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Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2022-10-17 

Vadstena kommun 

592 80 Vadstena   BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35   TEL 010-234 70 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 – 16.30 

Beslutande Göran Fältgren (S), ordförande 
Eva Sparrborn (M), första vice ordförande 
Lena Linde (K) 
Ann-Chatrin Kristiansson (S), ersättare för Annika Bodelius (MP) 
Bo Johansson (C), andra vice ordförande 
Johan Ektander (M) 
Gisela Tapper (K), ersättare för Ida Olai (K) 
 

Paragrafer §90–§104 

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 2022-10-17 

Datum då anslaget sätts upp 2022-10-20 

Sista dag för överklagande 2022-11-10 

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift  
_________________________________________________________ 
Katarina Andersson 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 

Elin Boreson-Stenlund (KD) 
 

Övriga Johan Wernström, bildningschef  
Katarina Andersson, förvaltningskoordinator  
Eva Lavoie, ekonom 
Lena Linde, ordförande Vadstena Konstrunda, § 92 
Johan Hesselstrand, ledamot Vadstena Konstrunda, § 92 
Lotta Gemfors, enhetschef, § 95 
Hanna Kantokoski, utredare, § 97, 99-102  
Annsofi Hultbäck, rektor förskola, § 100-102 
Anna-Karin Strömmer, rektor F-3, § 100-102 
Anna Andersson, rektor 4-6, § 100-102 
Johan Parmbäck, rektor 7-9, § 100-102 
 

Ajournering 14.40 - 14.50   
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§ 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 Allmänhetens frågestund  

3 Information från Vadstena konstrunda KUN/2022:10 

4 Rapport från arbetsgrupp för enprocentsregeln för 
skolprojektet 

KUN/2022:72 

5 Beslut om revidering av riktlinje för elevresor och 
inackorderingsbidrag - återremitterat ärende 

KUN/2022:135 

6 Rapport om aktivitetsansvar i Vadstena kommun 1 
januari- 30 juni 2022 

KUN/2022:165 

7 Presentation av kultur- och utbildningsnämndens 
delårsrapport per 31 augusti 2022 

KUN/2022:108 

8 Beslut om riktlinje för godkännande och rätt till bidrag 
för enskild pedagogisk omsorg 

KUN/2022:117 

9 Information från verksamheten och regionen KUN/2022:10 

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

KUN/2021:155 

11 Redovisning av verksamheternas planer mot kränkande 
behandling, trakasserier och diskriminering 

KUN/2022:102 

12 Rapportering av anmälda kränkningar av barn och elever 
inom verksamheten under perioden 1 januari - 30 juni 
2022 

KUN/2022:156 

13 Redovisning av måluppfyllelse och arbetsplaner för 
förskola - årskurs 9 

KUN/2021:63, 
KUN/2022:95 
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14 Anmälan av delegationsbeslut KUN/2022:11 

15 Meddelanden och handlingar för kännedom KUN/2022:12 

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). 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och utbildningsnämnden kan besluta enligt förslaget 
och finner att nämnden har beslutat enligt förslaget.  
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§ 91 

Allmänhetens frågestund 
Vår beteckning: -  

 

Sammanfattning 
Enligt ”Riktlinjer för kultur- och utbildningsnämndens öppna sammanträden” ska 
nämnden vid varje sammanträde ha en punkt på kallelsen/föredragningslistan som 
heter: Allmänhetens frågestund. Då har allmänheten möjlighet att ställa frågor till 
politikerna rörande kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 

Inga frågor ställs under allmänhens frågestund eftersom det inte är några besökare vid 
dagens sammanträde. 
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§ 92 

Information från Vadstena konstrunda 
Vår beteckning: KUN/2022:10- 009 

 

Sammanfattning 
Vadstena konstrunda är en ideell förening som startade 2005 och som har blivit ett 
årligt återkommande kulturellt inslag i Vadstenas konstliv.  

Ordföranden och en ledamot som varit med från starten informerar om 
verksamheten.   

