
1 (25) 
 

 
 

Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2020-11-16 

 

 

 
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 
Moa Bjärestrand (K) deltar på distans. Ersättare för 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) 
Ida Olai (K), deltar på distans 
 

Paragrafer §65–§84 
 

 
 
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 
 

2020-11-16 Sista dag för överklagande 
 

2020-12-09 

Datum då anslaget sätts upp 2020-11-18 Anslaget tas ned dagen efter sista dag för 
överklagande. 
 

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och utbildningsförvaltningen 

 
Underskrift  

 
___________________________________________________ 
Katarina Andersson 



2 (25) 
 

 
 

Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2020-11-16 

 

 

 
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 

 
Ej tjänstgörande 
ersättare 
 

 
- 
 

Övriga Johan Wernström, bildningschef 
Katarina Andersson, förvaltningskoordinator 
Anna Helméus, skolsköterska tillika verksamhetschef för den medicinska 
och psykologiska delen av elevhälsan deltar på distans, § 66 
Rose-Marie Johansson, skolpsykolog deltar på distans, § 66 
Magnus Carlsson, arbetsmarknadschef deltar på distans, § 67 
Markus Lindberg, kultur- och fritidsstrateg deltar på distans, §§ 68-71 
Bo Gäfvert, utredare deltar på distans, § 77 

 
Ajournering 14.25-14.35 
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§ 65 

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 patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans 
medicinska insatser läsåret 2019/20 
 

KUN/2020:168 

3 Rapport om Aktivitetsansvar i Vadstena kommun 1 januari- 30 
juni 2020 
 

KUN/2020:138 

4 Beslut om fritidsplan och friluftsplan för Vadstena kommun 
 

KUN/2020:108, 
KUN/2020:109 

5 Revidering av riktlinjer för utdelande av Vadstena kommuns 
stipendium till musikalisk ungdom 
 

KUN/2019:171 

6 Permanentning av konstverket ”Mitt ibland oss: en annan 
verklighet” populärt kallat ”Sfären” 
 

KUN/2020:146 

7 Yttrande över samrådshandlingar om detaljplan för nya bostäder 
inom del av fastigheten Vadstena 4:44 öster om Tycklingevägen 
 

KUN/2020:157 

8 Revidering av reglemente för kultur- och utbildningsnämnden 
 

KUN/2020:142 

9 Sammanträdestider för kultur- och utbildningsnämnden 2021 
 

KUN/2020:156 

10 Rapportering av anmälda kränkningar av barn och elever inom 
verksamheten under perioden 1 januari - 30 juni 2020 
 

KUN/2020:32 

11 Beslut om huvudmannens plan mot kränkande behandling 
verksamhetsåret 2021 
 

KUN/2020:155 

12 Redovisning av verksamheternas planer mot kränkande 
behandling och diskriminering 

KUN/2020:119 
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13 Information om dataskyddsombudets kontroll av 

dataskyddsefterlevnad samt redovisning av register över 
behandling av personuppgifter 
 

KUN/2020:76, KUN/2020:26 

14 Presentation av kultur- och utbildningsnämndens delårsrapport 
per 31 augusti 2020 
 

KUN/2020:136 

15 Förenklad ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2020 
 

KUN/2020:36 

16 Bildningschefen informerar 
 

KUN/2020:12 

17 Information från regionen 
 

KUN/2020:13 

18 Anmälan av delegationsbeslut 
 

KUN/2020:11 

19 Meddelanden och handlingar för kännedom 
 

KUN/2020:14 

20 Delegation på tillfälliga förändringar i verksamheten till följd av 
covid-19 

KUN/2020:83 

 
 

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. 
 
Ärendena behandlas i följande ordning:1-12, 19, 13-17, 20, 18. 
I protokollet skrivs ärendena i den ordning de står på föredragningslistan. 
 
