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Plats och tid Vävaren i kommunhuset, Klosterledsgatan 35, Vadstena klockan 
Sammanträde 13.00 - 15.35. Verksamhetsbesök 15.45 - 16.30 

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

Paragrafer §73–§89 

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 2022-09-12 

Datum då anslaget sätts upp 2022-09-19 

Sista dag för överklagande 2022-10-10 

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift  
_________________________________________________________ 
Katarina Andersson 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 

Ann-Chatrin Kristiansson (S) 
Elin Boreson-Stenlund (KD) 
 

Övriga Johan Wernström, bildningschef  
Katarina Andersson, förvaltningskoordinator  
Eva Lavoie, ekonom, §§ 75, 80-88 
Lotta Gemfors, enhetschef arbetsmarknad, § 76 
Hanna Kantokoski, utredare, § 77 
Camilla Mellberg, administratör, §§ 78-79 
Birgitta Calén, ekonomichef, § 80 
Markus Lindberg, kultur- och fritidsstrateg, § 84 
Hanna Wihlborg, kulturchef, § 85 
Anna-Karin Strömmer, rektor, § 89 
Suzanne Stråkander Rockler, samordnare skolprojektet, § 89 
 

Ajournering 14.30 - 14.50  
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§ 73 

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 ekonom 
 

 

4 Rapport om feriepraktik sommaren 2022 KUN/2022:52 
 

5 Redovisning av måluppfyllelse 2022, årskurs 6 och 9 KUN/2021:63 
 

6 Beslut om revidering av riktlinjer för 
skolskjutsverksamhet i Vadstena kommun 
 

KUN/2022:137 

7 Beslut om revidering av riktlinje för elevresor och 
inackorderingsbidrag 
 

KUN/2022:135 

8 Beslut om förslag till budget för kultur- och 
utbildningsnämnden 2023-2025 
 

KUN/2023:1 

9 Beslut om delårsuppföljning av intern kontrollplan för 
kultur- och utbildningsnämnden 2022 
 

KUN/2021:187 

10 Redovisning av klagomål mot utbildningen i Vadstena 
kommun perioden 1 januari – 30 juni 2022 
 

KUN/2022:36 

11 Redovisning av synpunkter och förslag inom kultur- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde perioden 1 
januari - 30 juni 2022 
 
 
 

KUN/2022:35 
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12 Beslut om reviderad riktlinje för utdelande av Vadstena 
kommuns och Vadstena-Akademiens stipendium till 
musikalisk ungdom 
 

KUN/2022:134 

13 Rapport från arbetsgrupp för enprocentsregeln för 
skolprojektet 
 

KUN/2022:72 

14 Information från verksamheten och regionen 
 

KUN/2022:10 

15 Anmälan av delegationsbeslut 
 

KUN/2022:11 

16 Meddelanden och handlingar för kännedom 
 

KUN/2022:12 

17 Verksamhetsbesök på Birgittaskolan. Direkt efter 
sammanträdet. 

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: 1-2, 4-7, 3, 8-17. 

I protokollet skriv ärendena i den ordning de står på föredragningslistan. 

Förslag till beslut 
Johan Ektander (M): 

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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§ 74 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Sid 6 (21) 

Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2022-09-12 

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 

 

§ 75 

Presentation av ekonom 
Vår beteckning: -  

 

Sammanfattning 
Eva Lavoie, som ersätter förvaltningens ekonom under hennes föräldraledighet, 
presenterar sig för kultur- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare. 

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 76 

Rapport om feriepraktik sommaren 2022 
Vår beteckning: KUN/2022:52- 023 

 

Sammanfattning 
Vadstena kommun anordnade feriepraktik under sommaren 2022. En rapport har 
sammanställts som redovisas av enhetschef för arbetsmarknad.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar redovisningen. 

Informationsunderlag 
Rapport 
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§ 77 

Redovisning av måluppfyllelse 2022, 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 september. 

Måluppfyllelse i årskurs 6 och 9 presenteras av förvaltningens utredare.   

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Informationsunderlag 
Bildspelspresentation - måluppfyllelse vårterminen 2022 
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§ 78 

Beslut om revidering av riktlinjer för skolskjutsverksamhet i 

Vadstena kommun 
Vår beteckning: KUN/2022:137- 623 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Förslag till reviderade riktlinjer för skolskjutsverksamhet i Vadstena kommun 
antas och ersätter tidigare riktlinjer, antagna av kultur- och 
utbildningsnämnden den 18 mars 2019, § 30. 

Sammanfattning 
Enligt skollagen 2010:800 har elever i förskoleklass och grundskola rätt till skolskjuts 

från en plats i anslutning till elevens hem och till den plats där utbildningen bedrivs 

och tillbaka. Detta gäller om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, 
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild 

omständighet. Rätten gäller endast i hemkommunen. 

