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Plats och tid Vävaren i kommunhuset, Klosterledsgatan 35, Vadstena klockan 
13.00 – 16.00 

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 §105–§117 

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 2022-11-14 

Datum då anslaget sätts upp 2022-11-17 

Sista dag för överklagande 2022-12-08 

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift  
_________________________________________________________ 
Katarina Andersson 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 

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

Övriga Johan Wernström, bildningschef  
Katarina Andersson, förvaltningskoordinator  
Eva Lavoie, ekonom 
Anna Carin Lindquist, klubbchef Vadstena Golfklubb, § 107 
Per Gustafsson, vice ordförande Vadstena Golfklubb, § 107 
Hanna Wihlborg, kultur- och fritidschef, § 115 
Lotta Gemfors, enhetschef integration, § 115 
 

Ajournering 14.20 – 14.35 
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§ 105 

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 Vadstena Golfklubb KUN/2022:10 
   
4 Rapport från arbetsgrupp för enprocentsregeln för 

skolprojektet 
 

KUN/2022:72 

5 Beslut om revidering av huvudmannens plan för det 
systematiska kvalitetsarbetet inom skolväsendet 
 

KUN/2022:153 

6 Beslut om utvärdering av att delegerade uppgifter 
genomförts på rätt sätt 
 

KUN/2021:81 

7 Beslut om sammanträdestider för kultur- och 
utbildningsnämnden 2023 
 

KUN/2022:184 

8 Beslut om delegationsordning för kultur- och 
utbildningsnämnden från och med den 1 januari 2023  
 

KUN/2022:132 

9 Beslut om arkivansvariga inom kultur- och 
utbildningsnämnden - revidering november 2022 
 

KUN/2022:38 

10 Beslut om förenklad ekonomisk uppföljning per 31 
oktober 2022 
 

KUN/2022:13 

11 Information från verksamheten och regionen 
 

KUN/2022:10 

12 Anmälan av delegationsbeslut KUN/2022:11 
 

13 Meddelande 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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§ 106 

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 eftersom det inte är några besökare 
vid dagens sammanträde. 
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§ 107 

Information från Vadstena Golfklubb 
Vår beteckning: KUN/2022:10- 009 

 

Sammanfattning 
Den ideella föreningen Vadstena Golfklubb var inbjuden till dagens sammanträde. 
Klubbchefen och vice ordförande informerar om verksamheten.   

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 108 

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.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att 
kostnaden för tillämpning av enprocentregeln ska beräknas på varje enskilt 
byggprojekt och inte projektet som helhet.  

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 109 

Beslut om revidering av huvudmannens plan för det 

systematiska kvalitetsarbetet inom skolväsendet 
Vår beteckning: KUN/2022:153- 609 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

1. Förslag till reviderad plan ”Huvudmannens plan för det systematiska 
kvalitetsarbetet inom skolväsendet” antas och ersätter tidigare plan antagen av 
kultur- och utbildningsnämnden den 13 september 2021, § 66. 

Sammanfattning  
I skollagen beskrivs att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt ska planera, 
följa upp och utveckla utbildningen. På samma sätt ska arbetet ske på skol- och 
förskolenivå under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. 

Utredaren och bildningschefen har i samråd med rektorerna anpassat årsplanen så att 
aktiviteterna tydligare följer årets händelser. Revideringarna är i de flesta fall 
redaktionella och/eller i syfte att effektivisera och tydliggöra verksamhetens och 
förvaltningens uppdrag. Det som tidigare kallades strategidag ersätts av en gemensam 
dag kopplat till ”Trygga välmående barn med lust att lära”. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 20 september 2022 
Förslag till reviderad plan 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Rektorer 
Elevhälsochef  
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§ 110 

Beslut om utvärdering av att delegerade uppgifter 

genomförts på rätt sätt 
Vår beteckning: KUN/2021:81- 002 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

1. Återrapport av granskade delegationsbeslut under perioden april – september 
2022 godkänns. 

Sammanfattning 
Skolinspektionen genomförde 2020 en kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning 
genom tydlighet i delegering och uppföljning i Vadstena kommun.  Skolinspektionens 
bedömning var att huvudmannen regelbundet behöver 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 och har 
reviderats i oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 10 oktober 2022 
Rutin för att säkerställa att delegerade uppgifter utförs på rätt sätt 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Berörda delegater  
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§ 111 

Beslut om sammanträdestider för kultur- och 

utbildningsnämnden 2023 
Vår beteckning: KUN/2022:184- 006 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

1. Följande sammanträdesdagar fastställs för kultur- och utbildningsnämnden 
under 2023 (samtliga tillfällen under eftermiddagstid): 

Måndag 6 februari           

Måndag 20 mars         

Måndag 8 maj 

Måndag 19 juni 

Måndag 18 september 

Måndag 16 oktober 

Måndag 20 november 

Måndag 11 december 

Sammanfattning 
Enligt kommunens huvudreglemente för kommunstyrelse och nämnder 
sammanträder nämnden på dag och tid som nämnden bestämmer. Förslaget för 2023 
innebär åtta sammanträden för kultur- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 27 oktober 2022 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Kultur- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare 2023 
Handläggare och enhetschefer inom kultur- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde 

Beslutet expedieras till 
Kommunikatör 
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§ 112 

Beslut om delegationsordning för kultur- och 

utbildningsnämnden från och med den 1 januari 2023 
Vår beteckning: KUN/2022:132- 002 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

1. Delegationsordning beslutad av kultur- och utbildningsnämnden den 7 mars 
2022 upphävs från och med den 1 januari 2023.  

