
1 (20) 
 

 
 

Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2021-03-15 
 

 
 

Justeras:_____________________________________________________  
 

 
Vadstena kommun 

592 80 Vadstena  BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35  TEL 0143-150 00  FAX 0143-151 90 
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se 

 
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 deltar på distans  
Lena Linde (K) 
Annika Bodelius (MP) deltar på distans 
Bo Johansson (C) andra vice ordförande deltar på distans 
Carl-William Franzén (M) deltar på distans. Ersättare för Niklas Johansson 
(M) 
Gisela Tapper (K) deltar på distans. Ersättare för Ida Olai (K) 
 

Paragrafer §15–§29 
 

 
 
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 
 

2021-03-15 Sista dag för överklagande 
 

2021-04-08 

Datum då anslaget sätts upp 2021-03-18 Anslaget tas ned dagen efter sista dag för 
överklagande. 
 

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och utbildningsförvaltningen 

 
Underskrift  

 
___________________________________________________ 
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Katarina Andersson 
 
Ej tjänstgörande 
ersättare 
 

 
Anncathrin Kristiansson (S) 
Fredrik Unger (S) 
Ulf Vikström (KD) 
 

Övriga Johan Wernström, bildningschef 
Katarina Andersson, förvaltningskoordinator 
Lina Eriksdotter-Brandt, ekonom deltar på distans 
Lilliann Gilmark, chef för Sancta Birgitta Klostermuseum deltar på distans, 
§ 16 
Fredrik Vahlquist, Birgittastiftelsens ordförande deltar på distans, § 16 
Berit Ljunggren, Birgittastiftelsens sekreterare deltar på distans, § 16 
Markus Lindberg, kultur- och fritidsstrateg deltar på distans, §§ 16-20, 29  
Victoria Hallgren, Studie- och yrkesvägledare inom grundskolan deltar på 
distans, § 22 

 
Ajournering 14.15-14.30 
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§ 15 

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 Information om läget för Sancta Birgitta Klostermuseum 
 

KUN/2021:17 

3 Permanentning av konstverket "Mitt ibland oss en annan 
verklighet", populärt kallad sfären 
 

KUN/2020:146 

4 Information om arbete med kulturplan för Vadstena kommun 
 

KUN/2021:55  

5 Beslut att ställa in kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 
den 19 april 2021 
 

KUN/2020:156 

6 Uppföljning av intern kontrollplan för kultur- och 
utbildningsnämnden 2020 
 

KUN/2019:242 

7 Utvärdering av verksamhet och riktlinjer för omsorg under tid då 
förskola och fritidshem inte erbjuds 
 

KUN/2020:90 

8 Rapport om Aktivitetsansvar i Vadstena kommun 1 juli -  
31 december 2021 
 

KUN/2020:138 

9 Redovisning av verksamhetsplan för kultur och 
utbildningsnämnden 2021 
 

KUN/2021:21 

10 Redovisning av kultur- och utbildningsnämndens årsredovisning 
2020 
 

KUN/2021:20 

11 Förenklad ekonomisk uppföljning per 28 februari 2021 
 

KUN/2021:22 

12 Information från verksamheten och regionen KUN/2021:17 
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13 Anmälan av delegationsbeslut 

 
KUN/2021:18 

14 Meddelanden och handlingar för kännedom 
 

KUN/2021:19 

15 Information om att kultur- och utbildningsnämnden ges tillfälle 
att yttra sig över nya gatu- och kvartersnamn 

KUN/2021:72 

 
 
Sammanfattning 
Ordföranden inleder sammanträdet med att informera om att ingen ledamot eller ersättare i kultur- och 
utbildningsnämnden varken kan hindras eller tvingas att fysiskt närvara på ett sammanträde, men 
Vadstena kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Fysiskt deltagande på ett 
sammanträde som inte stämmer överens med Folkhälsomyndighetens rekommendationer är inget som 
kommunen står bakom. 
 
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): 
 
Göran Fältgren (S): Följande ärende läggs till föredragningslistan: 
 

15. Information om att kultur- och utbildningsnämnden kommer att ges tillfälle att yttra sig över nya 
gatu- och kvartersnamn 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och utbildningsnämnden kan besluta enligt förslagen och finner att 
nämnden har beslutat enligt förslagen. 
 
Ärendena behandlas i följande ordning: 1-5, 15, 6-14. 
I protokollet skrivs ärendena i den ordning de står på föredragningslistan.  
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§ 16 

Information om läget för Sancta Birgitta Klostermuseum 
Vår beteckning: KUN/2021:17 - 009 
 
Sammanfattning 
Sancta Birgitta Klostermuseum drivs av den ideella föreningen Birgittastiftelsen.  
 
