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

14.30 
 

Beslutande Göran Fältgren (S), ordförande 
Eva Sparrborn (M), första vice ordförande 
Annika Bodelius (MP) 
Gunilla Sjösten (KD), ersättare för Bo Johansson (C) 
Niklas Johansson (M) 
Ida Olai (K)  
 
 

Paragrafer §52–§64 
 

 
 
Sekreterare 

 
_________________________________________________________ 
Katarina Andersson 

 
 
Ordförande 

 
_________________________________________________________ 
Göran Fältgren (S) 

 
 
Justerare 

 
_________________________________________________________ 
Ida Olai (K)  
 
 

Anslag/bevis 
 

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

 
Sammanträdesdatum 
 

2020-09-07 Sista dag för överklagande 
 

2020-10-05 

Datum då anslaget sätts upp 2020-09-14 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 
 

Bo Johansson (C) andra vice ordförande, deltar på distans 
Anncathrin Kristiansson (S), deltar på distans 
Markus Gustafsson (K), deltar på distans 
 

Övriga Johan Wernström, bildningschef 
Katarina Andersson, förvaltningskoordinator 
Lina Eriksdotter-Brandt, ekonom 

 
Ajournering - 
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§ 52 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
Vår beteckning:  -  
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Till justerare väljs Ida Olai (K). 
2. Följande föredragningslista fastställs: 

 
1 Val av justerare och fastställande av föredragningslista 

 
 

2 Förslag till budget för kultur- och utbildningsnämnden 2021-
2023 
 

KUN/2021:1 

3 Revidering av huvudmannens plan för det systematiska 
kvalitetsarbetet inom skolväsendet 
 

KUN/2020:77 

4 Beslut att ställa in kultur- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 19 oktober 2020 
 

KUN/2019:235 

5 Anmälan av delegationsbeslut 
 

KUN/2020:11 

6 Redovisning av åtgärdsplan för kultur- och 
utbildningsnämndens prognostiserade budgetavvikelse 
 

KUN/2020:36 

7 Rapport om feriepraktik sommaren 2020 
 

KUN/2020:127 

8 Redovisning av klagomål mot utbildningen i Vadstena 
kommun perioden 1 januari – 30 juni 2020 
 

KUN/2020:40 

9 Redovisning av synpunkter och förslag inom kultur- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde perioden 1 januari - 
30 juni 2020 
 

KUN/2020:125 

10 Bildningschefen informerar 
 

KUN/2020:12 

11 Information från regionen 
 

KUN/2020:13 

12 Meddelanden och handlingar för kännedom 
 

KUN/2020:14 
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13 Sfären på Stora torget KUN/2020:146 
 
 
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  
Göran Fältgren (S): 
 

1. Följande ärende läggs till föredragningslistan: 

 

13 Sfären på Stora torget KUN/2020:146 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och utbildningsnämnden kan besluta enligt förslaget och finner att 
nämnden har beslutat enligt förslaget.  
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§ 53 

Förslag till budget för kultur- och utbildningsnämnden 2021-2023 
Vår beteckning: KUN/2021:1 - 041 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Kultur- och utbildningsförvaltningens budgetförslag för åren 2021-2023 godkänns. 
2. Kultur- och utbildningsförvaltningens investeringsbudgetförslag för åren 2021-2023 godkänns. 
3. Budgetförslagen överlämnas till budgetberedningen. 

 
  

Sammanfattning 
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till budget för åren 2021 – 2023. Budgeten är baserad på det 
beräknade preliminära ekonomiska utrymmet som tagits fram och därefter godkänts av kommunstyrelsen 
den 3 juni 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 14 augusti 2020 
Förslag till budget och strategiplan för kultur- och utbildningsnämnden 2021-2023 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Budgetberedningen 
Ekonomichef  
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§ 54 

Revidering av huvudmannens plan för det systematiska kvalitetsarbetet 
inom skolväsendet 
Vår beteckning: KUN/2020:77 - 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 18 
mars 2019, § 29. 
 

