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Plats och tid Vävaren i kommunhuset, Klosterledsgatan 35, Vadstena klockan 13.00-
15.30 
 

Beslutande Göran Fältgren (S), ordförande 
Eva Sparrborn (M), första vice ordförande 
Lena Linde (K)  
Annika Bodelius (MP), §§ 1-3, 5-11 
Anncathrin Kristiansson (S) ersättare för Annika Bodelius (MP), § 4 
Bo Johansson (C) andra vice ordförande 
Håkan Jacobsson (M), ersättare för Niklas Johansson (M) 
Ida Olai (K) 
 

Paragrafer §1–§11 
 

 
 
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 
 

2020-01-27 Sista dag för överklagande 
 

2020-02-21 

Datum då anslaget sätts upp 2020-01-31 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), §§ 1-3, 5-11 
Gunilla Sjösten (KD) 
 

Övriga Johan Wernström, bildningschef 
Katarina Andersson, förvaltningskoordinator 
Lina Eriksdotter-Brandt, ekonom 
Markus Lindberg, kultur- och fritidsstrateg, § 4 
Bo Gäfvert, utredare, §§ 5, 7, 8 
Anna Andersson och Suzanne Stråkander Rockler, rektorer, § 7 
 

 
Ajournering 13.43-13.52 
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§ 1 

Val av justerare 
Vår beteckning:  -  

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

 

1. Till justerare väljs Bo Johansson (C). 
 
 

Förslag till beslut  

Ida Olai (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 

Fastställande av föredragningslista 
Vår beteckning:  -  

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

Följande föredragningslista fastställs: 

 

1 Val av justerare 
 

 

2 Fastställande av föredragningslista 
 

 

3 Allmänhetens frågestund 
 

 

4 Beslut om Vadstena kommuns kulturstipendium 2020 
 

KUN/2020:8 

5 Upphävande av lokal it-plan för kultur- och 
utbildningsförvaltningen 
 

KUN/2019:292 

6 Anmälan av delegationsbeslut 
 

KUN/2020:11, KUN/2019:8 
 

7 Redovisning av grundskolans måluppfyllelse samt återkoppling 
från resultat- och kvalitetsdialoger 
 

KUN/2019:150 

8 Rapportering av inträffade händelser enligt plan mot kränkande 
behandling 1 juli - 31 december 2019 
 

KUN/2019:47 

9 Redovisning av synpunkter och klagomål inom kultur- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 juli - 31 december 
2019 
 

KUN/2019:160 

10 Bildningschefen informerar 
 

KUN/2020:12 

11 Meddelanden och handlingar för kännedom 
 

KUN/2020:14, KUN/2019:9 
 

 

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. 
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Ärendena behandlas i följande ordning: 1-6, 9, 7, 10, 8, 11. 

 

I protokollet skrivs ärendena i den ordning de står på föredragningslistan. 
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§ 3 

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 allmänhetens frågestund eftersom det inte är några besökare vid dagens 

sammanträde. 
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§ 4 

Beslut om Vadstena kommuns kulturstipendium 2020 
Vår beteckning: KUN/2020:8 - 867 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Anna Gullman utses till Vadstena kommuns kulturstipendiat 2020 med följande motivering: 
 

Anna Gullman har tidigt haft en aktiv roll i Vadstenas kulturliv. Hennes bakgrund som 
utbildad vid musiklinjen på Vadstena Folkhögskola, som ledare för Cantuskören och 
engagerad vid Vadstena-Akademien är belysande exempel på detta.  
 
På senare år har hon startar två körer i den redan körtäta kommunen Vadstena och även knutit 
internationella kontakter, vilket visar på hennes kraft och vision.  
 
Anna Gullmans förvandling av Pingstkyrkans tidigare lokaler till ett centrum för engagerat 
skapande och delaktighet måste också lyftas fram som ytterligare en del av hennes 
mångfacetterade verksamhet. 
 
Vadstena kommun vill med detta stipendium uppmuntra till nya djärva satsningar. 
 

 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Annika Bodelius (MP) i handläggningen eller vid beslutet. 

 

Protokollsanteckning 
Gunilla Sjösten (KD):  
Kristdemokraterna tycker att det är ett bra val av kulturstipendiat 2020.  
 
 

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. 
 