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 93 

Rapport från arbetsgrupp för enprocentsregeln för 

skolprojektet 
Vår beteckning: KUN/2022:72 - 866 

 

Sammanfattning 
Skolprojektet omfattas av enprocentsregeln och en arbetsgrupp för projektet har 
bildats. Enligt riktlinjer för enprocentsregeln ska arbetsgruppen löpande rapportera till 
kultur- och utbildningsnämnden.  

Inget nytt finns att rapportera från arbetsgruppen. 

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 94 

Beslut om revidering av riktlinje för elevresor och 

inackorderingsbidrag - återremitterat ärende 
Vår beteckning: KUN/2022:135- 623 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

1. Förslag till reviderade riktlinjer för elevresor och inackorderingsbidrag antas och 
ersätter tidigare riktlinjer, antagna av kultur- och utbildningsnämnden den 18 
mars 2019. 

Sammanfattning 
Kommunens skyldighet när det gäller elevers resor regleras i lagen om kommunernas 
skyldighet att svara för vissa elevresor (SFS 1991:1110) samt (SFS 1991:1120). Där 
framgår bland annat att, för en elev som har rätt till studiehjälp, ska hemkommunen 
ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan.  

Kultur- och utbildningsnämnden bör på kommunal nivå fastställa de närmare 
reglerna. De tidigare riktlinjerna behöver revideras bland annat så att möjlighet till 
kontantersättning utgår och ersätts av elevresor från landsbygden som tidigare 
beslutats av kultur- och utbildningsnämnden. 

Kultur- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 12 september 2022 och 
beslutade: 

1. Ärendet återremitteras för förtydligande av inackorderingsbidrag och för 
redaktionella ändringar. 

2. Ärendet tas upp på nytt vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 
17 oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 16 augusti 2022 
Förslag till riktlinje, justerad efter återremittering  
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 3 december 2018, § 152 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 18 mars 2019, § 31 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 12 september 2022, § 79 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Östgötatrafiken AB  
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§ 95 

Rapport om aktivitetsansvar i Vadstena kommun 1 januari- 

30 juni 2022 
Vår beteckning: KUN/2022:165- 619 

 

Sammanfattning 
En rapport om aktivitetsansvaret i Vadstena kommun är insänd i slutet av augusti 
2022, till Statistiska centralbyrån för ovanstående period. 

Enhetschef för arbetsmarknad informerar om rapporten som innehåller de ungdomar 
som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar enligt 29 kap 9 § Skollagen 2010:800.  

Kultur- och utbildningsnämnden noterar redovisningen. 

Informationsunderlag 
Rapport 
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§ 96 

Presentation av kultur- och utbildningsnämndens 

delårsrapport per 31 augusti 2022 
Vår beteckning: KUN/2022:108- 042 

 

Sammanfattning 
Delårsrapport har upprättats för kultur- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde och prognosen visar ett helårsresultat som blir 1 200 tkr bättre än 
budget. 

Ekonom och bildningschef informerar om ärendet. 

Kultur- och utbildningsnämnden noterar redovisningen. 

Informationsunderlag 
Delårsrapport med helårsprognos per 31 augusti 2022 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen  
Ekonomichefen  
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§ 97 

Beslut om riktlinje för godkännande och rätt till bidrag för 

enskild pedagogisk omsorg 
Vår beteckning: KUN/2022:117- 718 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

1. Riktlinje för godkännande och rätt till bidrag för pedagogisk omsorg antas.  

Sammanfattning 
Enligt skollagen ska en kommun sträva efter att istället för förskola och fritidshem 
erbjuda pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Ett godkännande 
av och rätt till bidrag för enskild som huvudman för pedagogisk omsorg handläggs av 
den kommun där utbildningen ska bedrivas.  

Riktlinjen reglerar hur ansökan ska ske, vilka områden som ska beröras i ansökan samt 
hur bidragsnivåer fastställs och utbetalas.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 4 oktober 2022 
Förslag till riktlinje 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Fritidshemmet Tussilagon 
Föräldrakooperativet Hovet 
Föräldrakooperativet Smultronstället 
Föräldrakooperativet Våga Gård  
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§ 98 

Information från verksamheten och regionen 
Vår beteckning: KUN/2022:10- 009 

 

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

• Organisationsförändringar genomförs inom områdena vuxenutbildning, 
integration, arbetsmarknad, simhallen, Fritidscentrum och 
verksamhetsvaktmästarna från och med 1 november 2022.  