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. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 12 augusti 2020 
Förslag till reviderad plan 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Rektorer 
Elevhälsochef 
Verksamhetschef över den medicinska delen av elevhälsan  
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§ 55 

Beslut att ställa in kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den  
19 oktober 2020 
Vår beteckning: KUN/2019:235 - 006 
 

Förslag till beslut  
 

1. Kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 19 oktober 2020 ställs in på grund av få 
ärenden.  

2. Om budgetberedningen ger ändrade förutsättningar för nämnden och dessa kräver beslut av 
kultur- och utbildningsnämnden ska sammanträdet den 19 oktober 2020 genomföras.  

3. Ett arbetsmöte för att ta fram politiska mål till fritidsplan och friluftsplan för Vadstena kommun 

ska genomföras den 19 oktober 2020. 

4. Arvode och förlorad arbetsinkomst ska utgå till kultur- och utbildningsnämndens ledamöter och 

ersättare för deltagande i arbetsmötet.  

 

Sammanfattning 
Enligt kommunens huvudreglemente för kommunstyrelse och nämnder ska nämnden besluta om sina 
sammanträdestider.  
 
Förslag till beslut  
Förslag enligt tjänsteskrivelse 
 

1. Kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 19 oktober 2020 ställs in på grund av få 
ärenden.  

 
Annika Bodelius (MP): 
 

1. Om budgetberedningen ger ändrade förutsättningar för nämnden och dessa kräver beslut av 
kultur- och utbildningsnämnden ska sammanträdet den 19 oktober 2020 genomföras.  

 

Göran Fältgren (S) : 

 

1. Ett arbetsmöte för att ta fram politiska mål till fritidsplan och friluftsplan för Vadstena kommun 

ska genomföras den 19 oktober 2020. 

2. Arvode och förlorad arbetsinkomst ska utgå till kultur- och utbildningsnämndens ledamöter och 

ersättare för deltagande i arbetsmötet.  
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och utbildningsnämnden kan besluta enligt förslagen och finner att 

nämnden har beslutat enligt förslagen. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 24 augusti 2020 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Kultur- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare  
Berörda tjänstepersoner inom kultur- och utbildningsförvaltningen   
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§ 56 

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 2020-06-05—2020-08-27 redovisas på dagens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 

Lista över delegationsbeslut  
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§ 57 

Redovisning av åtgärdsplan för kultur- och utbildningsnämndens 
prognostiserade budgetavvikelse 
Vår beteckning: KUN/2020:36 - 042 
 

Sammanfattning 

Vid sammanträde 15 juni 2020 gav kultur- och utbildningsnämnden bildningschefen i uppdrag att upprätta 
en åtgärdsplan för nämndens prognostiserade budgetavvikelse. Åtgärdsplanen har redovisats för 
kommunstyrelsen den 2 september 2020. Bildningschef Johan Wernström informerar om ärendet. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Informationsunderlag 

Åtgärdsplan  
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-15, § 45  
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§ 58 

Rapport om feriepraktik sommaren 2020 
Vår beteckning: KUN/2020:127 - 022 
 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadschef Magnus Carlsson har sammanställt en rapport om feriepraktik sommaren 2020. 
Bildningschef Johan Wernström informerar om ärendet. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 

Informationsunderlag 
Rapport  
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§ 59 

Redovisning av klagomål mot utbildningen i Vadstena kommun perioden 
1 januari – 30 juni 2020 
Vår beteckning: KUN/2020:40 - 008 
 

Sammanfattning 
Enligt skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot 
utbildningen. Klagomål som kommit in under första halvåret 2020 redovisas av bildningschef Johan 
Wernström. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar redovisningen. 
 
