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Plats och tid Vävaren i kommunhuset, Klosterledsgatan 35, Vadstena klockan 13.00-15.50 

 
Beslutande Göran Fältgren (S), ordförande, §§ 1-2, 4-14 

Anncathrin Kristiansson (S) deltar på distans. Ersättare för Göran Fältgren 
(S), § 3  
Eva Sparrborn (M), första vice ordförande  
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) 
Gisela Tapper (K) deltar på distans. Ersättare för Ida Olai (K) 
 

Paragrafer §1–§14 
 
 
Sekreterare 

 
_________________________________________________________ 
Katarina Andersson 

 
 
Ordförande 

 
_________________________________________________________ 
Göran Fältgren (S), §§ 1-2, 4-14            Eva Sparrborn (M), § 3 

 
 
Justerare 

 
_________________________________________________________ 
Bo Johansson (C)  
 

Anslag/bevis 
 

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

 
Sammanträdesdatum 
 

2021-01-25 Sista dag för överklagande 
 

2021-02-18 

Datum då anslaget sätts upp 2021-01-28 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) deltar på distans, §§ 1-2, 4-14 
Fredrik Unger (S) deltar på distans 

Övriga Johan Wernström, bildningschef 
Katarina Andersson, förvaltningskoordinator 
Bo Gäfvert, utredare deltar på distans, §§ 4-6 
Annsofi Hultbäck, rektor för förskolan deltar på distans, §§ 4-6 
Johan Parmbäck, rektor åk F-3 samt fritidshem deltar på distans, §§ 4-6 
Anna Andersson, rektor åk 4-6 deltar på distans, §§ 4-6 
Markus Lindberg, kultur- och fritidsstrateg deltar på distans §§ 8-10 

 
Ajournering 14.18-14.30 

14.55-15.05 
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§ 1 

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 Tyst minut 
 

 

3 Justering av punkt 3 i paragraf 87 i kultur- och 
utbildningsnämndens protokoll från 14 december 2020 
 

KUN/2020:165 

4 Redovisning av måluppfyllelse inom förskola, förskoleklass, 
fritidshem och grundskola 
 

KUN/2020:106 

5 Återkoppling från kvalitetsdialoger inom förskola och 
grundskola 
 

KUN/2020:106 

6 Rapportering av inträffade händelser enligt plan mot kränkande 
behandling 1 juli - 31 december 2020 
 

KUN/2020:32 

7 Redovisning av klagomål mot utbildningen i Vadstena kommun 
1 juli – 31 december 2020 
 

KUN/2020:40 

8 Beslut om Vadstena kommuns kulturstipendium 2021 
 

KUN/2021:13 

9 Redovisning av genomförda arrangemang under 2020 
 

KUN/2021:17 

10 Årlig rapportering om arbetet med den offentliga konsten 
 

KUN/2021:17 

11 Redovisning av synpunkter och förslag inom kultur- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 juli - 31 december 
2020 
 

KUN/2020:125 

12 Information från verksamheten och regionen 
 

KUN/2021:17 
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13 Anmälan av delegationsbeslut 
 

KUN/2020:11, KUN/2021:18 
 

14 Meddelanden och handlingar för kännedom 
 

KUN/2020:14, KUN/2021:19 

 
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  
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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§ 2 

Tyst minut 
Vår beteckning:  -  
 
Sammanfattning 
Kultur- och utbildningsnämnden håller en tyst minut till minne av ersättare Gunilla Sjösten (KD).  
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§ 3 

Justering av punkt 3 i paragraf 87 i kultur- och utbildningsnämndens 
protokoll från 14 december 2020 
Vår beteckning: KUN/2020:165 - 805 
 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
Tilläggsyrkandet ska lyda: 
 

3. Kultur- och utbildningsnämnden välkomnar Vadstena-Akademiens satsning på Gamla Teatern 
och avser att följa upp satsningen 2021.  

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Göran Fältgren (S) i handläggningen eller vid beslutet. 
 
  
Sammanfattning 
Vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 14 december 2020 behandlades bidrag till 
särskilda aktörer av regionalt och nationellt intresse. Nämnden beslutade: 
 

1. Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att fördela bidrag till Vadstena-Akademien och 
Shakespeare på Gräsgården om totalt 850 000 kronor. 
 
Vadstena-Akademien                  500 000 kronor 
Shakespeare på Gräsgården         350 000 kronor 

 
2. Bidrag betalas ut när rapport om användning av bidrag för föregående år (2019) har kommit in 

och godkänts. 
 

3.  
 

Eftersom det råder oklarheter om beslutsformuleringen av punkt 3 justeras den punkten vid nästkommande sammanträde 
med kultur- och utbildningsnämnden.  
 
Punkt 1 och 2 i beslutet är förslag från förvaltningens tjänsteskrivelse. Punkt 3 avser ett tilläggsyrkande 
från sammanträdet.  
 
