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Plats och tid Medborgarsalen i Rödtornet, Vadstena klockan 13.00-15.15 

 
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 §90–§99 
 

 
 
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 
 

2021-11-15 Sista dag för överklagande 
 

2021-12-09 

Datum då anslaget sätts upp 2021-11-18 Anslaget tas ned dagen efter sista dag för 
överklagande. 
 

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och utbildningsförvaltningen 

 
Underskrift  

 
___________________________________________________ 
Katarina Andersson 

  



2 (13) 
 

 
 

Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2021-11-15 
 

 

 
Justeras:_____________________________________________________  

 

 

Vadstena kommun 

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 010-234 70 00  
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 
 

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

Övriga Johan Wernström, bildningschef 
Katarina Andersson, förvaltningskoordinator 
Lina Eriksdotter-Brandt, ekonom 
Snjezana Mrdjen, integrationssamordnare, § 91 
Dag Källman, vik. integrationssamordnare, § 91 
Hanna Kantokoski, utredare, § 92 
Markus Lindberg, kultur- och fritidsstrateg, § 99 
 

 
Ajournering 14.15-14.30 

 
 
  



3 (13) 
 

 
 

Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2021-11-15 
 

 

 
Justeras:_____________________________________________________  

 

 

Vadstena kommun 

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 010-234 70 00  
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se 

§ 90 

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 flyktingmottagande och presentation av nya 
integrationssamordnare 
 

KUN/2021:17 

3 Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 2020-2021 samt 
redovisning av register över behandling av personuppgifter 
 

KUN/2021:175, 
KUN/2021:109 

4 Utvärdering av att delegerade uppgifter genomförs på rätt sätt 
 

KUN/2021:81 

5 Beslut om sammanträdestider för kultur- och 
utbildningsnämnden 2022 
 

KUN/2021:165 

6 Förenklad ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2021 
 

KUN/2021:22 

7 Information från verksamheten och regionen 
 

KUN/2021:17 

8 Anmälan av delegationsbeslut 
 

KUN/2021:18 

9 Meddelanden och handlingar för kännedom 
 

KUN/2021:19 

10 Information och diskussion om kulturarvsplan 
 

KUN/2021:169 

 
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.  
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Förslag till beslut  

Ida Olai (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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§ 91 

Information om flyktingmottagande och presentation av nya 

integrationssamordnare 
Vår beteckning: KUN/2021:17 - 009 
 

Sammanfattning 

Integrationssamordnarna presenterar sig och informerar om arbetet med flyktingmottagande. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 
Informationsunderlag 
Information om integrationsverksamheten 
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§ 92 

Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 2020-2021 samt 

redovisning av register över behandling av personuppgifter 
Vår beteckning: KUN/2021:175 - 005, KUN/2021:109- 005 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

 
1. Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad noteras. 
2. Bildningschefen får i uppdrag att arbeta vidare med punkterna 1 och 3-6 i den 

sammanvägda bedömningen i rapporten.  
3. En återrapport ska ske vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde i juni 2022. 
4. Redovisning av register över behandling av personuppgifter noteras. 

 
 

Sammanfattning 

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. 
 
Dataskyddsombudet har lämnat en rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad till 
personuppgiftsansvarig för kännedom och vid behov för åtgärd. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 2 november 2021 
Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 
Register över behandling av personuppgifter 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Kommunalförbundet Sydarkivera 
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§ 93 
 

Utvärdering av att delegerade uppgifter genomförs på rätt sätt 
Vår beteckning: KUN/2021:81 – 002 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

 
1. Återrapport av granskade delegationsbeslut under perioden april – september 2021 noteras. 

 
 

Sammanfattning 

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning genom tydlighet i 
delegering och uppföljning i Vadstena kommun.  Skolinspektionens bedömning är att huvudmannen 
behöver regelbundet 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. Enligt rutinen ska bland annat en utvärdering av 
att delegerade uppgifter genomförts på ett välfungerande sätt göras en gång per halvår. En återrapport ska 
göras till kultur- och utbildningsnämnden som beslutar om godkännande av eventuella åtgärder. 
 