Förslag till beslut  

Ida Olai (K): 
 

1. Till justerare väljs Bo Johansson (C). 
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Göran Fältgren (S): 
 

1. Följande ärende läggs till föredragningslistan: 
 
Delegation på tillfälliga förändringar i verksamheten till följd 
av covid-19  

 

KUN/2020:83 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kultur- och utbildningsnämnden kan besluta enligt förslagen och finner att 
nämnden har beslutat enligt förslagen. 
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§ 66 

Information om patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska 
insatser läsåret 2019/20 
Vår beteckning: KUN/2020:168 - 624 
 

Sammanfattning 

Kultur- och utbildningsnämnden är vårdgivare för den hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom 
elevhälsan. Varje år ska en patientsäkerhetsberättelse upprättas. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 
Informationsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse 
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§ 67 

Rapport om Aktivitetsansvar i Vadstena kommun 1 januari- 30 juni 2020 
Vår beteckning: KUN/2020:138 - 790 
 

Sammanfattning 
En rapport om aktivitetsansvar i Vadstena kommun 1 januari – 30 juni 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. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
 
Informationsunderlag 
Rapport 
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§ 68 

Beslut om fritidsplan och friluftsplan för Vadstena kommun 
Vår beteckning: KUN/2020:108 – 809, KUN/2020:109 – 809  
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

Kultur- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att: 
 

1. Fritids- och friluftsplan för Vadstena kommun antagen av kommunfullmäktige den 19 juni 2019 
upphävs.  

2. Friluftsplan för Vadstena kommun antas.  
3. Fritidsplan för Vadstena kommun antas.  

 
 
Sammanfattning 
En fritids- och friluftsplan antogs 2019. I föreliggande revidering delas planen i en separat friluftsplan 
respektive fritidsplan för att bli mer överskådlig. Målen för fritidsplanen är mer genomarbetade och 
kopplingen mellan nationella, regionala och kommunala mål har gjorts tydligare. Koppling till agenda 2030 
målen har tillförts. Friluftsplanen och fritidsplanen stödjer översiktsplanen i det fortsatta arbetet med 
utveckling och planering av fritids- och friluftslivet och kommunens måluppfyllnad av Agenda 2030.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 5 november 2020 
Förslag till Friluftsplan för Vadstena kommun 
Förslag till Fritidsplan för Vadstena kommun 
 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut med handlingar expedieras till 
Kommunstyrelsen  
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§ 69 

Revidering av riktlinjer för utdelande av Vadstena kommuns stipendium 
till musikalisk ungdom 
Vår beteckning: KUN/2019:171 - 613 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Riktlinjer för utdelande av Vadstena kulturnämnds och Vadstena-Akademiens stipendium till 
musikalisk ungdom antagna av kulturnämnden den 28 oktober 2014 upphävs. 

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

3. Kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet och till nästa år utforma 
riktlinjerna så att de även innehåller ett stipendium inom bild och form. 
 
 

Sammanfattning 
Vadstena kommun och Vadstena-Akademien delar varje år ut ett stipendium till musikalisk ungdom. 
Riktlinjerna har reviderats med jämna mellanrum, senast 2014. I denna revision har riktlinjerna anpassats 
till förändring av kommunens nämndorganisation och verksamhet. Likaså har juryns sammansättning 
ändrats. 
 
Nämnden gav förvaltningen uppdrag att undersöka möjligheten att också dela ut ett stipendium i bild och 
form. Förvaltningen har undersökt möjligheten men inte hittat en tillfredsställande lösning på 
jurysammansättningen. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 23 oktober 2020 
Förslag till riktlinjer 
Förslag till rutiner 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Kulturskolan 
Vadstena-Akademien 
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§ 70 

Permanentning av konstverket ”Mitt ibland oss: en annan verklighet” 
populärt kallat ”Sfären” 
Vår beteckning: KUN/2020:146 - 869 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Ärendet återremitteras till kultur- och utbildningsförvaltningen för undersökning av om 
konstverket kan stå kvar i sin nuvarande form. 

2. Ärendet tas upp för beslut på nämndens sammanträde den 14 december 2020. 
 
 

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 budgetmedel för 
sommarutställningen. 
 
