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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 
Lena Linde (K)  
Annika Bodelius (MP)  
Bo Johansson (C), andra vice ordförande 
Johan Ektander (M) 
Gisela Tapper (K), ersättare för Ida Olai (K)  
 

Paragrafer §11–§17 
 

 
 
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 
 

2022-03-07 Sista dag för överklagande 
 

2022-03-28 

Datum då anslaget sätts upp 2022-03-07 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 
 

Anncathrin Kristiansson (S), §§ 11-12  
Fredrik Unger (S)  
 
 

Övriga Johan Wernström, bildningschef  
Katarina Andersson, förvaltningskoordinator 
Lina Eriksdotter-Brandt, ekonom 
Hanna Kantokoski, utredare 
Annsofi Hultbäck, rektor förskola, § 12 
Johan Parmbäck, rektor åk F-2 samt fritidshem 
Anna Andersson, rektor åk 3-6 
Suzanne Stråkander Rockler, rektor åk 7-9 
Markus Gustafsson, kostchef, § 17 
Karin Åkesson, representant för matrådet på Katarinaskolan, § 17 
 

Ajournering 14.45-14.55 
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§ 11 

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 Redovisning av måluppfyllelse inom förskola - årskurs 9 samt 
skolnärvaro 
 

KUN/2021:63 

3 Rapport om ungdomsenkäten "Om mig" 
 

KUN/2022:54 

4 Redovisning av händelser gällande kränkande behandling som 
inträffat under perioden 1 juli - 31 december 2021 
 

KUN/2021:153 

5 Beslut om huvudmannens plan mot kränkande behandling, 
trakasserier och diskriminering 
 

KUN/2021:155 

6 Beslut om delegationsordning för kultur- och 
utbildningsnämnden - revidering mars 2022 
 

KUN/2022:29 

7 Ställningstagande kring var eleverna i Katarinaskolan, utifrån ett 
verksamhetsperspektiv, bör äta sin skollunch 
 

KUN/2021:192 

 

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  

Lena Linde (K): 
 

1. Till justerare väljs Bo Johansson (C). 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kultur- och utbildningsnämnden kan besluta enligt förslaget och finner att 
nämnden har beslutat enligt förslaget. 
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§ 12 

Redovisning av måluppfyllelse inom förskola - årskurs 9 samt skolnärvaro 
 
Vår beteckning: KUN/2021:63 – 610  
 

Sammanfattning 

Enligt huvudmannens plan för det systematiska kvalitetsarbetet inom skolväsendet ska ett urval ur 
verksamheternas måluppfyllelse presenteras för nämnden i januari. Måluppfyllelse i årskurs 6 och 9 samt 
närvaro inom grundskolan höstterminen 2021 presenterades av förvaltningens utredare vid nämndens 
sammanträde den 31 januari 2022.   
 
Vid dagens sammanträde deltar rektorerna för förskola – årskurs 9 och redovisar måluppfyllelse för 
respektive enhet. Rektorerna i grundskolan informerar även om skolnärvaro/skolfrånvaro. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 
Informationsunderlag 

Bildspelspresentationer:  
• Måluppfyllelse höstterminen 2021 
• Närvaro höstterminen 2021  
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§ 13 
 

Rapport om ungdomsenkäten "Om mig" 
Vår beteckning: KUN/2022:54 - 629 
 

Sammanfattning 
Om mig är en webbenkät om hälsa och livsstil bland ungdomar i grund- och gymnasieskolan i 
Östergötland. Enkäten genomförs som ett samarbete mellan Region Östergötland, länets kommuner och 
Länsstyrelsen Östergötland, och har tagits fram tillsammans med ungdomar i länet.  
 
Hemkommunsrapport för åren 2014 – 2021 har kommit och förvaltningens utredare kommenterar 
enkätresultatet. Rektorerna i grundskolan medverkar. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 
Informationsunderlag 
Ungdomsenkäten Om mig - Hemkommunsrapport 2014 - 2021 
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§ 14 
 

Redovisning av händelser gällande kränkande behandling som inträffat 

under perioden 1 juli - 31 december 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 höstterminen 2021 har totalt 30 anmälda kränkningar kommit in till huvudmannen. 
 