• Birgittastiftelsen, Vadstena kommun och Region Östergötland har tecknat avtal 
avseende övergång av verksamhet rörande Sancta Birgitta klostermuseum. 

• Skolverket kommer inrätta regionala kontor. Bland annat kommer Skolverket 
erbjuda regionala dialoger med alla skolhuvudmän i regionen. 

• Vadstena kommun ingår i ett projekt med Linköping Universitet, där en forskare 
kommer samverka med kommunens skolor i frågan gällande övergång och 
samverkan mellan stadier kopplat till måluppfyllelse.  

• Stora bassängen i simhallen öppnar åter den 17 oktober. 

• Vadstena ishall invigs den 22 oktober med en officiell del klockan 13.00. 

•  Kompetensförsörjning i förskola och skola kommer vara en utmaning framöver. 
En kompetensförsörjningsplan arbetas fram tillsammans med fackliga 
organisationer.  

• Kulturskolans nya inriktning på knyppling är populär. 

 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 99 

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 
fortsätter att gälla utan revidering.  

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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 26 september 2022 
Huvudmannens plan mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Rektorer 
Elevhälsochef  



 

Sid 14 (18) 

Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2022-10-17 

JUSTERAS:_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Vadstena kommun 

592 80 Vadstena   BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35   TEL 010-234 70 00   FAX 0143-151 90 

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se   WEBB www.vadstena.se 

 

§ 100 

Redovisning av verksamheternas planer mot kränkande 

behandling, trakasserier och diskriminering 
Vår beteckning: KUN/2022:102- 610 

 

Sammanfattning 
Enligt skollagen (2010:800) 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. 

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Informationsunderlag 
Planer mot kränkande behandling och diskriminering läsåret 2022-2023 från: 

Förskolan Blanka 
Förskolan Gullvivan 
Förskolan Omma 
Sankt Persskolan och fritidshemmen 
Katarinaskolan 
Petrus Magni skola  
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§ 101 

Rapportering av anmälda kränkningar av barn och elever 

inom verksamheten under perioden 1 januari - 30 juni 2022 
Vår beteckning: KUN/2022:156- 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 till kultur- och utbildningsnämndens förvaltning. 

Under vårterminen 2022 har totalt 30 anmälda kränkningar kommit in till 
huvudmannen. Samma antal kränkningar som under höstterminen 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 13 september 2022. 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Rektorer  
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§ 102 

Redovisning av måluppfyllelse och arbetsplaner för förskola 

- årskurs 9 
Vår beteckning: KUN/2021:63 – 610, KUN/2022:95 – 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. 

Måluppfyllelsen presenteras av rektorerna på temat ”Trygga välmående barn med lust 
att lära”, vilket ska genomsyra all kommunens bildningsverksamhet i åldrarna 1 – 16 
år.  

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Informationsunderlag 
Arbetsplaner 2021/2022 med utvärdering vid läsårets slut och arbetsplaner 2022/2023 
från: 

Förskolan 
Sankt Persskolan och fritidshemmen 
Katarinaskolan 
Petrus Magni skola  
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§ 103 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning: KUN/2022:11- 002 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

1. Redovisningen godkänns. 

Sammanfattning 
Kultur- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och 
tjänstepersoner 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. 

En lista över delegationsbeslut under perioden 2022-09-03 – 2022-10-06 har 
redovisats till dagens sammanträde. Bildningschefen informerar muntligt om 
delegationsbesluten. 

Beslutsunderlag 
Lista över delegationsbeslut 2022-09-03 – 2022-10-06 
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§ 104 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: KUN/2022:12 – 001  

 

Sammanfattning 
Meddelanden och handlingar för kännedom under perioden 2022-09-03 – 2022-10-06 
delges på dagens sammanträde. 

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

 

 