8 (22) 
 

 
 

Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2020-01-27 

 

 

 

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 

Vid ansöknings- och nomineringstidens utgång den 15 december 2019 har sexton nomineringar kommit 
in, varav en har nominerats tre gånger och två har nominerats två gånger. Två nomineringar utgår 
eftersom de har fått stipendiet tidigare.  
 

Förslag till beslut  
Göran Fältgren (S):  
 

1. Anna Gullman utses till Vadstena kommuns kulturstipendiat 2020 med följande motivering: 
 

Anna Gullman har tidigt haft en aktiv roll i Vadstenas kulturliv. Hennes bakgrund som 
utbildad vid musiklinjen på Vadstena Folkhögskola, som ledare för Cantuskören och 
engagerad vid Vadstena-Akademien är belysande exempel på detta.  
 
På senare år har hon startar två körer i den redan körtäta kommunen Vadstena och även knutit 
internationella kontakter, vilket visar på hennes kraft och vision.  
 
Anna Gullmans förvandling av Pingstkyrkans tidigare lokaler till ett centrum för engagerat 
skapande och delaktighet måste också lyftas fram som ytterligare en del av hennes 
mångfacetterade verksamhet. 
 
Vadstena kommun vill med detta stipendium uppmuntra till nya djärva satsningar. 

 

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 19 december 2019 
Riktlinjer för Vadstena kommuns kulturstipendium 
Lista på tidigare stipendiater 
Nomineringar 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Ekonomiassistens 2 (för utbetalning) 
 

Beslutet expedieras till  
Kulturstipendiat 
Nominerande 
 

  



9 (22) 
 

 
 

Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2020-01-27 

 

 

 

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 

§ 5 

Upphävande av lokal it-plan för kultur- och utbildningsförvaltningen 
Vår beteckning: KUN/2019:292 - 005 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
Kultur- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

1. Lokal it-plan för kultur- och utbildningsförvaltningen upphävs. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar för egen del 

Under förutsättning att it-planen upphävs: 

 

1. Bildningschefen får i uppdrag att ta fram en pedagogisk planering för genomförande av 

digitalisering inom undervisningen, utifrån ekonomiska förutsättningar och den nationella 

strategin.  

2. Den pedagogiska planeringen ska fastställas av bildningschefen. 

 

 

Sammanfattning 
Under 2016 tog kultur- och utbildningsförvaltningen fram en utredning för att beräkna hur stor kostnaden 

skulle bli om barn i förskola, elever i grundskolan och samtliga personalgrupper skulle få tillgång till 

digitala lärverktyg. Utgångpunkten var att utöka driftskostnaden och samtidigt lyfta bort inköp av datorer 

med tillbehör från investeringsbudgeten. 

 

Utredningen ledde fram till en it-plan som var beräknad på en utbytesplan med täta intervaller. 

Skolledningen bedömer nu att det är möjligt att förlänga utbytesintervallerna och på så vis hålla nere 

kostnaden. Skolledningen avser därför att ta fram en ny planering som anpassas till fastställda 

budgetramar. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad 20 december 2019 
Lokal it-plan för kultur- och utbildningsförvaltningen antagen av kommunfullmäktige den 27 september 
2017, § 148, beteckning: KUN/2016:209-005. 
 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunstyrelsen   
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§ 6 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning: KUN/2019:8 – 002, KUN/2020:11 - 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 2019-11-30—2020-01-17 redovisas på dagens sammanträde (se bilaga). 
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Delegationsbeslut     Bilaga 
 
Kultur- och utbildningsnämnden  
2019-11-30--2019-12-31 
   
Beslutsdatum Beteckning Beskrivning Delegat 

2019-12-03 KUN/2019:232 Beslut om tilläggsbelopp för en elev vid 

Mariebergssskolan i Motala, perioden 2019-11-18 t.om. 

