utbudet 
och strävar efter att ge en stor variation i upplevelser och aktiviteter.  Barn och unga 
ges möjlighet både att ta del av andras kulturutövande och ges också möjlighet att 
uttrycka sig och utveckla ett eget skapande. 
 
Kulturgarantin ska samspela med de kulturpolitiska målen i kulturplanen och 
kultarvsplanen. Den ska också samspela med andra kulturinsatser t.ex. den årliga 
utställningen och Skapande skola. 
 
Revideringen innebär inga stora förändringar men en anpassning till när olika 
kulturaktiviteter ska erbjudas har gjorts för att passa bättre med skolans läroplan.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 20 maj 2022 
Förslag till reviderad Kulturgaranti för barn och unga i Vadstena kommun 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Rektorer 
Biträdande rektor 
Kulturombud 
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§ 69 

Beslut om förenklad ekonomisk uppföljning per 31 maj 2022 
Vår beteckning: KUN/2022:13 - 042 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Fördjupad ekonomisk uppföljning per 31 maj 2022 för kultur- och 
utbildningsnämnden godkänns. 
 

 

Sammanfattning 
En helårsprognos för kultur- och utbildningsnämnden visar med nu kända 
förutsättningar och beslut att kostnaderna prognostiseras bli 400 tkr lägre än tilldelad 
budgetram.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 8 juni 2022 
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§ 70 

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:  

• Integration: 
- Vadstena kommun ska skriva avtal med Migrationsverket om 

evakueringsboende. Kommunen ska kunna garantera boende fram till 
den 31 mars 2023.  

- Vadstena tog emot fem kvotflyktingar den 9 juni. 

• Kommunen har tilldelats projektmedel från Länsstyrelsen för att skapa 
beredskap, mottagningskapacitet, utveckla samverkan för att undanröja 
identifierade hinder och skapa aktiviteter för nyanlända kvinnor att komma ut 
i arbete.  

• Skolprojektet. Sankt Persskolan flyttar verksamheten till Birgittaområdet 
under två veckor direkt efter skolavslutningen.  

• Kultur- och utbildningsförvaltningen, socialtjänsten och polisen har gått ut 
med gemensam information ”Tillsammans för ett roligare och tryggt 
sommarlov” till vårdnadshavare för elever i årskurs 6-9.  

• Omklädningshytter kommer att sättas upp inom kort vid Bårstadbadet. 

• Sommaraktiviteteter kommer att genomföras av Fritidscentrum i samarbete 
med biblioteket. Medel finns avsatt för aktiviteterna. 

• Styrdokument: 
- Förvaltningens rutin för ansökan om tilläggsbelopp för kommunal och 

enskild verksamhet kommer att revideras. 
- Rektorernas gemensamma regler för beviljande av ledighet har upphävts. 

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 71 

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 2022-05-07 – 2022-05-31 har 
redovisats till dagens sammanträde. Bildningschefen informerar muntligt om 
delegationsbesluten. 

Beslutsunderlag 
Lista över delegationsbeslut 2022-05-07 – 2022-05-31 
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§ 72 

Meddelanden och handlingar för kännedom 

Vår beteckning: KUN/2022:12 - 001 

 

Sammanfattning 
Meddelanden och handlingar för kännedom under perioden 2022-05-07 – 2022-06-09 
delges på dagens sammanträde. 

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 