Rutinen gäller för kultur- och utbildningsförvaltningens samtliga verksamheter.  
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 14 oktober 2021 
Rutin för att säkerställa att delegerade uppgifter utförs på rätt sätt 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 

Berörda delegater 
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§ 94 
 

Beslut om sammanträdestider för kultur- och utbildningsnämnden 2022 
Vår beteckning: KUN/2021:165 – 006 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

 
1. Följande sammanträdesdagar fastställs för kultur- och utbildningsnämnden under 2022 (samtliga 

tillfällen under eftermiddagstid): 
 

Måndag 31 januari           
Måndag 14 mars  
Tisdag 19 april         
Måndag 16 maj 
Måndag 13 juni 
Måndag 12 september 
Måndag 17 oktober 
Måndag 14 november 
Måndag 12 december 

 
 
Sammanfattning 

Enligt kommunens huvudreglemente för kommunstyrelse och nämnder ska nämnden besluta om sina 
sammanträdestider. Förslaget för 2022 innebär nio sammanträden för kultur- och utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 14 oktober 2021 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 

Kultur- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare 
Handläggare och enhetschefer inom kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 
Kommunikatör 
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§ 95 
 

Förenklad ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2021 
Vår beteckning: KUN/2021:22 - 042 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

 
1. Förenklad ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2021 för kultur- och utbildningsnämnden 

godkänns. 
 
 

Sammanfattning 
En helårsprognos för kultur- och utbildningsnämnden visar med nu kända förutsättningar och beslut att 
verksamheten är 700 tkr bättre än budget.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 9 november 2021. 
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§ 96 
 

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, 
regionalt och nationellt, bland annat: 
 

• Kommunstyrelsen har fattat beslut om att gå vidare mot fas två i skolprojektet. 
• Det finns en utredning/betänkande (SOU 2021:33) om att föreslå hur en tioårig grundskola kan 

införas genom att förskoleklassen görs om till årskurs 1 och den har varit ute på remiss. 
• Vadstena kommun har fått erbjudande om att delta i ett forskningsprojekt tillsammans med 

Linköpings universitet, gällande stadieövergångar i förskola/grundskola. Forskare håller på att 
rekryteras inför hösten 2022. 

• Bildningschefen, tillika skolchefen, går en tvåårig statlig skolchefsutbildning i Skolverkets regi. 
• Samarbetet mellan kultur- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen ”Tidigt stöd i 

samverkan” har gjort en nystart och arbetsgruppen har haft ett möte och inventerat vad som 
behöver göras gemensamt. 

• Utredningen av en framtida organisation för gymnasieutbildningar i västra Östergötland har 
presenterats.  

• Samtliga kvalitetsdialoger inom förskola och skola är genomförda. 
• Rekrytering av kulturchef pågår. 

 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 97 
 

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 2021-10-09 - 2021-11-05 har sammanställts till dagens sammanträde. 
Bildningschefen informerar muntlig om delegationsbesluten. 
 
Beslutsunderlag 

Lista över delegationsbeslut 2021-10-09 - 2021-11-05 
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§ 98 
 

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

Sammanfattning 

Meddelanden och handlingar för kännedom under perioden 2021-10-09 - 2021-11-05  delges på dagens 
sammanträde. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 
Informationsunderlag 

Meddelandelista 2021-10-09 - 2021-11-05 
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§ 99 
 

Information och diskussion om kulturarvsplan 
Vår beteckning: KUN/2021:169 - 808 
 

Sammanfattning 
En kulturarvsplan för Vadstena kommun ska tas fram, vilket är ett av målen i kulturplanen. Kultur- och 
fritidsstrategen informerar om vad ett kulturarv är och vad kulturarvsplanen ska omfatta. 
 
Ett arbetsmöte med kultur- och utbildningsnämnden kommer att genomföras i anslutning till nämndens 
sammanträde den 31 januari 2022. Ett första utkast till kulturarvsplan kommer att tas fram som 
ledamöterna i nämnden ges möjlighet att diskutera i sina partigrupper och lämna synpunkter på inför 
arbetsmötet.  
 
Samverkan kommer att ske mellan kultur- och utbildningsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen under arbetets gång. Samhällsbyggnadsnämnden kommer även bjudas in 
till ett samverkansmöte med kultur- och utbildningsnämnden.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 
Informationsunderlag 
Bildspelspresentation – kulturarv    
  