2020-05-31 

Bc  

2019-12-03 KUN/2020:9 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

utbildningen MATMAT03b Via Motala 

Syv vux 

2019-12-03 KUN/2020:9 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

utbildningen VÅRVÅR01, PSYPSY01, MÄNETI0, 

SPCSPE01 Via Linköping 

Syv vux 

2019-12-03 KUN/2020:9 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

utbildningen Barn och Fritidsprogrammet Linköping 

Syv vux 

2019-12-03 KUN/2020:9 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

GRNSVAC/1 Via Motala 

Syv vux 

2019-12-03 KUN/2019:135 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

WEUWEB01 via Linköping 

Syv vux 

2019-12-03 KUN/2020:9 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

MATMAT03b, NAKNAK02 Via Motala 

Syv vux 

2019-12-03 KUN/2020:9 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för  

NAKNAK02 Via Motala 

Syv vux 

2019-12-03 KUN/2020:9 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

Barn- och Fritidsutbildning via Linköping 

Syv vux 

2019-12-03 KUN/2020:9 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

Barn- och Fritidsutbildning  lärling i egen tjänst via 

Motala 

Syv vux 

2019-12-09 KUN/2019:6 Beslut om bokföringsmässig avskrivning av fordran 

inom kultur- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområde, ver.nr 11192629-11192635 

Bc 

2019-12-10 KUN/2020:9 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

utbildningen MATMAT01b, SVASVA01 SAMSAM01b 

via Linköping 

Syv vux 
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2019-12-10 KUN/2020:9 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

utbildningen SVESVE02, FÖRPER01. FÖSSEV0, 

HANPRA01 via Motala 

Syv vux 

2019-12-11 KUN/2019:47 Beslut angående kränkning inträffad 2019-11-08, 

gällande fysisk kränkning mot elev i grundskola, Sankt 

Persskolan 

Sk 

2019-12-11 KUN/2019:47 Beslut angående kränkning inträffad 2019-11-12, 

gällande fysisk kränkning mot elev i grundskola, Sankt 

Persskolan 

Sk 

2019-12-12 KUN/2020:9 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

utbildningen GRNSVA del 3 via Linköping 

Syv vux 

2019-12-13 KUN/2019:47 Beslut angående kränkning inträffad 2019-12-06, 

gällande verbal kränkning mot elev i förskoleklass, St 

Persskolan 

Sk 

2019-12-17 KUN/2019:47 Beslut angående kränkning inträffad 2019-12-06, 

gällande fysisk kränkning mot elev i förskoleklass, St 

Persskolan 

Sk 

2019-12-18 KUN/2019:278 Beslut om fastställande av bidrag från och med 2020-01-

01 till Medborgarskolan Stockholmsregionen  för elever 

från Vadstena kommun som studerar vid Kulturama 

Gymnasium 

Cgi 

2019-12-18 KUN/2019:279 Beslut om fastställande av bidrag från och med 2020-01-

01 till Lärande i Sverige AB för elever från Vadstena 

kommun som studerar vid Realgymnasiet  

Cgi 

2019-12-18 KUN/2019:277 Beslut om fastställande av bidrag från och med 2020-01-

01 till MTU AB för elever från Vadstena kommun som 

studerar vid MTU 

Cgi 

2019-12-18 KUN/2019:273 Beslut om fastställande av bidrag från och med 2020-01-

01 till Ryssbygymnasiet AB för elever från Vadstena 

kommun som studerar vid Ryssbygymnasiet  

Cgi 

2019-12-18 KUN/2019:287 Beslut om fastställande av bidrag från och med 2020-01-

01 till Sveriges Ridgymnasium Svedala för elever från 

Vadstena kommun  

Cgi 

2019-12-18 KUN/2019:286 Beslut om fastställande av bidrag från och med 2020-01-

01 till Studiefrämjandet i Östergötland för elever från 

Vadstena kommun som studerar vid Film & 

Musikgymnasiet 

Cgi 



13 (22) 
 

 
 

Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2020-01-27 

 

 

 