Förvaltningens utredare informerar och rektorerna i grundskolan medverkar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 8 februari 2022 
 
Beslutet expedieras till 
Rektorer 
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§ 15 
 

Beslut om huvudmannens plan mot kränkande behandling, trakasserier 

och diskriminering 
Vår beteckning: KUN/2021:155 - 600 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Huvudmannens plan mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering antas.  
 
 

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.  
 
I kultur- och utbildningsnämndens föregående rutin för att hantera anmälda kränkningar har 
huvudmannens utredare skrivit bedömningar och utredningar vid varje kränkningstillfälle. I den föreslagna 
planen är det momentet lämnat till rektor som endast anmäler och återrapporterar till huvudman.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 11 februari 2022 
Förslag till Huvudmannens plan mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Rektorer 
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§ 16 
 

Beslut om delegationsordning för kultur- och utbildningsnämnden - 

revidering mars 2022 
Vår beteckning: KUN/2022:29 - 002 

 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Delegationsordning beslutad av kultur- och utbildningsnämnden 14 juni 2021, § 50 upphävs från 
och med den 1 april 2022.  

2. Förslag till reviderad delegationsordning för kultur- och utbildningsnämnden antas och gäller från 
och med den 1 april 2022.  

 
 

Sammanfattning 
En delegationsordning omfattar beslut som fattas på nämndens vägnar. Nu gällande delegationsordning, 
beslutad av kultur- och utbildningsnämnden 14 juni 2021, är i behov av revidering på några punkter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 26 januari 2022 
Förslag till reviderad delegationsordning 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Samtliga delegater 
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§ 17 
 

Ställningstagande kring var eleverna i Katarinaskolan, utifrån ett 

verksamhetsperspektiv, bör äta sin skollunch 
Vår beteckning: KUN/2021:192 - 216 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Kultur- och utbildningsnämnden, i egenskap av skolhuvudman, förordar att Katarinaskolans 
elever även fortsatt äter i den egna skolan. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 

Sammanfattning 
Projektgruppen i skolprojektet har av rektor och personal i Katarinaskolan blivit uppmärksammade på att 
de verksamhetsmässiga konsekvenserna av att skolans elever föreslås äta skollunch i det planerade nya 
tillagningsköket i parken vid Petrus Magni skola bör utredas närmare. Detta är en verksamhetsfråga för 
skolhuvudmannen i kommunen, det vill säga kultur- och utbildningsnämnden. Utredningens slutsatser kan 
dock ha påverkan på skolprojektet som kommunstyrelsens arbetsutskott är styrgrupp för.  
 
Av den anledningen har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att ge kultur- och utbildningsnämnden i 
uppdrag att utreda de verksamhetsmässiga konsekvenserna av olika alternativ för placering av skollunch 
samt kostnaderna för detta. Huvudmannen behöver besluta om ett ställningstagande kring var eleverna i 
Katarinaskolan, utifrån ett helhetsperspektiv, bör äta sin skollunch och återrapportera detta till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Om huvudmannens ställningstagande innebär en ändring inom ramen 
för skolprojektet kan därefter kommunstyrelsens arbetsutskott fatta beslut om ett tilläggsdirektiv avseende 
kök och matsalar. 
 
Ett ställningstagande i frågan ska rapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott senast 16 mars 2022. 
 
Förvaltningens utredare, rektor för Katarinaskolan, representant för Katarinaskolans matråd och 
kostchefen informerar om ärendet. 
 
Förslag till beslut  

Göran Fältgren (S): 
 

1. Kultur- och utbildningsnämnden, i egenskap av skolhuvudman, förordar att Katarinaskolans 
elever även fortsatt äter i den egna skolan. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
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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 21 februari 2022 
Utredning 
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-02-03, § 20 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 