Klostermuseets chef Lilliann Gilmark samt Birgittastiftelsens ordförande Fredrik Vahlquist och 
sekreterare Berit Ljunggren informerar om att de söker ny huvudman till museet. En uppvaktning i 
riksdagens kulturutskott kommer att ske den 25 mars 2021. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 17 

Permanentning av konstverket "Mitt ibland oss en annan verklighet", 
populärt kallad sfären 
Vår beteckning: KUN/2020:146 - 869 
 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

 
1. Konstverket ”Mitt ibland oss: en annan verklighet” av Göran Ahlberg populärt kallat ”Sfären” 

permanentas på Stora Torget finansierad med outnyttjade medel för arrangemang. 
2. Bildningschefen får i uppdrag att teckna avtal med Göran Ahlberg. 

 

Sammanfattning 
Mitt ibland oss: en annan verklighet uppfördes som en del av sommarutställningen 2019. Verket har blivit 
mycket uppskattat och många har uttryckt önskemål om att verket ska få stå kvar. I sin nuvarande form är 
det inte konstruerat för att vara permanent varken vad gäller material eller infästning i marken.  
Konstnären Göran Ahlberg har gjort en beräkning av kostnader för att permanenta verket. Totalt landar 
beräkningen på 90 675 kronor vilket kan finansieras med outnyttjade medel för arrangemang. 
 
Vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 16 november 2020 fick kultur- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att undersöka om det var möjligt att den nuvarande versionen kan stå 
kvar ytterligare år. Detta har utretts med resultat att det tekniskt är möjligt om än inte lämpligt att låta 
verket stå ytterligare något år. Konstnärligt finns starka skäl att byta ut verket mot en permanent version. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 22 februari 2021 
Utredning daterad den 25 november 2020 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Göran Ahlberg 
Bildningschef   
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§ 18 

Information om arbete med kulturplan för Vadstena kommun 
Vår beteckning: KUN/2021:55 - 808 
 
Sammanfattning 
En kulturplan för Vadstena kommun ska tas fram. Planen kommer därefter att kompletteras med en 
kulturarvsplan för Vadstena kommun. 
 
Ett första utkast till kulturplan presenteras. Ärendegång diskuteras och det föreslås att de politiska målen tas 
fram vid två arbetsmöten med nämnden. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 19 

Beslut att ställa in kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den  
19 april 2021 
Vår beteckning: KUN/2020:156 - 006 
 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 19 april 2021 ställs in på grund av få 
ärenden.  

2. Arbetsmöten för att ta fram politiska mål till Kulturplan för Vadstena kommun ska i stället 
genomföras den 19 april och i direkt anslutning till ordinarie sammanträde den 17 maj 2021. 

3. Arvode och förlorad arbetsinkomst ska utgå till kultur- och utbildningsnämndens ledamöter och 
ersättare för deltagande i arbetsmötena. 

 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunens huvudreglemente för kommunstyrelse och nämnder ska nämnden besluta om sina 
sammanträdestider. Till sammanträdet i april är det i dagsläget bara informations- och 
redovisningsärenden anmälda vilka kan behandlas vid sammanträdet i maj. Presidiet anser att det är bättre 
att använda tiden den 19 april till ett arbetsmöte för att ta fram politiska mål till kulturplan för Vadstena 
kommun. 
 
Förslag till beslut enligt tjänsteskrivelse: 
 

1. Kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 19 april 2021 ställs in på grund av få 
ärenden.  

2. Ett arbetsmöte för att ta fram politiska mål till Kulturplan för Vadstena kommun ska i stället 
genomföras den 19 april 2021. 

3. Arvode och förlorad arbetsinkomst ska utgå till kultur- och utbildningsnämndens ledamöter och 
ersättare för deltagande i arbetsmötet. 

 
Förslag till beslut  
Göran Fältgren (S):  
 

1. Kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 19 april 2021 ställs in på grund av få 
ärenden.  

2. Arbetsmöten för att ta fram politiska mål till Kulturplan för Vadstena kommun ska i stället 
genomföras den 19 april och i direkt anslutning till ordinarie sammanträde den 17 maj 2021. 
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3. Arvode och förlorad arbetsinkomst ska utgå till kultur- och utbildningsnämndens ledamöter och 
ersättare för deltagande i arbetsmötena. 
 

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 15 februari 2021 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Kultur- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare  
Berörda tjänstepersoner inom kultur- och utbildningsförvaltningen   
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§ 20 

Uppföljning av intern kontrollplan för kultur- och utbildningsnämnden 
2020 
Vår beteckning: KUN/2019:242 - 001 
 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Kultur- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen av intern kontrollplan 2020. 
2. Utifrån påtalade brister ger kultur- och utbildningsnämnden följande uppdrag till bildningschefen, 

vilket ska återrapporteras vid nämndens sammanträde i juni 2021; 
 
• Underlag för ansökan och uppföljning av bidrag till ideell och idéburen sektor ska bättre 

anpassas till de nya riktlinjerna. 
 
