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Plats och tid Vävaren i kommunhuset, Klosterledsgatan 35, Vadstena klockan 13.00-15.35 
 

Beslutande Göran Fältgren (S), ordförande 
Eva Sparrborn (M), första vice ordförande deltar på distans  
Lena Linde (K) deltar på distans  
Annika Bodelius (MP) deltar på distans 
Bo Johansson (C), andra vice ordförande deltar på distans 
Johan Ektander (M) deltar på distans 
Gisela Tapper (K) deltar på distans. Ersättare för Ida Olai (K) 
 

Paragrafer §30–§42 
 

 
 
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 
 

2021-05-17 Sista dag för överklagande 
 

2021-06-10 

Datum då anslaget sätts upp 2021-05-20 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 
Fredrik Unger (S) deltar på distans 
Ulf Vikström (KD) deltar på distans 
Håkan Jacobsson (M) 
 

Övriga Johan Wernström, bildningschef 
Katarina Andersson, förvaltningskoordinator 
Lina Eriksdotter-Brandt, ekonom deltar på distans, §§ 30-35 
Ann-Marie Hjelm, ordförande i Vadstena-Motala lokalförening, 
Östergötlands Barn deltar på distans, § 31 
Markus Lindberg, kultur- och fritidsstrateg deltar på distans, § 31-32  
Annsofi Hultbäck, rektor för förskolan deltar på distans, §§ 37-38 
Johan Parmbäck, rektor för förskoleklass, årskurs 1-3 samt fritidshem deltar 
på distans, §§ 37-38 

 
Ajournering 14.40-14.55 
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§ 30 

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 Information från föreningen Östergötlands Barn KUN/2021:17 
   
3 Beslut om utdelning av svenska flaggor i anslutning till firandet 

av Sveriges Nationaldag 6 juni 2021 
 

KUN/2021:102 

4 Beslut om medfinansiering av att utreda framtidens 
gymnasieskola i västra Östergötland 
 

KUN/2021:78 

5 Beslut om godkännande av redovisning till Skolinspektionen 
efter granskning av huvudmannens styrning genom tydlighet i 
delegering och uppföljning 
 

KUN/2020:91, 
KUN/2021:81 

6 Fördjupad ekonomisk uppföljning per 30 april 2021 
 

KUN/2021:22 

7 Information från verksamheten och regionen 
 

KUN/2021:17 

8 Information om verksamheten inom förskolan 
 

KUN/2021:17 

9 Information om verksamheten inom förskoleklass till årskurs 3 
samt fritidshem 

KUN/2021:17 

   
10 Anmälan av delegationsbeslut 

 
KUN/2021:18 

11 Meddelanden och handlingar för kännedom KUN/2021:19 
 

12 Beslut om justerade läsårstider 2021/2022 KUN/2020:101 
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13 Vadstena stadsmuseum  

 
 

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. 
 
Ärendena behandlas i följande ordning: 1, 12, 3-4, 2, 5-7, 9, 8, 10-11, 13. 
I protokollet skrivs ärendena i den ordning de står på föredragningslistan. 
 

Förslag till beslut  

Göran Fältgren (S): 
 

1. Följande ärende läggs till föredragningslistan: 
Beslut om justerade läsårstider 2021/2022 

2. Följande ärende utgår: 
3 Presentation av ny utredare inom kultur- och utbildningsförvaltningen 

 
Lena Linde (K): 
 

1. Till justerare väljs Bo Johansson (C). 
2. Följande ärende läggs till föredragningslistan: 

Vadstena stadsmuseum 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kultur- och utbildningsnämnden kan besluta enligt förslagen och finner att 
nämnden har beslutat enligt förslagen.  
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§ 31 

Information från föreningen Östergötlands Barn 
Vår beteckning: KUN/2021:17 - 009 

 

Sammanfattning 

Föreningen Östergötlands Barn stödjer med bidrag, barn och ungdomar som behöver hjälp på grund av 

långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. 

 

Ann-Marie Hjelm, ordförande i Vadstena-Motala lokalförening, Östergötlands Barn informerar om 

verksamheten. 

 

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 32 

Beslut om utdelning av svenska flaggor i anslutning till firandet av 

Sveriges Nationaldag 6 juni 2021 
Vår beteckning: KUN/2021:102 - 861 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

Svenska flaggor delas ut som gåva till: 
 

• Anne Fyhr och Mats Almgren 

• Vadstena scoutkår 

• Sandra Gräntz och Philip Hall 
 

Sammanfattning 

Personer och föreningar hemmahörande i Vadstena kommun kan ansöka om en svensk flagga som gåva. 
Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för utdelningen av flaggorna och kostnader för detta. Flaggorna 
delas ut i anslutning till firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni 2021. Firandet kan ske digitalt och då 
filmas överlämnandet i förväg.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 3 maj 2021 

Ansökningar 
 

Beslutet expedieras till  

Sökande  
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§ 33 

Beslut om medfinansiering av att utreda framtidens gymnasieskola i 

västra Östergötland 
Vår beteckning: KUN/2021:78 - 612 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

 

1. Vadstena kommun medverkar till att medfinansiera utredningen av en framtida organisation för 

gymnasieutbildningar i närliggande kommuner.  