Skollagen nämner inte vilken längd på färdvägen som gäller utan detta och andra 

regler måste fastställas på lokal nivå. Nu gällande riktlinjer, behöver uppdateras och 

förtydligas bland annat vad gäller färdväg och avstånd samt hur ansvaret för skolskjuts 
fördelas mellan kommunen, aktuell skola, entreprenör, förälder och elev. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur-och utbildningsnämnden daterad den 16 augusti 2022 
Förslag till riktlinje 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 18 mars 2019, § 30 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Rektorer i grundskolan 
Östgötatrafiken AB  
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§ 79 

Beslut om revidering av riktlinje för elevresor och 

inackorderingsbidrag 
Vår beteckning: KUN/2022:135- 623 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

1. Ärendet återremitteras för förtydligande av inackorderingsbidrag och för 
redaktionella ändringar. 

2. Ärendet tas upp på nytt vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 
17 oktober 2022. 

Sammanfattning 
Kommunens skyldighet när det gäller elevers resor regleras i lagen om kommunernas 
skyldighet att svara för vissa elevresor (SFS 1991:1110) samt (SFS 1991:1120). Där 
framgår bland annat att, för en elev som har rätt till studiehjälp, ska hemkommunen 
ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden bör på kommunal nivå fastställa de närmare 
reglerna. De tidigare riktlinjerna behöver revideras bland annat så att möjlighet till 
kontantersättning utgår och ersätts av elevresor från landsbygden som tidigare 
beslutats av kultur- och utbildningsnämnden. 
 
Administratör med ansvar för elevresor informerar.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut: 

1. Förslag till reviderade riktlinjer för elevresor och inackorderingsbidrag antas och 
ersätter tidigare riktlinjer, antagna av kultur- och utbildningsnämnden den 18 
mars 2019. 

Förslag till beslut 
Göran Fältgren (S): 

1. Ärendet återremitteras för förtydligande av inackorderingsbidrag och för 
redaktionella ändringar. 

2. Ärendet tas upp på nytt vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 
17 oktober 2022. 

 

 



 

Sid 11 (21) 

Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2022-09-12 

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 

 

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 den 16 augusti 2022 
Förslag till riktlinje 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 3 december 2018, § 152 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 18 mars 2019, § 31 

Beslutet expedieras till 
Ansvarig handläggare – administratör   
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§ 80 

Beslut om förslag till budget för kultur- och 

utbildningsnämnden 2023-2025 
Vår beteckning: KUN/2023:1- 041 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

1. Kultur- och utbildningsförvaltningens budgetförslag för åren 2023-2025 
godkänns. 

2. Kultur- och utbildningsförvaltningens investeringsbudgetförslag för åren 2023-
2025 godkänns. 

3. Budgetförslagen överlämnas till budgetberedningen. 

Sammanfattning 
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till budget för åren 2023-2025. Budgeten 
är baserad på det beräknade preliminära ekonomiska utrymme som tagits fram och 
därefter godkänts av kommunstyrelsen den 11 maj 2022. Budgetberedningen kommer 
ta del av kultur- och utbildningsnämndens bedömning och väga samman med övriga 
nämnders motsvarande arbete samt aktuella ekonomiska prognoser under oktober. 
 
Ekonomichef, bildningschef och ekonom informerar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 22 augusti 2022 
Förslag till budget för kultur- och utbildningsnämnden år 2023-2025 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Budgetberedningen 

Beslutet expedieras till 
Ekonomichefen 
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§ 81 

Beslut om delårsuppföljning av intern kontrollplan för 

kultur- och utbildningsnämnden 2022 
Vår beteckning: KUN/2021:187- 001 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Kultur- och utbildningsnämnden godkänner delårsuppföljningen av intern 
kontrollplan för kultur- och utbildningsnämnden 2022. 

 

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. Rapportering av intern kontroll ska 
ske med en delrapport till nämnden och dels med en slutrapport till nämnden och 
kommunstyrelsen. 
 
Resultatet av uppföljningen framgår av rapport om delårsuppföljning av intern 
kontrollplan för kultur- och utbildningsnämnden 2022. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 22 augusti 2022 
Rapport - Delårsuppföljning av intern kontrollplan för kultur- och 
utbildningsnämnden 2022 
Intern kontrollplan 2022 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer 
Verksamhetsansvariga inom kultur- och utbildningsförvaltningen  
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§ 82 

Redovisning av klagomål mot utbildningen i Vadstena 

kommun perioden 1 januari – 30 juni 2022 
Vår beteckning: KUN/2022:36- 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 första halvåret 2022 
redovisas av bildningschefen. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar redovisningen. 

Informationsunderlag 
Redovisning av klagomål mot utbildningen i Vadstena kommun 1 januari – 30 juni 
2022 
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§ 83 

Redovisning av synpunkter och förslag inom kultur- och 

utbildningsnämndens verksamhetsområde perioden 1 

januari - 30 juni 2022 
Vår beteckning: KUN/2022:35- 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 första halvåret 2022 redovisas av 
bildningschefen. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar redovisningen. 