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 

2019-12-18 KUN/2019:285 Beslut om fastställande av bidrag från och med 2020-01-

01 till Stiftelsen Waldorfpedagogik i Vreta för elever från 

Vadstena kommun 

Cgi 

2019-12-18 KUN/2019:284 Beslut om fastställande av bidrag från och med 2020-01-

01 till Fria Läroverken för elever från Vadstena kommun 

som studerar vid Linköpings Fria Läroverk 

Cgi 

2019-12-18 KUN/2019:283 Beslut om fastställande av bidrag från och med 2020-01-

01 till Academedia för elever från Vadstena kommun 

som studerar vid Hagströmska Gymnasiet AB 

Cgi 

2019-12-18 KUN/2019:281 Beslut om fastställande av bidrag från och med 2020-01-

01 till Academedia för elever från Vadstena kommun 

som studerar vid Klaragymnasium AB 

Cgi 

2019-12-18 KUN/2019:280 Beslut om fastställande av bidrag från och med 2020-01-

01 till Academedia för elever från Vadstena kommun 

som studerar vid Ljud & Bildskolan LBS AB 

Cgi 

2019-12-18 KUN/2019:276 Beslut om fastställande av bidrag från och med 2020-01-

01 till Praktiska Sverige AB för elever från Vadstena 

kommun som studerar vid Praktiska Linköping 

Cgi 

2019-12-18 KUN/2019:275 Beslut om fastställande av bidrag från och med 2020-01-

01 till Thorengruppen AB för elever från Vadstena 

kommun som studerar vid Thoren Business School 

Linköping och Yrkesgymnasiet Linköping 

Cgi 

2019-12-18 KUN/2019:274 Beslut om fastställande av bidrag från och med 2020-01-

01 till Academedia för elever från Vadstena kommun 

som studerar vid Drottning Blanka Gymnasieskola AB 

Cgi 

2019-12-18 KUN/2019:272 Beslut om fastställande av bidrag från och med 2020-01-

01 till Jensen Education College AB för elever från 

Vadstena kommun som studerar vid Jensen Gymnasium 

Linköping 

Cgi 

2019-12-18 KUN/2019:288 Beslut om fastställande av bidrag till AcadeMedia fria 

grundskolor AB för elever från Vadstena kommun inom 

grundskola 7-9 vid Karin Boyeskolan i Motala 2020 

Cgi 

2019-12-19 KUN/2019:266 Beslut om fastställande av bidrag till enskild verksamhet 

vid Fritidshemmet Tussilagon för barn från Vadstena 

kommun 2020 

Bc  
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2019-12-19 KUN/2019:267 Beslut om fastställande av bidrag till enskild verksamhet 

vid Föräldrakooperativet Våga Gård för barn från 

Vadstena kommun 2020 

Bc 

2019-12-19 KUN/2020:9 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

utbildningen GRNSVA del 2 Via Motala 

Syv vux 

2019-12-19 KUN/2019:268 Beslut om fastställande av bidrag till enskild verksamhet 

vid Föräldrakooperativet Smultronstället för barn från 

Vadstena kommun 2020 

Bc 

2019-12-19 KUN/2020:9 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

utbildningen GRNSVA del 2 Via Motala 

Syv vux 

2019-12-19 KUN/2020:9 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

utbildningen MATMAT03 via Linköping 

Syv vux 

2019-12-19 KUN/2019:269 Beslut om fastställande av bidrag till enskild verksamhet 

vid Hovet förskola för barn från Vadstena kommun 

2020 

Bc 

2019-12-19 KUN/2020:9 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

utbildningen Lastbilsförare via Jönköping 

Syv vux 

2019-12-19 KUN/2020:9 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

utbildningen SAMSAM01a1 via Linköping 

Syv vux 

2019-12-19 KUN/2019:194 Beslut om inackorderingsbidrag VT 2020 Sk 

 
Kultur- och utbildningsnämnden  
2020-01-01--2020-01-17 
   
Beslutsdatum Beteckning Beskrivning Delegat 

2020-01-09 KUN/2020:9 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

utbildningen MATMAT02a, GEOGEO01, RELREL01, 

HISHIS01a1, NAKNAK01a1 via Motala 

Syv vux 

2020-01-09 KUN/2020:9 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

utbildningen MATMAT02 Via Motala 

Syv vux 

2020-01-09 KUN/2020:9 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

utbildningen BIOBIO02, KEMKEM02, MATMAT02 via 

Linköping 

Syv vux 

2020-01-09 KUN/2020:9 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

utbildningen SVASVA01 via Motala 

Syv vux 

2020-01-10 KUN/2019:135 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

utbildningen SFI via Motala 

Syv vux 
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2020-01-10 KUN/2019:135 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