  
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.  
 
Bildningschefen och kultur- och fritidsstrategen informerar om ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 16 februari 2021 
Intern kontrollplan för kultur- och utbildningsnämnden 2020 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer 
Rektorer 
Övriga verksamhetsansvariga 
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§ 21 

Utvärdering av verksamhet och riktlinjer för omsorg under tid då förskola 
och fritidshem inte erbjuds 
Vår beteckning: KUN/2020:90 - 719 
 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Utvärderingen godkänns. 
2. Bildningschefen får i uppdrag att till kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 14 juni 

2021 presentera förslag till reviderade riktlinjer för omsorg på annan tid. 
 

Sammanfattning 
Enligt skolagen 2010:800, 25 kapitel 5 §, ska en kommun sträva efter att erbjuda omsorg för barn under 
tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs, med hänsyn till föräldrars 
förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. 
 
Vadstena kommun erbjuder sedan den 1 september 2019 ”omsorg på annan tid”. Detta efter att 
kommunfullmäktige den 27 februari 2019 beslutat om ändring i reglementet för kultur- och 
utbildningsnämnden. Enligt punkt 1 ska nämnden ansvara för omsorg under tid då förskola eller 
fritidshem inte erbjuds. 
 
Bildningschefen har på uppdrag av kultur- och utbildningsnämnden 14 maj 2020 gjort en utvärdering i 
samverkan med rektor för förskolan samt förvaltningens ekonom med syfte att följa upp verksamheten. 
Utredningens syfte har varit att redovisa ekonomiskt utfall samt nyttjadegraden hos de som har använt sig 
av verksamheten. Med anledning av utvärderingens resultat kommer bildningschefen att ta fram en mer 
kostnadseffektiv organisation samt förslag till reviderade riktlinjer.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 2 mars 2021 
Nu gällande riktlinjer 
Utvärdering: Utvärdering av omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Rektorn för förskolan 
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§ 22 

Rapport om Aktivitetsansvar i Vadstena kommun 1 juli - 31 december 
2021 
Vår beteckning: KUN/2020:138 - 790 
 
Sammanfattning 
En rapport om aktivitetsansvar i Vadstena kommun 1 juli – 31 december 2020 är insänd till Statistiska 
centralbyrån (SCB). Rapporten innehåller uppgifter om de ungdomar som omfattas av kommunernas 
aktivitetsansvar enligt 29 kap 9 § Skollagen 2010:800. Bildningschefen och studie- och yrkesvägledaren 
inom grundskolan informerar om ärendet. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
 
Informationsunderlag 
Rapport 
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§ 23 

Redovisning av verksamhetsplan för kultur och utbildningsnämnden 
2021 
Vår beteckning: KUN/2021:21 - 041 
 
Sammanfattning 
Verksamhetsplanen är en del i en styrkedja, vars syfte är att skapa förutsättningar för effektiv politisk 
styrning samtidigt som den skapar handlingsutrymme för professionerna. Verksamhetsplanen är 
förvaltningens – vilket innebär att den inte ska antas av nämnden, utan endast redovisas och följas upp 
där. Bildningschefen informerar om ärendet. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar redovisningen. 
 
Informationsunderlag 
Verksamhetsplan för kultur- och utbildningsnämnden 2021-2022 – Kultur och fritid 
Verksamhetsplan för kultur- och utbildningsnämnden 2021-2022 – Skolverksamhet 
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§ 24 

Redovisning av kultur- och utbildningsnämndens årsredovisning 2020 
Vår beteckning: KUN/2021:20 - 042 
 
Sammanfattning 
Kultur- och utbildningsnämnden redovisar 2020 ett underskott mot budget på 0,1 mnkr. Bildningschefen 
och ekonomen informerar om ärendet. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar redovisningen. 
 
Informationsunderlag 
Årsredovisning 2020 
 
Beslutet expedieras till  
Ekonomichef 
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§ 25 

Förenklad ekonomisk uppföljning per 28 februari 2021 
Vår beteckning: KUN/2021:22 - 042 
 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Förenklad ekonomisk uppföljning per 28 februari 2021 för kultur- och utbildningsnämnden 
godkänns. 