Förslag till beslut  
Eva Sparrborn (M): Tilläggsyrkandet ska lyda: 
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3. Kultur- och utbildningsnämnden välkomnar Vadstena-Akademiens satsning på Gamla Teatern 
och avser att följa upp satsningen 2021.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och utbildningsnämnden kan besluta enligt förslaget och finner att 
nämnden har beslutat enligt förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 14 december 2020, § 87 
 
Beslutet expedieras till  
Shakespeare på Gräsgården 
Vadstena-Akademien  
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§ 4 

Redovisning av måluppfyllelse inom förskola, förskoleklass, fritidshem 
och grundskola 
Vår beteckning: KUN/2020:106 – 610 
 
Sammanfattning 
Enligt huvudmannens plan för det systematiska kvalitetsarbetet inom skolväsendet, ska bildningschefen i 
januari presentera ett urval ur verksamheternas måluppfyllelse inom förskola – åk 9 för kultur- och 
utbildningsnämnden.  
 
Mål och resultat samt utvalda värden för läsåret 2019/2020 presenteras av bildningschefen. Utredare och 
rektorer för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola år 1-6 medverkar.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 
Informationsunderlag 
Mål och resultat, utvalda värden för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola läsåret 2019/2020  
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§ 5 

Återkoppling från kvalitetsdialoger inom förskola och grundskola 
Vår beteckning: KUN/2020:106 - 610 
 
Sammanfattning 
Enligt huvudmannens plan för det systematiska kvalitetsarbetet inom skolväsendet, ska kvalitetsdialoger 
inom förskola, grundskola och fritidshem genomföras under oktober och november.  
 
Vid dialoger som genomfördes under hösten 2020 medverkade kultur- och utbildningsnämndens 
presidium, bildningschefen, rektorer och representanter från personalen. Diskussioner fördes utifrån bland 
annat några i förväg valda samtalsämnen. 
 
Rektorerna för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola år 1-6 återkopplar muntligt från 
kvalitetsdialogerna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 6 

Rapportering av inträffade händelser enligt plan mot kränkande 
behandling 1 juli - 31 december 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. 
 
Utredaren informerar om ärendet. Rektorer för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola åk 1-6 
medverkar.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 7 januari 2021 
 
Beslutet expedieras till  
Rektorer  
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§ 7 

Redovisning av klagomål mot utbildningen i Vadstena kommun 1 juli – 
31 december 2020 
Vår beteckning: KUN/2020:40 - 008 
 
Sammanfattning 
Enligt skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot 
utbildningen. Klagomålen ska redovisas för nämnden enligt huvudmannens plan för det systematiska 
kvalitetsarbetet och förvaltningens rutin för hantering av klagomål mot utbildningen. 
 
Under andra halvåret 2020 har inga klagomål mot utbildningen i Vadstena kommun kommit in till kultur- 
och utbildningsförvaltningen. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar redovisningen. 
 
Informationsunderlag 
Redovisning av klagomål mot utbildningen i Vadstena kommun 1 juli – 31 december 2020  
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§ 8 

Beslut om Vadstena kommuns kulturstipendium 2021 
Vår beteckning: KUN/2021:13 – 867 
 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

 
1. Göran Ahlberg utses till Vadstena kommuns kulturstipendiat 2021 med följande motivering: 

 
Göran Ahlberg har genom sitt arbete med hantverk lyckats utveckla ett alldeles eget 
förhållningssätt till tingen, där han gärna kombinerar olika former och material. Han deltar 
också som eldsjäl i Vadstenas kulturliv med Konstrundan, olika konstmässor och även med 
egna dikter som viktiga bidrag. 
 
Han har med sitt konstverk "Mitt i bland oss - en annan verklighet" transformerat Stora 
torget till en plats med levande former som inbjuder till rekreation och eftertanke.  
 
Med detta stipendium vill kultur- och utbildningsnämnden uppmuntra en för Vadstena 
viktig, mångsidig konstnärssjäl. 

 
 
Sammanfattning 
Vadstena kultur- och utbildningsnämnd ska årligen utse och dela ut kommunens kulturstipendium som är 
på 25 000 kronor. Kulturstipendiet är avsett att stödja och uppmuntra insatser av såväl kulturaktörer som 
personer i övrigt som på något sätt har berikat Vadstena kommuns kulturliv. I första hand delas stipendiet 
ut till kommuninvånare.  
 
Kulturstipendiet delas ut under Kulturveckan som är vecka 10. 
 
Vid ansöknings- och nomineringstidens utgång den 14 december 2020 har tretton nomineringar kommit 
in, varav en har nominerats åtta gånger. Ingen nominering utgår.  
 