Informationsunderlag 
Redovisning av klagomål mot utbildningen i Vadstena kommun  
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§ 60 

Redovisning av synpunkter och förslag inom kultur- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde perioden 1 januari - 30 juni 
2020 
Vår beteckning: KUN/2020:125 - 008 
 

Sammanfattning 
Enligt Vadstena kommuns rutin för lämnade förslag ska en sammanställning över de synpunkter och 
förslag som kommit in till kommunen redovisas för ansvarig nämnd två gånger per år. En 
sammanställning för första halvåret 2020 redovisas av bildningschef Johan Wernström. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar redovisningen. 
 
Informationsunderlag 
Redovisning av synpunkter och förslag  
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§ 61 

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: 

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

 
• Skolan har haft något högre frånvaro än normalt vid terminsstarten som har koppling till ökad 

försiktighet i samband med covid-19. 
• Förvaltningsrättens dom gällande vitesföreläggande för vårdnadshavare till elev som inte uppfyller 

skolplikten.  
• Politiska mål till fritidsplan och friluftsplan för Vadstena kommun ska tas fram vid ett arbetsmöte 

den 19 oktober. Se kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-09-07, § 55. 
• Biblioteket i Borghamns bygdegård är klart och är öppet dagligen klockan 08.00-18.00.  
• Vadstena bibliotek kommer åter att erbjuda Meröppet så snart systemet är uppgraderat. 
• Vadstena folkhögskola anordnar i samverkan med kommunen ”allmän kurs med praktik i omsorg 

Grundskolenivå – svenska som andraspråk”. Kursen har startat med åtta deltagare.  
• Herr- och dambastun i simhallen har renoverats. Ny belysning har satts upp i simhallens tak och 

PCB-sanering har utförts.  
• Duscharna i sporthallen har renoverats och är klara i september. 
• De elever som gått på Mattisborgen på Sankt Persskolan har från och med höstterminen 2020 sin 

undervisning på grundsärskolan i Motala. 
• På högstadiet saknas några behöriga lärare i svenska och Ma/No. Det är även brist på 

fritidspedagoger. Kulturskolan söker timvikarie som gitarrlärare.  
• Rekrytering av biträdande rektor inom förskolan pågår.  
• Kommunen har beviljats cirka 194 000 kronor i bidrag från Arbetsförmedlingen för att kunna 

erbjuda tre till fyra ungdomar förlängda feriejobb fram till årsskiftet. 
• 2019 års resultat från ungdomsenkäten Om mig presenteras i webbinarium den 8 september 2020. 
• Prognosen att Vadstena kommun ska ta emot femton kvotflyktingar 2020 kvarstår enligt 

Migrationsverkets reviderade årsplanering per 31 augusti 2020. 
• Kommunstyrelsen har fattat inriktningsbeslut i frågan om ny skola, tillagningskök och idrottshall.  

 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 62 

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

Sammanfattning 

Bildningschef Johan Wernström informerar muntligt från chefsnätverk för vuxenutbildning. En ny 
överenskommelse om samhällsorientering och hälsokommunikation i Östergötland ska tas fram inför 
2021. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 63 

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

Sammanfattning 
Meddelanden och handlingar för kännedom under perioden 2020-06-06 —2020-08-27 delges på dagens 
sammanträde. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 
Informationsunderlag 

Meddelandelista  
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§ 64 

Sfären på Stora torget 
Vår beteckning: KUN/2020:146 - 869 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Bildningschefen får i uppdrag att ta fram förutsättningar för att permanenta Sfären på Stora 
torget. 

2. Ärendet återrapporteras vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 16 november 2020. 
 
 

Sammanfattning 
Den så kallade Sfären var en del av sommarutställningen 2019 och har sedan dess stått på Stora torget i 
Vadstena. 
 

Förslag till beslut  
Göran Fältgren (S) : 
 

1. Bildningschefen får i uppdrag att ta fram förutsättningar för att permanenta Sfären på Stora 
torget. 

2. Ärendet återrapporteras vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 16 november 2020. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och utbildningsnämnden kan besluta enligt förslaget och finner att 
nämnden har beslutat enligt förslaget. 
 
Beslutet expedieras till 
Bildningschef  
Kultur- och fritidsstrateg 


