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Plats och tid Medborgarsalen i Rödtornet, Vadstena klockan 13.00-15.55 

 
Beslutande Göran Fältgren (S), ordförande 

Eva Sparrborn (M), första vice ordförande  
Fredrik Unger (S), ersättare för Lena Linde (K) 
Anncathrin Kristiansson(S), ersättare för Annika Bodelius (MP) 
Håkan Jacobsson (M), ersättare för Bo Johansson (C) 
Johan Ektander (M) 
Ida Olai (K) 
 

Paragrafer §76–§89 
 

 
 
Sekreterare 

 
_________________________________________________________ 
Katarina Andersson 

 
 
Ordförande 

 
_________________________________________________________ 
Göran Fältgren (S) 

 
 
Justerare 

 
_________________________________________________________ 
Anncathrin Kristiansson (S) 

 
 

Anslag/bevis 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Nämnd Kultur- och utbildningsnämnden 

 
Sammanträdesdatum 
 

2021-10-18 Sista dag för överklagande 
 

2021-11-11 

Datum då anslaget sätts upp 2021-10-21 Anslaget tas ned dagen efter sista dag för 
överklagande. 
 

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och utbildningsförvaltningen 

 
Underskrift  

 
___________________________________________________ 
Katarina Andersson 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 
 

- 
 

Övriga Johan Wernström, bildningschef 
Katarina Andersson, förvaltningskoordinator 
Lina Eriksdotter-Brandt, ekonom 
Hanna Kantokoski, utredare, §§ 77-79 
Annsofi Hultbäck, rektor förskola, §§ 77-79 
Johan Parmbäck, rektor grundskola F-åk 2 samt fritidshem, §§ 77 
Anna Andersson, rektor grundskola åk 3-6, §§ 77-79 
Suzanne Stråkander Rockler, rektor grundskola, åk 7-9, §§ 77-79 
Linda Wigren, elevhälsochef, § 80 
Anna Helméus, skolsköterska, § 80 
Markus Lindberg, kultur- och fritidsstrateg, §§ 81-84 
Clas Heinebäck, samordnare för kulturskolan, § 81 

 
Ajournering 14.33-14.38 
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§ 76 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
Vår beteckning:  -  
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

 
1. Till justerare väljs Anncathrin Kristiansson (S). 
2. Följande föredragningslista fastställs: 

 
1 Val av justerare och fastställande av föredragningslista 

 
 

2 Redovisning av måluppfyllelse och arbetsplaner för förskola – 
årskurs 9 
 

KUN/2021:63 

3 Rapportering av anmälda kränkningar av barn och elever inom 
verksamheten under perioden 1 januari - 30 juni 2021 
 

KUN/2021:153 

4 Redovisning av verksamheternas planer mot kränkande 
behandling och diskriminering 
 

KUN/2021:108 

5 Information om kultur- och utbildningsnämndens 
vårdgivaransvar för den hälso- och sjukvårdsverksamhet som 
bedrivs inom elevhälsan 
 

KUN/2021:142 

6 Information om kulturskolans verksamhet 
 

KUN/2021:17 

7 Beslut gällande investering för att säkerställa framtiden för 
Ombergsliden 
 

KUN/2021:167 

8 Återrapport gällande genomförande av medborgarförslaget om 
sittplats och knyppeldyna 
 

KUN/2019:25 

9 Information om kommande arbete med Kulturarvsplan för 
Vadstena kommun 
 

KUN/2021:169 

10 Rapport om Aktivitetsansvar i Vadstena kommun 1 januari-  
30 juni 2021 
 

KUN/2021:164 
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11 Presentation av kultur- och utbildningsnämndens delårsrapport 
per 31 augusti 2021 
 

KUN/2021:137 

12 Information från verksamheten och regionen 
 

KUN/2021:17 

13 Anmälan av delegationsbeslut 
 

KUN/2021:18 

14 Meddelanden och handlingar för kännedom 
 

KUN/2021:19 

 
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  

Ida Olai (K): 
 

1. Till justerare väljs Anncathrin Kristiansson (S). 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kultur- och utbildningsnämnden kan besluta enligt förslaget och finner att 
nämnden har beslutat enligt förslaget. 
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§ 77 

Redovisning av måluppfyllelse och arbetsplaner för förskola – årskurs 9 
Vår beteckning: KUN/2021:63 - 610, KUN/2020:106 - 610 

Sammanfattning 

Enligt huvudmannens plan för det systematiska kvalitetsarbetet inom skolväsendet ska ett urval ur 
verksamheternas måluppfyllelse inom förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola presenteras för 
nämnden i oktober. En återkoppling från resultatdialoger ska också göras.  
 
Vidare ska verksamheternas arbetsplaner delges nämnden i oktober. Dels föregående års arbetsplan med 
utvärdering vid läsårets slut, dels innevarande års plan. Arbetsplanerna ligger även till grund för 
kvalitetsdialogerna som genomförs i oktober och november. 
 