Förslag till beslut  

Förslag enligt tjänsteskrivelse: 
 

1. Konstverket ”Mitt ibland oss: en annan verklighet” av Göran Ahlberg populärt kallat ”Sfären” 
permanentas på Stora Torget med outnyttjade medel för sommarutställningen. 

2. Bildningschefen får i uppdrag att teckna avtal med Göran Ahlberg. 
 
Carl-William Franzén (M): 
 

1. En enklare rostskyddsbehandling görs vid markytan på konstverket samt en årlig kontrollplan för 
att säkerställa rostangrepp och ”sfärens” säkerhet.  

 
Eva Sparrborn (M): Bifall till Carl-William Franzéns (M) förslag till beslut. 
 
Annika Bodelius (MP): Bifall till förslag till beslut enligt tjänsteskrivelse. 
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Göran Fältgren (S): 
 

1. Ärendet återremitteras till kultur- och utbildningsförvaltningen för undersökning av om 
konstverket kan stå kvar i sin nuvarande form. 

2. Ärendet tas upp för beslut på nämndens sammanträde den 14 december 2020. 
 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras och finner att ärendet ska 
återremitteras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 20 oktober 2020 
Kostnadsberäkning daterad den 15 juni 2020 
 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Göran Ahlberg  
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§ 71 

Yttrande över samrådshandlingar om detaljplan för nya bostäder inom 
del av fastigheten Vadstena 4:44 öster om Tycklingevägen 
Vår beteckning: KUN/2020:157 - 214 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Kultur- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslag till yttrande i tjänsteskrivelse. 
 
 

Sammanfattning 
Kultur- och utbildningsnämnden har ombetts yttra sig över detaljplan för fastigheten Vadstena 4:44. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 4 november 2020. 
Samrådshandlingar. Finns under samrådstiden tillgängliga på kommunens webbplats 
www.vadstena.se/tycklinge  
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 72 

Revidering av reglemente för kultur- och utbildningsnämnden 
Vår beteckning: KUN/2020:142 - 003 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

Kultur- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Reglemente för kultur- och utbildningsnämnden, antaget av kommunfullmäktige den 27 februari 
2019, § 17, upphävs från och med 1 mars 2021. 

2. Förslag till reviderat reglemente för kultur- och utbildningsnämnden antas och gäller från och 
med 1 mars 2021. 
 

Sammanfattning 

Vadstena kommun erbjuder i dagsläget inte tjänsten konsumentrådgivning. Ansvaret har de senaste åren 
legat hos kultur- och utbildningsnämnden så därför behöver nämndens reglemente revideras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 4 september 2020 
Förslag till reviderat reglemente för kultur- och utbildningsnämnden 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut med handlingar expedieras till 
Kommunstyrelsen 
 
  



14 (25) 
 

 
 

Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2020-11-16 

 

 

 
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 

§ 73 

Sammanträdestider för kultur- och utbildningsnämnden 2021 
Vår beteckning: KUN/2020:156 - 006 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

 
1. Följande sammanträdesdagar fastställs för kultur- och utbildningsnämnden under 2021 (samtliga 

tillfällen under eftermiddagstid): 
 
Måndag 25 januari 
Måndag 15 mars  
Måndag 19 april         
Måndag 17 maj 
Måndag 14 juni 
Måndag 13 september 
Måndag 18 oktober 
Måndag 15 november 
Måndag 13 december 
 
 

Sammanfattning 
Enligt kommunens huvudreglemente för kommunstyrelse och nämnder ska nämnden besluta om sina 
sammanträdestider. Förslaget för 2021 innebär nio sammanträden för kultur- och utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 12 oktober 2020 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Kultur- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare 
Handläggare och enhetschefer inom kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 
Kommunikatör  
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§ 74 

Rapportering av anmälda kränkningar av barn och elever inom 
verksamheten under perioden 1 januari - 30 juni 2020 
Vår beteckning: KUN/2020:32 - 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 har vidtagits och även bedöma om händelsen är utredd. Utredaren ska 
utifrån fastslagen delegationsordning ta beslut om vilka åtgärder som behöver vidtas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 9 oktober 2020 
 
Beslutet expedieras till  
Rektorer  
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§ 75 

Beslut om huvudmannens plan mot kränkande behandling 
verksamhetsåret 2021 
Vår beteckning: KUN/2020:155 - 600 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Huvudmannens plan mot kränkande behandling för 2021 antas. Planen gäller under 2021. 
 