Informationsunderlag 
Redovisning av synpunkter och förslag 1 januari - 30 juni 2022 
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§ 84 

Beslut om reviderad riktlinje för utdelande av Vadstena 

kommuns och Vadstena-Akademiens stipendium till 

musikalisk ungdom 
Vår beteckning: KUN/2022:134- 613 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 

1. Riktlinjer för utdelande av Vadstena kommuns och Vadstena-Akademiens 
stipendium till musikalisk ungdom antagna av kultur- och 
utbildningsnämnden den 16 november 2020 upphävs. 

2. Förslag till riktlinjer för utdelande av Vadstena kommuns och Vadstena-
Akademiens stipendium till musikalisk och konstnärlig ungdom fastställs. 
 

Sammanfattning 
Vadstena kommun och Vadstena-Akademien delar varje år ut ett stipendium till 

musikalisk ungdom. Riktlinjerna har reviderats med jämna mellanrum. 

Kultur- och utbildningsnämnden gav i november 2020 kultur- och 

utbildningsförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att också dela ut ett 

stipendium i bild och form. Förvaltningen har undersökt möjligheten och föreslår 
revidering enligt förslag till riktlinje. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 16 augusti 2022 
Förslag till riktlinje 
Rutin (antas av kulturchefen) 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-11-16, § 69. Beteckning: 

KUN/2019:171 – 613 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Kulturskolan i Vadstena 

Vadstena-Akademien 
Vadstena konstrunda  
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§ 85 

Rapport från arbetsgrupp för enprocentsregeln för 

skolprojektet 
Vår beteckning: KUN/2022:72- 866 

 

Sammanfattning 
Skolprojektet omfattas av enprocentsregeln och en arbetsgrupp för projektet har 
bildats. Enligt riktlinjer för enprocentsregeln ska arbetsgruppen löpande rapportera till 

kultur- och utbildningsnämnden.  

Kulturchefen informerar om att kommunstyrelsen ska besluta om de ekonomiska 
ramarna i november. Gruppen arbetar med att ta fram konstprogram och Skapande 

skola kommer att involveras under hösten.  

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 86 

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:  

1. Dalsgården invigdes den 1 september. Fritidscentrum, Öppna Förskolan i 

samverkan med barnavårdscentralen samt bibliotekets poddstudio kommer att 
ha verksamhet i lokalerna inledningsvis. 

2. Elevhälsan har påbörjat samverkan med socialtjänsten. Att gemensamt arbeta för 
att främja skolnärvaro är en del i samarbetet. 

3. Skolprojektet har gått in i planeringsfasen för renovering av Petrus Magni skola. 

4. Alla barn i grundskoleålder som kommit som flyktingar från Ukraina är 
klassplacerade. Några barn har börjat förskolan. 

5. Vadstena ska ta emot ytterligare tolv flyktingar från Ukraina innan årsskiftet. Det 
finns lediga platser för dem på anvisningsboendet.  

6. Ytterligare två kvotflyktingar ska komma till kommunen under oktober och nio 

stycken ska komma under 2023. 
7. ”AVA – Aktivitet Vadstena” är ett nystartat projekt för att skapa beredskap och 

mottagningskapacitet samt för att utveckla samverkan i syfte att underlätta 
etablering i samhället. Kommunen har fått statsbidrag för projektet. 

8. Förskolan ska samverka med biblioteket i projektet ”Bokbryggans Bibliotek”.  

9. Information om sommarens Bänkpoesi var en av de mest lästa sidorna på 
kommunens webbplats. 

10. Bilder och information om kulturhistoriska byggnader har uppdaterats på 
kommunens webbplats. 

11. Statistik över kulturskolans verksamheter redovisas.  

12. Regnbågsvecka i Vadstena arrangeras vecka 37. 
13. Friluftsfrämjandet arbetar vidare med den totala finansieringen för att kunna gå 

vidare i frågan om ny liftanläggning. 

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 87 

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 2022-06-01 - 2022-09-02 har redovisats 

till dagens sammanträde. Bildningschefen informerar muntligt om delegationsbesluten. 

Beslutsunderlag 
Lista över delegationsbeslut 2022-06-01 - 2022-09-02 
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§ 88 

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

 

Sammanfattning 
Meddelanden och handlingar för kännedom under perioden 2022-06-01 - 2022-09-02 
delges på dagens sammanträde. 

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 89 

Verksamhetsbesök på Birgittaskolan. Direkt efter 

sammanträdet 
Vår beteckning: KUN/2022:10- 009 

 

Sammanfattning 
Sankt Persskolan har under pågående renovering flyttat sin verksamhet till 
Birgittaområdet och den så kallade Birgittaskolan. Kultur- och utbildningsnämnden 

besöker skolan efter sammanträdet. Rektor för åk F-2 och fritidshem samt 

samordnare för skolprojektet visar runt i lokalerna och informerar om verksamheten. 

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 