Förslag till beslut  
Göran Fältgren (S):  
 

1. Göran Ahlberg utses till Vadstena kommuns kulturstipendiat 2021 med följande motivering: 
 

Göran Ahlberg har genom sitt arbete med hantverk lyckats utveckla ett alldeles eget 
förhållningssätt till tingen, där han gärna kombinerar olika former och material. Han deltar 
också som eldsjäl i Vadstenas kulturliv med Konstrundan, olika konstmässor och även med 
egna dikter som viktiga bidrag. 
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Han har med sitt konstverk "Mitt i bland oss - en annan verklighet" transformerat Stora 
torget till en plats med levande former som inbjuder till rekreation och eftertanke.  
 
Med detta stipendium vill kultur- och utbildningsnämnden uppmuntra en för Vadstena 
viktig, mångsidig konstnärssjäl. 
 

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 15 december 2020 
Riktlinjer för Vadstena kommuns kulturstipendium 
Lista på tidigare stipendiater 
Nomineringar 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Ekonomiassistens 2 (för utbetalning) 
 
Beslutet expedieras till  
Kulturstipendiat 
Nominerande 
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§ 9 

Redovisning av genomförda arrangemang under 2020 
Vår beteckning: KUN/2021:17 - 009 
 
Sammanfattning 
Generellt har coronapandemin påverkat arrangemangsåret mycket påtagligt. Många arrangemang har 
ställts in, många har flyttats fram på obestämd tid och andra har genomförts virtuellt. Kultur- och 
fritidsstrategen informerar om ärendet. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
 
Informationsunderlag 
Information om arrangemang under 2020 
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§ 10 

Årlig rapportering om arbetet med den offentliga konsten 
Vår beteckning: KUN/2021:17 - 009 
 
Sammanfattning 
Rapportering om arbetet med den offentliga konsten ska ske en gång per år till kultur- och 
utbildningsnämnden enligt riktlinjer för konst i Vadstena kommun. Kultur- och fritidsstrategen informerar 
om ärendet. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
 
Informationsunderlag 
Information om offentlig konst 2020 
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§ 11 

Redovisning av synpunkter och förslag inom kultur- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 juli - 31 december 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 andra halvåret 2020 redovisas av bildningschefen. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar redovisningen. 
 
Informationsunderlag 
Redovisning av synpunkter och förslag 1 juli - 31 december 2020  
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§ 12 

Information från verksamheten och regionen 
Vår beteckning: KUN/2021:17 - 009 
 
Sammanfattning 
Bildningschefen informerar muntligt om vad som är på gång inom kultur- och utbildningsförvaltningen, 
bland annat: 
 

• Covid-19:  
- Verksamheten inom förskola och skola är relativt skonad i dagsläget men det är en utmaning 

att organisera arbetet.  
- 50-80 luncher har levererats per dag till Vadstenas gymnasieelever med distansundervisning. 
- Vadstena kommun har beslutat om fortsatt stängda verksamheter för att förhindra 

smittspridning fram till den 31 januari. Under perioden ska kommunen föra dialog med 
föreningarna och undersöka om undantag kan göras för träningsaktiviteter för barn och 
unga födda 2005 och senare.  

- Arbetsmarknadsenheten har stängt för deltagare under coronapandemin. 
• Beslut om fastställande av bidrag till enskild verksamhet vid Hovet förskola för barn från 

Vadstena kommun 2021 har överklagats till förvaltningsrätten. 
• Upphandling av projektledare för skollokalsprojektet pågår. 
• Vadstena kommun har tecknat avtal med Motala kommun avseende studie- och yrkesvägledning 

från och med 1 februari 2021. 
• Stratsys, det nya systemet för resursfördelning i grundskola är nu infört.  
• Rekrytering av sakkunnig till kultur-och utbildningsförvaltningen pågår, efter utredare som går i 

pension till sommaren. 
• MBL-förhandling genomförs 26 januari gällande samlad fritidshemsverksamhet på Sankt 

Persskolan och flytt av årskurs tre från Sankt Persskolan till Katarinaskolan från och med 
höstterminen 2021. Risk- och konsekvensanalys har genomförts. 

• Utvärdering av verksamheten ”Omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds” har 
påbörjats och kommer att redovisas för nämnden i mars 2021. 
 

Någon regional information lämnas inte eftersom det inte varit några regionala möten under perioden. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 13 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning: KUN/2020:11 – 002, KUN/2021:18 – 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 2020-12-04 – 2021-01-15 redovisas skriftligt på dagens sammanträde. 
Bildningschefen ger även en muntlig information av delegationsbesluten. 
 
Beslutsunderlag 
Lista över delegationsbeslut 2020-12-04 – 2020-12-31 
Lista över delegationsbeslut 2021-01-01 – 2021-01-15   
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§ 14 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: KUN/2020:14 – 001, KUN/2021:19 – 001 
 
Sammanfattning 
Meddelanden och handlingar för kännedom under perioden 2020-12-04 – 2021-01-15 delges på dagens 
sammanträde. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 
Informationsunderlag 
Meddelandelista 2020-12-04 – 2020-12-31 
Meddelandelista 2021-01-01 – 2021-01-15 
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