Måluppfyllelsen presenteras av förvaltningens utredare och bildningschef och rektorer medverkar. 
Rektorerna presenterar även verksamheternas arbetsplaner.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Informationsunderlag 

Bildspelspresentation om måluppfyllelse: 

• Grundskolan 

• Förskolan 
 
Arbetsplaner 2020/2021 med utvärdering vid läsårets slut och arbetsplaner 2021/2022 från: 

• Förskolan 
• Sankt Persskolan och fritidshemmen 
• Katarinaskolan 
• Petrus Magni skola 
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§ 78 

Rapportering av anmälda kränkningar av barn och elever inom 

verksamheten under perioden 1 januari - 30 juni 2021 
Vår beteckning: KUN/2021:153 - 607 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

 
1. Återrapporteringen av anmälda kränkningar av barn och elever noteras.  
2. Huvudmannen finner inga skäl att vidta ytterligare åtgärder. 

 

Sammanfattning 

Enligt huvudmannens plan mot kränkande behandling ska rektorn anmäla kränkningar eller misstänkta 
kränkningar till kultur- och utbildningsnämndens förvaltning. Rektorn ska till huvudmannens utredare 
redogöra för vilka åtgärder som vidtagits och även bedöma om händelsen är utredd. Utredaren ska utifrån 
fastslagen delegationsordning ta beslut om vilka åtgärder som behöver vidtas. 
 
Under vårterminen 2021 har totalt 12 anmälda kränkningar kommit in till huvudmannen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 22 september 2021 

Beslutet expedieras till 

Rektorer 
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§ 79 

Redovisning av verksamheternas planer mot kränkande behandling och 

diskriminering 
Vår beteckning: KUN/2021:108 - 610 

Sammanfattning 

Enligt skollagen 2010:800 6 kap. 6 § ska huvudmannen se till att det inom ramen för varje 
särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och 
elever. 
 
Av huvudmannens plan för det systematiska kvalitetsarbetet inom skolväsendet framgår att en plan mot 
kränkande behandling och diskriminering för respektive verksamhet ska upprättas och redovisas för 
kultur- och utbildningsnämnden i oktober. 
 
Rektorerna medverkar vid presentationen av planerna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 
Informationsunderlag 
Planer mot kränkande behandling och diskriminering läsåret 2021-2022 från: 

• Förskolan Blanka 
• Förskolan Gullvivan 
• Förskolan Omma 
• Sankt Persskolan och fritidshemmen 
• Katarinaskolan 
• Petrus Magni skola 
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§ 80 

Information om kultur- och utbildningsnämndens vårdgivaransvar för den 

hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom elevhälsan 
Vår beteckning: KUN/2021:142 - 624 

Sammanfattning 

Kultur- och utbildningsnämnden är vårdgivare för den hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom 
elevhälsan. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 9 december 2019 bland annat: 
 

1. Anna Helméus, utses till verksamhetschef för den medicinska delen av elevhälsan för den del som 
omfattar Vadstena kultur- och utbildningsnämnds vårdgivaransvar. 

2. Anna Helméus, utses till verksamhetschef för den psykologiska delen av elevhälsan för den del som 
omfattar Vadstena kultur- och utbildningsnämnds vårdgivaransvar.  

 
Varje år ska en patientsäkerhetsberättelse upprättas. 
 
Elevhälsochefen och skolsköterskan, tillika verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen 
av elevhälsan informerar om vårdgivaransvaret. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Informationsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelse 
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§ 81 

Information om kulturskolans verksamhet 
Vår beteckning: KUN/2021:17 - 009 

Sammanfattning 

I Vadstena bedrivs kulturskola med följande inriktningar: 
 

• Spela instrument eller sjunga 
• Bild & Form 
• Dans 
• Knyppling 

 
Samordnaren för kulturskolan informerar om verksamheten. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 82 

Beslut gällande investering för att säkerställa framtiden för Ombergsliden 
Vår beteckning: KUN/2021:167 - 049 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

 
1. Kultur- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till Friluftsfrämjandets skrivelse. 
2. Kultur- och utbildningsnämnden äskar ett tilläggsanslag från kommunfullmäktige om 1 miljon 

kronor. 
3. Om projektet inte blir verklighet enligt ansökans plan ska Friluftsfrämjandet återbetala bidraget. 
4. Kultur- och utbildningsnämnden uppdrar åt kultur- och utbildningsförvaltningen att påminna 

Friluftsfrämjandet att snarast ta kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen för vägledning om 
bygglov och eventuellt naturskydd. 