utbildningen SFI via Motala 

Syv vux 

2020-01-10 KUN/2019:135 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

utbildningen SFI via Motala 

Syv vux 

2020-01-10 KUN/2020:9 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

utbildningen SFI via Motala 

Syv vux 

2020-01-10 KUN/2020:9 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

utbildningen FYSFYS02 via Motala 

Syv vux 

2020-01-15 KUN/2019:6 Beslut om bokföringsmässig avskrivning av fordran inom 

kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde, 

ver.nr 11192791 

Bc 

2020-01-16 KUN/2020:9 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaden för 

utbildningen MATMAT01b via Linköping 

Syv vux 

2020-01-16 KUN/2020:9 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaden för 

utbildningen SFI via Motala 

Syv vux 

2020-01-16 KUN/2020:9 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaden för 

utbildningen SVESVE02 via Motala 

Syv vux 

2020-01-16 KUN/2020:9 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

utbildningen GRNSVAA via Motala 

Syv vux 

2020-01-16 KUN/2020:9 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

utbildningen SVASVA03 via Motala 

Syv vux 

2020-01-16 KUN/2020:9 Hemkommunen åtar sig inte att svara för kostnaderna för 

utbildning då den sökande redan har godkänt i kurserna 

BIOBIO02, KEMKEM02, FYSFYS02, MATMAT05 

sedan tidigare. AVSLAG. 

Syv vux 

2020-01-16 KUN/2020:9 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

utbildning Personbilsmekaniker via Mjölby 

Syv vux 

2020-01-16 KUN/2019:135 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

utbildning till lärling via Motala 

Syv vux 

2020-01-16 KUN/2019:135 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

utbildning till lärling via Motala 

Syv vux 

2020-01-16 KUN/2019:135 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

utbildning till lärling via Motala 

Syv vux 

2020-01-16 KUN/2019:135 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

utbildning till lärling via Motala 

Syv vux 

2020-01-16 KUN/2019:135 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

utbildning till lärling via Motala 

Syv vux 
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2020-01-16 KUN/2019:135 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

utbildning till lärling via Motala 

Syv vux 

2020-01-16 KUN/2019:135 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

utbildning till lärling via Motala 

Syv vux 

2020-01-16 KUN/2019:135 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

utbildning till lärling via Motala 

Syv vux 

2020-01-16 KUN/2019:135 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

utbildning till lärling via Motala 

Syv vux 

2020-01-16 KUN/2019:135 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

utbildning till lärling via Motala 

Syv vux 

2020-01-16 KUN/2019:135 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

utbildning till lärling via Motala 

Syv vux 

2020-01-16 KUN/2019:135 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

utbildning till lärling via Motala 

Syv vux 

2020-01-16 KUN/2019:135 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

utbildning till lärling via Motala 

Syv vux 

2020-01-16 KUN/2019:135 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

utbildning till lärling via Motala 

Syv vux 

2020-01-16 KUN/2019:135 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

utbildning till lärling via Motala 

Syv vux 

2020-01-16 KUN/2020:9 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 

utbildning MATMAT02b, ENGENG05 Via Motala 

Syv vux 

 

Förkortningar 

Bc  Bildningschef, tillika skolchef och förvaltningschef 

Cgi  Chef för gymnasieintagning 

Sk  Sakkunnig inom kultur- och utbildningsnämndens veksamhetsområde 

Syv vux  Studie- och yrkesvägledare vuxenutbildning 

 

 

Information om vad förkortningarna för utbildningar inom vuxenutbildningen står för kan sökas fram på 

Skolverkets webbplats: https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-

amnen-i-gymnasieskolan/hitta-program-amnen-och-kurser-i-gymnasieskolan  

 

  

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/hitta-program-amnen-och-kurser-i-gymnasieskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/hitta-program-amnen-och-kurser-i-gymnasieskolan
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§ 7 

Redovisning av grundskolans måluppfyllelse samt återkoppling från 

resultat- och kvalitetsdialoger 
Vår beteckning: KUN/2019:150 - 610 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  
 

1. Sammanställning av måluppfyllelse inom skolväsendet noteras. 
 
 

Sammanfattning 
Enligt huvudmannens plan för det systematiska kvalitetsarbetet inom skolväsendet ska bildningschefen 
redovisa verksamheternas måluppfyllelse för kultur- och utbildningsnämnden i januari. Sammanställningen 
ska bygga på enheternas kvalitetsrapporter och genomförda resultat- och kvalitetsdialoger. 
 