 
Sammanfattning 
Enligt skollagen 2010:800 6 kap. 8 § ska huvudmannen se till att det varje år upprättas en plan med en 
översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och 
elever. Rutiner ska finnas på varje enhet för att säkra rapporteringen till huvudmannen som har det 
yttersta ansvaret. På skolorna finns olika trygghetsråd där arbetet mot kränkningar diskuteras och 
rektorerna rapporterar kontinuerligt inträffade kränkningar till huvudmannens utredare för bedömning 
och beslut om åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 12 oktober 2020 
Förslag till Huvudmannens plan mot kränkande behandling 2021 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Rektorer  
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§ 76 

Redovisning av verksamheternas planer mot kränkande behandling och 
diskriminering 
Vår beteckning: KUN/2020:119 - 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. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 
Informationsunderlag 
Planer mot kränkande behandling och diskriminering läsåret 2020-2021 från: 
Förskolan Blanka 
Förskolan Gullvivan 
Förskolan Omma 
Sankt Persskolan och fritidshemmen 
Katarinaskolan 
Petrus Magni skola  
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§ 77 

Information om dataskyddsombudets kontroll av dataskyddsefterlevnad 
samt redovisning av register över behandling av personuppgifter 
Vår beteckning: KUN/2020:76 – 005, KUN/2020:26 – 005 
 

Sammanfattning 
Förvaltningens kontaktperson i personuppgiftsfrågor informerar om den rapport som kommunens 
dataskyddsombud, kommunalförbundet Sydarkivera, har gjort om hur kommunen följer dataskyddslagen. 
Dessutom redovisas register över behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningens artikel 
30.1. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 

Informationsunderlag 
Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 2019 
Bildspelspresentation – Dataskyddsefterlevnad  
Register över behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningens artikel 30.1 
 

Beslutet expedieras till 
Dataskyddsombud – Kommunalförbundet Sydarkivera 
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§ 78 

Presentation av kultur- och utbildningsnämndens delårsrapport per 31 
augusti 2020 
Vår beteckning: KUN/2020:136 - 042 
 

Sammanfattning 
Delårsrapport per 31 augusti 2020 har upprättats för kultur- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområden. Prognosen visar på en negativ budgetavvikelse motsvarande -1,2 mnkr. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 

Informationsunderlag 
Delårsrapport med helårsprognos per 31 augusti 2020 
 
Paragrafen expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 79 

Förenklad ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2020 
Vår beteckning: KUN/2020:36 - 042 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Förenklad ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2020 för kultur- och utbildningsnämnden 
godkänns. 

 
  
Sammanfattning 
En helårsprognos för kultur- och utbildningsnämnden visar med nu kända förutsättningar och beslut att 
verksamheten överskrider budget med 1 200 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 9 november 2020 
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§ 80 

Bildningschefen informerar 
Vår beteckning: KUN/2020:12 - 006 
 

Sammanfattning 

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

• Vadstena kommun har placerat sig på andra plats i Lärarförbundets ranking ”Bästa skolkommun 
2020”. De värden som inte ser så bra ut avseende andel elever som inte fullföljer gymnasieskolan 
kommer att undersökas närmare. 

• Covid-19. Sjukfrånvaron är normal bland barn, elever och personal inom förskola och skola men 
en viss ökad oro kan märkas. 