2. 50 000 kronor avsätts för uppdraget.  

 

 

Sammanfattning 

Vadstena har idag, tillsammans med kommunerna i Östergötlands län, region Östergötland samt 

angränsande kommuner som anslutit sig, ett samverkansavtal inom gymnasieområdet. Ambitionen är att 

Motala, Mjölby, Tranås, Boxholm, Ödeshög och Vadstena ska fördjupa samarbetet. Ett skäl till fördjupat 

samarbete är att upprätthålla en god kvalité till lägsta möjliga kostnad och därför är det viktigt att kunna 

erbjuda så många elever som möjligt plats på någon av skolorna inom området, i de tidigare nämnda 

kommunerna, samt att bättre anpassa utbudet efter arbetsmarknadens behov. För att undersöka hur detta 

kan genomföras på bästa sätt behövs en utredning. 

 

Utredningen finansieras inom kultur och utbildningsförvaltningens tilldelade ram. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 23 april 2021 

 

Beslutet expedieras till  

Bildningsförvaltningen, Motala kommun  
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§ 34 

Beslut om godkännande av redovisning till Skolinspektionen efter 

granskning av huvudmannens styrning genom tydlighet i delegering och 

uppföljning 
Vår beteckning: KUN/2020:91 - 609 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

 

1. Förslaget på redovisning till Skolinspektionen efter granskning av huvudmannens styrning genom 

tydlighet i delegering och uppföljning godkänns. 

 

 

Sammanfattning 

Utifrån Skolinspektionens beslut avseende kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning genom tydlighet 
i delegering och uppföljning ska Vadstena kommun senast den 30 maj 2021 redovisa vilka 
förbättringsåtgärder som har vidtagits utifrån identifierade utvecklingsområden. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till förbättringsåtgärder. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 3 maj 2021 

Förslag till redovisning av vidtagna förbättringsåtgärder till Skolinspektionen 

Skolinspektionens beslut efter kvalitetsgranskning  

 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Skolinspektionen  
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§ 35 

Fördjupad ekonomisk uppföljning per 30 april 2021 
Vår beteckning: KUN/2021:22 - 042 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

 
1. Förenklad ekonomisk uppföljning per 30 april 2021 för kultur- och utbildningsnämnden 

godkänns. 
 
  

Sammanfattning 

En helårsprognos för kultur- och utbildningsnämnden visar med nu kända förutsättningar och beslut att 
verksamheten är 240 tkr sämre än budget. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 10 maj 2021 
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§ 36 

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: 
 

• RF-SISU Östergötland kommer att hjälpa kommunen med att ta fram nya reviderade 
bidragsregler. Ett stormöte med föreningarna kommer att genomföras den 25 maj. 

• Covid-19. Fjärrundervisningen på högstadiet tycks ha gett avsedd effekt. Skolavslutning kommer 
att ske på respektive enhet utan vårdnadshavare. Förskolan Blanka har varit extra utsatt under 
våren. Biblioteket är åter stängt men det går att reservera böcker och hämta ut dem samt använda 
tjänsten take away. Föreningarna följer regionens restriktioner.  

• Kulturskolans stipendieutdelning flyttas till hösten 2021 på grund av coronapandemin. 

• Cirka 25 ungdomar har sökt feriepraktik och samtliga beräknas kunna erbjudas jobb. 

• Vadstena kommun har tilldelats 128 000 kronor för statligt finansierade kommunala 
ungdomsjobb 2021. 

• Arbetsmarknadsenheten och socialtjänsten samverkar i projektet Försteg för att erbjuda 
praktikplatser för de som står långt från arbetsmarknaden.  

• Skollokalsprojektet. En arbetsmodell har tagits fram tillsammans med projektledaren. En 
redovisning av vad renoveringsprojekt kommer att kosta tas nu fram av projektledaren för beslut i 
kommunstyrelsen. Tillagningsköket på Gullvivan behandlas som ett sidoprojekt till 
skollokalsprojektet. 

• Tjänsten som biträdande förskolechef/specialpedagog kommer att annonseras ut eftersom den 
blir vakant från 3 juni. 

 
Bildningschefen informerar muntligt från skolchefsnätverket och vuxenutbildningschefsnätverket: 

 

• Ansökan om statsbidrag för yrkesvux sker regionalt. 

• Sveriges Kommuner och Regioner har inlett ett projekt i samråd med regionerna om att få fler att 
fullfölja sina gymnasieutbildningar. En workshop ska genomföras under våren. 

• Kommunen kommer att samverka med Folkhögskolan gällande statsbidrag för lärcentrum. 
 
