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Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2019-01-30
Plats och tid

Vävaren i kommunhuset, Klosterledsgatan 35, Vadstena, klockan 08:30-12:05

Beslutande

Göran Fältgren (S), ordförande
Eva Sparrborn (M), förste vice ordförande
Lena Linde (K)
Annika Bodelius (MP)
Bo Johansson (C), andre vice ordförande
Niklas Johansson (M)
Ida Olai (K)

Paragrafer

1 - 19

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

2019-01-30

Sista dag för överklagande

2019-02-26

Datum då anslaget sätts upp

2019-02-05

Datum då anslaget tas ned

2019-02-27

Förvaringsplats för
protokollet

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Underskrift

_______________________________________________________
Katarina Andersson
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Ej tjänstgörande
ersättare

Anncathrin Kristiansson (S)
Carl-William Franzén (M)
Rozanna Pettersson (S)
Gunilla Sjösten (KD)
Håkan Jacobsson (M)
Moa Bjärestrand (K)

Övriga

Johan Wernström, bildningschef
Katarina Andersson, förvaltningskoordinator
Lina Eriksdotter-Brandt, ekonom
Maria Jönsson, kultur- och fritidschef
Bo Gäfvert, utredare
Katarina Ahlsén, administratör, § 4
Gunilla Carlsén, integrationsstrateg, § 4
Magnus Carlsson, arbetsmarknadschef, § 4

Ajournering

09:35-09:40
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§1
Val av justerare
Kultur- och utbildningsnämndens beslut
1. Till justerare väljs Bo Johansson (C).

Yrkanden
Ida Olai (K):
1. Till justerare väljs Bo Johansson (C).

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kultur- och utbildningsnämnden beslutat enligt
yrkandet.

Justeras: _________________________________________________
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§2
Fastställande av föredragningslista
Kultur- och utbildningsnämndens beslut
Följande föredragningslista fastställs:
1.

Val av justerare

2.

Fastställande av föredragningslista

3.

Allmänhetens frågestund

4.

Introduktion för kultur- och utbildningsnämndens
ledamöter och ersättare

KUN/2018:290

Beslutsärenden
5.

Val av ledamot och ersättare i kommunala
pensionärsrådet

KUN/2018:291

6.

Reglemente för kultur- och utbildningsnämnden –
revidering

KUN/2016:162,
KUN/2018:242,
KUN/2018:289

7.

Svar på rekommendationer i revisionsrapport om
debiteringsrutiner inom förskolan

KUN/2018:138,
KUN/2018:297

8.

Uppföljning av internkontrollplan 2018 för kulturoch utbildningsnämnden

KUN/2017:254

9.

Inträffade händelser enligt plan för kränkande
behandling, 1 juli - 31 december 2018

KUN/2018:7

10.

Arvode för ledamöters och ersättares deltagande i
verksamhetsbesök våren 2019

KUN/2018:241

11.

Arvode för presidiets deltagande i samtal med
Skådebanan den 13 mars 2019

KUN/2018:241

12.

Anmälan av delegationsbeslut

KUN/2018:16,
KUN/2019:8

Justeras: _________________________________________________
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Informations- och redovisningsärenden
13.

Redovisning av utfört arbete inom folkhälsa under
2018

KUN/2017:317

14.

Uppföljning och analys på huvudmannanivå av
resultat inom skolväsendet läsåret 2017/2018

KUN/2018:294

15.

Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål
inom kultur- och utbildningsnämndens
verksamhetsområde 1 juli - 31 december 2018

KUN/2018:33

16.

Redovisning av Vadstena Pride 2018

17.

Bildningschefen informerar

KUN/2019:10

18.

Meddelanden och handlingar för kännedom

KUN/2017:307,
KUN/2019:9

19.

Moderna språk

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.

Yrkanden
Ida Olai (K): Följande ärende läggs till föredragningslistan under rubriken Informationsärenden:
- Moderna språk

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kultur- och utbildningsnämnden beslutat enligt
yrkandet.
Ärendena behandlas i följande ordning: 1-4, 6, 5, 7-19.
I protokollet skrivs ärendena i den ordning de står på föredragningslistan.

§3
Allmänhetens frågestund
Justeras: _________________________________________________
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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 allmänhetens frågestund eftersom det inte är några besökare vid dagens
sammanträde.

Justeras: _________________________________________________
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§4
Introduktion för kultur- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare
Vår beteckning: KUN/2018:290

Sammanfattning
Eftersom det är första sammanträdet för mandatperioden görs en introduktion enligt följande program:
1. Presentation av ledamöter, ersättare och tjänstepersoner
2. Praktisk information kring kultur- och utbildningsnämnden och sammanträden
3. Styrdokument för förtroendevalda
4. Relevanta lagar och förordningar för kultur- och utbildningsnämnden
5. Kultur- och utbildningsförvaltningens organisation
Nämnden kommer att få information om ekonomi, budget, regional samverkan, systematiskt
kvalitetsarbete med mera vid kommande sammanträden. Under året kommer även olika
verksamhetsbesök genomföras.
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Informationsunderlag
Bildspelspresentation

Justeras: _________________________________________________
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§5
Val av ledamot och ersättare i kommunala pensionärsrådet
Vår beteckning: KUN/2018:291

Kultur- och utbildningsnämndens beslut
1. Anncathrin Kristiansson (S) utses till ledamot i kommunala pensionärsrådet.
2. Moa Bjärestrand (K) utses till ersättare i kommunala pensionärsrådet.
3. Ovanstående val gäller under mandatperioden fram till 31 december 2022.