Mål och resultat för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola läsåret 2018-2019 presenteras av 
bildningschefen. Utredare och rektorerna för Katarinaskolan och Petrus Magni skola medverkar. 
Presentationen omfattar även återkoppling från höstens resultat- och kvalitetsdialoger. 
 

Informationsunderlag 
Mål och resultat för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola läsåret 2018-2019 
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§ 8 

Rapportering av inträffade händelser enligt plan mot kränkande 

behandling 1 juli - 31 december 2019 
Vår beteckning: KUN/2019:47 - 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. 
 
Under höstterminen 2019 har totalt åtta anmälningar om kränkningar kommit in till huvudmannen. 
Kränkningarna får anses vara utredda, men skoledningen följer kontinuerligt vissa ärenden. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 10 januari 2020 
Anmälningar 
 

Beslutet expedieras till  
Rektorer 
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§ 9 

Redovisning av synpunkter och klagomål inom kultur- och 

utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 juli - 31 december 2019 
Vår beteckning: KUN/2019:160 - 008 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 
 
 

Sammanfattning 
”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. 
Information om rutinen ska ges på lämpligt sätt” Skollagen (2010:800) 4 kap 8§.  
 
Med anledning av detta har en rutin för hantering av synpunkter och klagomål mot utbildningen tagits 
fram, vilken syftar till att kultur- och utbildningsnämnden ska få kännedom om vilka brister som 
eventuellt kan finnas inom verksamheten. Enligt rutinen ska inkomna synpunkter och klagomål 
sammanställas och analyseras två gånger per år. Resultatet ska delges ansvarig nämnd som en del av 
planeringsförutsättningarna. 
 
Sedan september 2014 finns rutiner för hantering av synpunkter och klagomål som gäller hela kommunen. 
Syftet är att underlätta för den enskilde att komma med synpunkter och klagomål, att förbättra 
medborgarnas möjligheter att påverka kommunens verksamheter och att ge verksamheterna möjligheter 
att rätta till felaktigheter och brister. Dessa rutiner motsvarar i stort sett rutinerna för 
utbildningsverksamheten. 
 
Under andra halvåret 2019 har tio synpunkter och klagomål kommit in till kultur- och 
utbildningsförvaltningen. Bildningschefen redogör för dessa. Ansvariga har svarat och vidtagit åtgärder.  
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§ 10 

Bildningschefen informerar 
Vår beteckning: KUN/2020:12 - 006 

 

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

 

 Vadstena kommun och Svenska Kyrkan genomför en minnesstund i Klosterkyrkan den 27 januari 
för att uppmärksamma Förintelsens Minnesdag.  

 Till hösten 2020 kommer Vadstena kommun att organisera grundsärskola i Motala på 
Mariebergsskolan i sin helhet. Ett samverkansavtal är upprättat mellan kommunerna och 
kontakter är upprättade för samverkan vid en övergång under våren. 

 Förvaltningen har haft ett första nätverksmöte med idrottsföreningarna. Representanter från 
SISU Idrottsutbildarna medverkade. 

 Bildningschefen har haft enskilda möten med HC Wettern och Vadstena Handbollförening om 
deras verksamheter. 

 73 procent av personalen inom kultur- och utbildningsförvaltningen har använt sitt 
friskvårdsbidrag under 2019. 

 Skolorna kommer att vara engagerade under Earth Week i mars. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 11 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: KUN/2019:9 – 001, KUN/2020:14 – 001  

 

Sammanfattning 
Meddelanden och handlingar för kännedom under perioden 2019-11-30 —2020-01-17 delges på dagens 
sammanträde (se bilaga). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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Meddelanden och handlingar för kännedom  Bilaga  
 
Kultur- och utbildningsnämnden  
2019-11-30—2020-01-17  

 
Information Beteckning 
KS 2019-11-06, §173. Riktlinje för intern kontroll i Vadstena kommun antas. KUN/2018:244 
 
KF 2019-11-27, §176. Riktlinje för intern kontroll upphävs. KUN/2018:244 
 
Kulturplan för Östergötland 2020-2023. KUN/2018:244 
 
Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor antagna av kommunfullmäktige   KUN/2020:17 
18 december 2019, § 200. 
 