 

Sammanfattning 

Friluftsfrämjandet driver Ombergslidens skidanläggning. De har i en skrivelse daterad 20 september 2021 
ansökt om 1 miljon kronor för att förnya och förlänga liftanläggningen. Föreningen avser att utföra en 
stor del av arbetet i egen regi och kommunens bidrag tillsammans med annan finansiering skulle 
möjliggöra en fortsatt drift på Ombergsliden. Kommunen har inte gett bidrag till föreningen i någon 
större omfattning under åren. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 30 september 2021 
Skrivelse till Vadstena kommun från Friluftsfrämjandet daterad den 20 september 2021 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige  

Beslutet expedieras till 

Sökande  
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§ 83 

Återrapport gällande genomförande av medborgarförslaget om sittplats 

och knyppeldyna 
Vår beteckning: KUN/2019:25 - 866 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

 

1. Projektet genomförs med överblivna kulturmedel 2021. Installationen utformas och beställs 
omgående.  

2. Plats för verket förordas Övre Hamnparken. 
 

Sammanfattning 

Den 23 november 2018 kom ett medborgarförslag om uppförande av en sittplats och knyppeldyna i 
kalksten eller betong samt tillhörande informationstavla i Hamnparken in till kommunen. 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget till kultur- och utbildningsnämnden för 
beredning och beslut. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 11 november 2019: 
 

1. Bildningschefen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra medborgarförslaget 
samt placering. Uppdraget ska redovisa uppskattade kostnader för genomförande och ska 
redovisas vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde i mars 2020. 

2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en utredning daterad den 5 maj 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 5 oktober 2021 
Utredning om medborgarförslag om uppförande av en sittplats och knyppeldyna 
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§ 84 

Information om kommande arbete med Kulturarvsplan för Vadstena 

kommun 
Vår beteckning: KUN/2021:169 - 808 
 

Sammanfattning 
En kulturarvsplan för Vadstena kommun ska tas fram vilket är ett av målen i kulturplanen. Arbetsmöten 
med nämndens ledamöter och ersättare planeras i anslutning till nämndens sammanträden: 
 
2021-11-15  Information - Vad är kulturarv? Därefter allmän diskussion.  
2022-01-31 Fortsatt diskussion utifrån arbetsmötet den 15 november och utifrån förslag som de 

politiska partierna tagit fram under mellanperioden. 
 
Kultur- och fritidsstrategen informerar om ärendet. 
  
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 85 

Rapport om Aktivitetsansvar i Vadstena kommun 1 januari- 30 juni 2021 
Vår beteckning: KUN/2021:164 - 790 

Sammanfattning                            

En rapport om aktivitetsansvar i Vadstena kommun 1 januari – 30 juni 2021 är insänd till Statistiska 
centralbyrån (SCB). Rapporten innehåller uppgifter om de ungdomar som omfattas av kommunernas 
aktivitetsansvar enligt 29 kap 9 § Skollagen 2010:800.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar rapporten.  

Informationsunderlag 

Rapport 
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§ 86 

Presentation av kultur- och utbildningsnämndens delårsrapport per 31 

augusti 2021 
Vår beteckning: KUN/2021:137 - 042 
 

Sammanfattning 
Delårsrapport per 31 augusti 2021 har upprättats för kultur- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområden. Prognosen visar ett helårsresultat som är 0,5 mnkr bättre än budget. 
 
Ekonomen redovisar delårsrapporten och informerar om gymnasieval höstterminen 2021. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 

Informationsunderlag 
Delårsrapport med helårsprognos per 31 augusti 2021 
 
Paragrafen expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 87 

Information från verksamheten och regionen 
Vår beteckning: KUN/2021:17 - 009 
 

Sammanfattning 

Bildningschefen informerar muntligt om vad som är på gång inom kultur- och utbildningsförvaltningen, 
bland annat: 
 

• Skolprojektet. En volymskiss ska vara klar för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
i november.  

• Rekrytering av ny enhetschef för arbetsmarknad, integration och vuxenutbildning är klar. Den 
anställde börjar den 3 januari 2022.  

• Rekrytering av kulturchef pågår.  
• Hyreskontraktet för Fritidscentrums lokaler har sagts upp till den 30 juni 2022. Förvaltningen 

undersöker andra möjligheter till ett aktivitetshus för ungdomar. Ett studiebesök har gjorts i 
Åtvidaberg.  

• Ett projektdirektiv ska tas fram för att definiera omfattningen av museiutredningen. 
• Årets utställning på slottet kommer att utvärderas under oktober.  
• RF-SISU Östergötland hjälper kommunen med att ta fram en ny riktlinje för en enklare 

bidragshantering. En ambition är att även ta fram en e-tjänst för ansökan av föreningsbidrag.  
• Antal inskrivna förskolebarn förväntas öka till våren 2022 men minskar till hösten igen. 

Verksamheten räknar inte med att det ska behöva öppnas en ny avdelning under våren.  
• Kommunen har fått en anvisning om att ta emot fem kvotflyktingar i november. 

 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 88 

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 2021-09-03 - 2021-10-08 har sammanställts till dagens sammanträde. 
Bildningschefen informerar muntlig om delegationsbesluten. 
 
Beslutsunderlag 

Lista över delegationsbeslut 2021-09-03 - 2021-10-08 
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§ 89 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: KUN/2021:19 - 001 
 

Sammanfattning 
Meddelanden och handlingar för kännedom under perioden 2021-09-03 - 2021-10-08 delges på dagens 
sammanträde. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 
Informationsunderlag 
Meddelandelista 2021-09-03 - 2021-10-08 
 