 
  
Sammanfattning 
En helårsprognos för kultur- och utbildningsnämnden visar med nu kända förutsättningar och beslut att 
verksamheten är 35 tkr bättre än budget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 1 mars 2021 
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§ 26 

Information från verksamheten och regionen 
Vår beteckning: KUN/2021:17 - 009 
 
Sammanfattning 
Bildningschefen och ordföranden informerar muntligt om bland annat: 
 
Information från kultur- och utbildningsförvaltningen 
 

• Covid-19. Verksamheten inom grundskolan är under kontroll men det är fortsatt en utmaning att 
organisera arbetet. Vidtagna åtgärder för kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter 
framgår av delegationsbeslut. 

• Skolprojektet har gått in i fas 1. En projektledare är anlitad och projektgruppen har haft ett första 
möte.  

• Konstverket på förskolan Omma håller på att färdigställas. 
• Under hösten 2021 kommer en utredning om Vadstenas museer att genomföras.  
• Med anledning av risk för övertalighet i samband med kommande organisationsförändringar 

inom fritidshem och grundskola kommer MBL-förhandling att genomföras. 
• Den is som har spolats upp i ishallen kommer att finnas kvar fram till den 1 april. 
• Norrköpings symfoniorkester och Nasim Al Fakir genomför en skolgårdsturné och kommer att 

hålla premiären i Vadstena den 13 april. 
• Information om bidragsregler kommer att ges vid ett möte med de fristående förskolorna under 

vecka 11. 
• Vadstena kommun har beviljats 90 tkr i statsbidrag för lärcentrum. 
• En kvotflyktingfamilj togs emot under vecka 10. 
 

Information från regionen 
 

• Bildningschefen ingår i en styrgrupp för att ta fram en ny utbildningsplattform för gymnasievalet. 
• Ett förslag till reviderat samverkansavtal för utbildningar inom gymnasie- och gymnasiesärskola 

kommer att tas fram.  
• Östgötatrafiken har lanserat en e-tjänst för att beställa busskort till gymnasieelever. Vadstena 

kommun kommer att få beställa busskort för kommunens gymnasieelever fortsättningsvis.  
• Vretagymnasiet har en stabil ekonomi. 
• Den 19 mars bjuder Region Östergötland in till digitalt seminarium om Utvecklingsstrategi för 

Östergötland, som just nu är ute på remiss. Seminariet streamas och nås utan anmälan från: 
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https://www.regionostergotland.se/Regional-utveckling/Utvecklingsstrategi-for-
Ostergotland/ostergotland-2040--digitalt-seminarium/’ 

• Integrationsrådet har kommit överens om utformningen av den regionala överenskommelsen 
”Hållbar integration i Östergötland 2021 – 2025” som ska godkännas av de olika parterna, bland 
annat kommunerna. 

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

https://www.regionostergotland.se/Regional-utveckling/Utvecklingsstrategi-for-Ostergotland/ostergotland-2040--digitalt-seminarium/
https://www.regionostergotland.se/Regional-utveckling/Utvecklingsstrategi-for-Ostergotland/ostergotland-2040--digitalt-seminarium/
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§ 27 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning: KUN/2021:18 - 002 
 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 

1. Redovisningen godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
Kultur- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän 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. 
 
Delegationsbeslut under perioden 2021-01-16 - 2021-03-04 redovisas skriftligt på dagens sammanträde. 
Bildningschefen ger även en muntlig information av delegationsbesluten. 
 
Beslutsunderlag 
Lista över delegationsbeslut 2021-01-16 - 2021-03-04 
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§ 28 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: KUN/2021:19 – 001  
 
Sammanfattning 
Meddelanden och handlingar för kännedom under perioden 2021-01-16 - 2021-03-04 delges på dagens 
sammanträde. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 
Informationsunderlag 
Meddelandelista 2021-01-16 - 2021-03-04 
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§ 29 
 

Information om att kultur- och utbildningsnämnden kommer att ges 
tillfälle att yttra sig över nya gatu- och kvartersnamn 
Vår beteckning: KUN/2021:72 - 871 
 
Sammanfattning 
Enligt kultur- och utbildningsnämndens reglemente ska nämnden avge yttrande till 
samhällsbyggnadsnämnden i gatunamnsfrågor. Kultur- och fritidsstrategen informerar om förslag till nya 
kvarters- och gatunamn för Tycklingeområdet och Kungs Starby industriområde, vilket kommer att 
remitteras till kultur- och utbildningsnämnden. 
 
Om yttrande ska lämnas innan kultur- och utbildningsnämndens nästkommande sammanträde den 17 maj 
får det ske genom ”delegation i ärende för nämnden som inte kan skjutas upp till nämndens 
sammanträde”. Nämndens ordförande fattar sådant beslut i samråd med vice ordförande och andra vice 
ordförande. Då remissen kommit in till kultur- och utbildningsförvaltningen skickas den ut till politikerna i 
nämnden som kan lämna eventuella synpunkter till yttrandet.   
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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