Ordföranden informerar muntligt från Integrationsrådet som bland annat har diskuterat kvotflyktingar 
2021 och aktivitetsplan för att hantera språksvaga.  
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Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

§ 37 

Information om verksamheten inom förskolan 
Vår beteckning: KUN/2021:17 - 009 

 

Sammanfattning 

Rektor för förskolan informerar om verksamheten bland annat: 
 

• Nytt arbetssätt vid överlämning från förskola till förskoleklass utifrån skollagens intentioner.  

• Antal inskrivna barn.  

• Verksamheten ”omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds” hålls stängd till den 
1 september för att byta lokaler, se över verksamheten och riktlinjerna.  

• Arbete med projektet ”Synvändan i förskolan”. 

• Förskolan kommer att framföra en musikal vid invigning av sommarutställningen om Gustav 
Vasa.  

• Covid-19. Öppna förskolan har varit stängd under Coronapandemin. Förskolan Blanka har 
drabbats hårt under våren.  

• Framtiden. Översyn av budgetuppföljningar, Gullvivans tillagningskök och arbete med 
läroplanens intentioner och barns levnadsvanor.  
 

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.  



12 (17) 
 

 
 

Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2021-05-17 

 

 

 

Justeras:_____________________________________________________  
 

 

Vadstena kommun 

592 80 Vadstena  BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35  TEL 0143-150 00  FAX 0143-151 90 

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

§ 38 

Information om verksamheten inom förskoleklass till årskurs 3 samt 

fritidshem 
Vår beteckning: KUN/2021:17 - 009 

 

Sammanfattning 

Rektor på Sankt Persskolan som ansvarar för förskoleklass, årskurs 1-3 samt fritidshem informerar om 
verksamheten bland annat: 
 

• Från och med höstterminen 2021 kommer all fritidshemsverksamhet samlas på Sankt Persskolan 
och årskurs 3 kommer att flytta från Sankt Persskolan till Katarinaskolan. 

• Covid-19. Smittan på Sankt Persskolan har varit utspridd under hela året utan något stort utbrott.  

• Framtida utmaningar: Minskade statsbidrag, elevernas mående och arbetsmiljön på grund av slitna 
lokaler. 
 

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 39 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning: 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 2021-03-05 - 2021-05-07 har sammanställts till dagens sammanträde. 
Bildningschefen informerar muntlig om delegationsbesluten och ett urval av besluten redovisas skriftligt. 
 

Beslutsunderlag 

Lista över delegationsbeslut 2021-03-05 - 2021-05-07 
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§ 40 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: KUN/2021:19 - 001 

Sammanfattning 

Meddelanden och handlingar för kännedom under perioden 2021-03-05 – 2021-05-07 delges på dagens 
sammanträde. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 

Informationsunderlag 

Meddelandelista 2021-03-05 – 2021-05-07 
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§ 41 

Justerade läsårstider 2021/2022 
Vår beteckning: KUN/2020:101 - 608 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

 
1. Läsårstider för förskoleklass och grundskola läsåret 2021/2022 fastställs enligt följande: 

 
Höstterminen  2021-08-19 – 2021-12-21 
Höstlov   2021-11-01 – 2021-11-05 

 
Vårterminen  2022-01-10 – 2022-06-15 
Sportlov   2022-02-21 – 2022-02-25 
Påsklov   2022-04-11 – 2022-04-14 
Lovdag   2022-05-26, klämdag efter Kristi himmelsfärdsdag 
 

2. Beslutet ersätter punkt 1 i kultur- och utbildningsnämnden beslut den 14 december 2020, § 91. 
 
 

Sammanfattning 

För läsåret 2021/2022 ska läsårstider för förskoleklass och grundskola fastställas. Inför varje läsår sker en 
regional samordning där varje kommun inom de fastställda ramtiderna ges möjlighet att planera in 
undervisningsdagar för läsåret. Inför kommande läsår har två olika underlag förelegat, vilket medfört att 
kommunerna i närområdet har planerat in olika startdatum. För att bland annat underlätta planeringen för 
familjer som har barn både i grundskola och i gymnasieskola föreslås en justering av läsårstiderna. 
Justeringen innebär att höstterminen startar några dagar tidigare samt slutar en dag tidigare än vad som 
beslutades av kultur- och utbildningsnämnden den 14 december 2020. Detta för att undvika att eleverna 
startar med en hel skolvecka. Vårterminen slutar en dag tidigare. 
 
Enligt skollagen får ett läsår omfatta högst 190 dagar och vara uppdelat på två terminen. Enligt 
skolförordningen ska ett läsår omfatta minst 178 dagar. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 11 maj 2021 

 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Rektorer 
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Beslutet expedieras till  

Kostenheten 

Östgötatrafikens skolskjutsplanerare  
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§ 42 

Vadstena stadsmuseum 
Vår beteckning: KUN/2021:17 - 009 

 

Sammanfattning 

Lena Linde (K) undrar om det finns något förslag till hur Vadstena stadsmuseum ska utvecklas när 
ombyggnationen av Rådhustorget är klar. 
 
Ordföranden svarar att det kommer att göras en museiutredning under hösten 2021 där detta kommer att 
behandlas. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 

 