2. Förslag till reviderad delegationsordning för kultur- och utbildningsnämnden 
antas och gäller från och med den 1 januari 2023.  

Sammanfattning 
En delegationsordning omfattar beslut som fattas på nämndens vägnar. Samtliga 
nämnder ska ta fram nya delegationsordningar inför 2023. Anpassning ska ske utifrån 
nämndernas uppdrag i enlighet med antagna reglementen. Vissa justeringar har även 
gjort med anledning av förändrad organisation inom kultur- och 
utbildningsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 2 november 2022 
Förslag till reviderad delegationsordning  

Beslutet med handlingar expedieras till 
Samtliga delegater 
Kommunfullmäktige 
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§ 113 

Beslut om arkivansvariga inom kultur- och 

utbildningsnämnden - revidering november 2022 
Vår beteckning: KUN/2022:38- 004 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

1. Bildningschefen utses till arkivansvarig för nämnd och förvaltningsadministration. 
2. Kultur- och fritidschefen utses till arkivansvarig för kulturskola, fritidscentrum 

och simhall. 
3. Bibliotekschefen utses till arkivansvarig för bibliotek. 
4. Rektor för förskolan utses till arkivansvarig för förskoleverksamhet. 
5. Rektor för Sankt Persskolan utses till arkivansvarig för grundskola F-3 samt 

fritidshem. 
6. Rektor för Katarinaskolan utses till arkivansvarig för grundskola 4-6. 
7. Rektor för Petrus Magni skola utses till arkivansvarig för grundskola 7-9. 
8. Enhetschef för arbetsmarknad, integration, gymnasium och vuxenutbildning 

utses till arkivansvarig för dessa verksamheter.  
9. Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insatser utses till arkivansvarig för 

elevhälsan. 
10. Beslutet ersätter kultur- och utbildningsnämndens beslut den 19 april 2022. 

Sammanfattning 
Enligt Arkivreglemente för Vadstena kommun ska de myndigheter som omfattas av 
bestämmelserna i reglementet utse arkivansvariga, som är ytterst ansvariga för 
informationsförvaltningen.  

Arkivansvaret behöver revideras med anledning av organisationsförändringar inom 
kultur- och utbildningsförvaltningen. Förändringarna gäller verksamheterna 
grundskola F-6, fritidshem, fritidscentrum och simhall. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 7 oktober 2022 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut § 37/2022-04-19 
Arkivreglemente för Vadstena kommun 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Arkivansvariga som fått nytt eller förändrat arkivansvar 
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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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§ 114 

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

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

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

Sammanfattning 
En helårsprognos för kultur- och utbildningsnämnden visar med nu kända 
förutsättningar och beslut att kostnaderna prognostiseras bli 1 200 tkr lägre än tilldelad 
budgetram.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 25 oktober 2022 
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§ 115 

Information från verksamheten och regionen 
Vår beteckning: KUN/2022:10- 009 

 

Sammanfattning 
Muntlig information från bildningschefen: 

• Kommunen har fått en anvisning från Migrationsverket om att ordna boende till 
en person från Ukraina senast i december 2022.  

• Information från politikernas träff med de fristående förskolorna och 
fritidshemmen. Ersättningsnivåer och samverkansformer diskuterades och 
förvaltningen har fått i uppdrag att se över dessa områden.  

• Information om skollagsändringar. Se Skolverkets hemsida: Aktuella 
regeländringar - Skolverket  

Muntlig information från enhetschef för integration: 

• Information om samverkansavtal mellan Östergötlands kommuner och Region 
Östergötland gällande samordnad samhällsorientering (SO). Eventuell 
uppsägning ska ske före den 31 mars 2023.  

• Ekonomin inom integrationsverksamheten ses över.  

Muntlig information från kultur- och fritidschefen: 

• Statusuppdatering gällande museiutredningen. En slutrapport beräknas vara klar i 
januari 2023.  
 

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 116 

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 2022-10-07 – 2022-11-03 har 
redovisats till dagens sammanträde. Bildningschefen informerar muntligt om 
delegationsbesluten. 

Beslutsunderlag 
Lista över delegationsbeslut 2022-10-07 – 2022-11-03 
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§ 117 

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

 

Sammanfattning 
Meddelanden och handlingar för kännedom under perioden 2022-10-07 – 2022-11-03 
delges på dagens sammanträde. 

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Informationsunderlag 
Meddelandelista 2022-10-07 – 2022-11-03 

 

 

 