Sammanfattning
Enligt kommunala pensionärsrådets reglemente ska kultur- och utbildningsnämnden utse en ledamot och
en ersättare till rådet. Enligt information från valberedningen i november 2018 ska ledamoten nomineras
av majoriteten och ersättaren av oppositionen.

Yrkande
Göran Fältgren (S):
1. Anncathrin Kristiansson (S) utses till ledamot i kommunala pensionärsrådet.
2. Ovanstående val gäller under mandatperioden fram till 31 december 2022.
Bo Johansson (C):
1. Moa Bjärestrand (K) utses till ersättare i kommunala pensionärsrådet.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kultur- och utbildningsnämnden beslutat
enligt yrkandena.

Beslutsunderlag
Informationsskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 21 januari 2019
Reglemente för kommunala pensionärsrådet

Beslutet expedieras till
Anncathrin Kristiansson (S)

Justeras: _________________________________________________
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Moa Bjärestrand (K)
Kommunala pensionärsrådet
Förtroendemannaregistret
Personalavdelningen

Justeras: _________________________________________________
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§6
Reglemente för kultur- och utbildningsnämnden - revidering
Vår beteckning: KUN/2018:289

Kultur- och utbildningsnämndens beslut
Kultur- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar:
1. Reglemente för kultur- och utbildningsnämnden, antaget av kommunfullmäktige den 28
november 2018, § 181, upphävs från och med 1 maj 2019.
2. Förslag till reviderat reglemente för kultur- och utbildningsnämnden antas från och med 1 maj
2019.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar för egen del
1. Barn- och utbildningsnämndens beslut den 11 februari 2003, § 18 ”att ej tillhandahålla
barnomsorg på obekväm arbetstid under veckoslut och helgdagar samt under vardagar klockan
19.00 - 06.00” upphävs från och med 1 maj 2019.

Sammanfattning
Annan pedagogisk verksamhet
Skolinspektionen genomförde 2016 en kvalitetsgranskning av omsorg på obekväm tid i Vadstena kommun
och rekommenderade då kommunen att planera för att tillhandhålla omsorg på obekväm tid. Inför
byggandet av den nya förskolan Omma genomförde kultur- och utbildningsförvaltningen på politiskt
initiativ en utredning 2017 om att kunna erbjuda omsorg på obekväm tid i en särskild avdelning på
Omma. Verksamheten ska fastställas av kommunfullmäktige i kultur- och utbildningsnämndens
reglemente och är planerad att kunna erbjudas från och med hösten 2019.

Förändring av spellagen
Den 1 januari 2019 omregleras den svenska spelmarknaden och en ny lag träder i kraft – spellagen
(2018:1138) vilken ersätter lotterilagen. Ändringen har förts in i förslaget till reviderat reglemente.

Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
Efter beslut i kultur- och utbildningsnämnden den 3 december 2018, erbjuds gymnasieelever i Vadstena
kommun, som är bosatta på landsbygden, att från och med vårterminen 2019 beställa resor in till tätorten

Justeras: _________________________________________________
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på morgonen. Detta sker genom tillköp hos Östgötatrafiken. Det bör framgå i reglementet att det är
kultur- och utbildningsnämnden som ansvarar för dessa resor och övriga kostnader som följer av lagen.

Redaktionell ändring
Några paragrafhänvisningar har tagits bort för att dokumentet ska få en enhetlig utformning och inte
tyngas med onödig information.

Yrkande
Göran Fältgren (S):

Kultur- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar:
1. Reglemente för kultur- och utbildningsnämnden, antaget av kommunfullmäktige den 28
november 2018, § 181, upphävs från och med 1 maj 2019.
2. Förslag till reviderat reglemente för kultur- och utbildningsnämnden antas från och med 1 maj
2019.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar för egen del
1. Barn- och utbildningsnämndens beslut den 11 februari 2003, § 18 ”att ej tillhandahålla
barnomsorg på obekväm arbetstid under veckoslut och helgdagar samt under vardagar klockan
19.00 - 06.00” upphävs från och med 1 maj 2019.
Ida Olai (K): Bifall till Göran Fältgrens (S) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kultur- och utbildningsnämnden beslutat enligt
yrkandet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 21 januari 2019
Förslag till reviderat reglemente för kultur- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-28, § 181, beteckning: KS/2018:9-003
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2003-02-11, § 18, beteckning XBOU/2003:5-717
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2017-04-28, § 74, beteckning: KUN/2016:162-710
Utredning omsorg på obekväm tid, beteckning: KUN/2016:162-710
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2018-12-03, § 152, beteckning: KUN/2018:242-623
Protokoll från förhandling § 11 MBL angående införande av omsorg under tid då förskola eller fritidshem
inte erbjuds

Justeras: _________________________________________________
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Kultur- och utbildningsnämndens beslut expedieras till
Kommunstyrelsen
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