• Gymnasiemässorna har ställts in på grund av Covid-19. Digitala lösningar håller på att tas fram. 
• Rekrytering av gitarrlärare till kulturskolan pågår. 
• Barnomsorgsassistenten har sagt upp sig. Tjänsten kommer att återbesättas genom intern 

omflyttning inom förvaltningen. 
• Den nya digitala plattformen inom kulturskolan, Study-Along håller på att implementeras.  
• Enligt Migrationsverkets årsplan ska Vadstena ta emot femton kvotflyktingar under 2020. En har 

tagits emot i oktober, två som skulle ha tagits emot i november har avskrivits med anledning av 
covid-19. Två flyktingar ska tas emot i december enligt anvisning. Under 2021 ska Vadstena ta 
emot nio kvotflyktingar. 

• Kommunen ska lämna svar till Skolinspektionen rörande en anmälan.  
• Från och med den 16 november kommer alla vårdnadshavare kunna logga in på SchoolSoft via 

Bank-ID. 
• Kommunikationsgruppen arbetar med att tillgänglighetsanpassa den publika webbplatsen. 
• Rektorerna har antagit nya mer detaljerade regler kring vistelsetid i förskolan och fritidshemmet. 
• Kultur- och utbildningsförvaltningen har inlett ett samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen 

gällande Tycklingeområdet. 
• Upphandling av nya bokhyllor till biblioteket i Vadstena pågår. En omstrukturering har påbörjats 

vilket bland annat ska leda till en mer central placering av barnavdelningen. 
• Vecka 47 införs trafikreglering runt Sankt Persskolan för att öka trafiksäkerheten. 
• Petrus Magni skola och Vadstena församling samverkar kring arrangerande av Vadstena Lucia 

utifrån de restriktioner som finns för sammankomster.  
 

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 81 

Information från regionen 
Vår beteckning: KUN/2020:13 - 808 
 

Sammanfattning 

Ordföranden informerar muntligt från integrationsrådet, då bland annat följande ärenden behandlades: 
 

• Under 2020 ska Sverige ta emot 5 000 kvotflyktingar. Migrationsverket har skrivit ner siffran till 
3 000. 

 
Bildningschefen informerar muntligt från chefsnätverk för gymnasieskola och vuxenutbildning, då bland 
annat följande ärenden behandlades: 
 

• Den regionala portalen ”Gymnasiestudera.se” ses över med Linköpings kommun som drivande 
av projektet. 

• En gemensam portal för vuxenutbildning i Östergötland håller på att tas fram. 
 

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 82 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning: KUN/2020:11 - 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 2020-08-28—2020-11-06 redovisas på dagens sammanträde. 
Bildningschefen informerar om de beslut som tagits. 
 
Beslutsunderlag 

Lista över delegationsbeslut 
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§ 83 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: KUN/2020:14 – 001  
 

Sammanfattning 
Meddelanden och handlingar för kännedom under perioden 2020-08-28—2020-11-06 delges på dagens 
sammanträde. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 
Informationsunderlag 

Meddelandelista 
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§ 84 

Delegation på tillfälliga förändringar i verksamheten till följd av covid-19 
Vår beteckning: KUN/2020:83 - 812 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

Kultur- och utbildningsnämnden delegerar till bildningschefen enligt följande:  
 

1. Beslut om sammanslagning av verksamheter inom kultur- och utbildningsförvaltningen till följd 
av effekter av covid-19. 

2. Beslut om stängning av verksamheter inom kultur- och utbildningsförvaltningen till följd av 
effekter av covid-19. 

3. Beslut om att temporärt omplacera personal till annan kommunal verksamhet till följd av effekter 
av covid-19. 

4. Delegationen gäller tills vidare, men som längst till den 30 juni 2021.  
 

 

Sammanfattning 
Till följd av covid-19 har det inom skolområdet kommit en ny förordning som ger huvudmannen större 
möjlighet att anpassa undervisningen när skolor stänger. Riksdagen har också sagt ja till ny lag om tillfällig 
stängning av verksamheter vid extraordinära händelser i fredstid. 
 
Till följd av de nya bestämmelserna föreslås kultur- och utbildningsnämnden delegera beslut rörande 
tillfälliga förändringar i verksamheten till följd av covid-19 till bildningschefen.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 11 november 2020 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Rektorer 
 

Beslutet expedieras till  
Krisledningsstaben 
 


