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Sammanfattning 
Elevhälsans medicinska insats, det vill säga skolsköterskor, skolläkare 

samt vissa arbetsuppgifter som skolpsykologen utför kallas gemensamt 

för EMI. EMI arbetar systematiskt för att upprätthålla hög 

patientsäkerhet utifrån gällande lagar, riktlinjer samt ett hälsofrämjande 

och hälsoförebyggande perspektiv. För att uppnå detta är det viktigt att 

ha adekvat personaltäthet, god kompetens bland medarbetarna, erbjuda 

kontinuerlig fortbildning, ett fungerande ledningssystem, lokal 

metodbok, årshjul, samt känd avvikelsehantering. I Vadstena har under 

slutet av året skolsköterska utökats med 30 % ytterligare vilket innebär 

1,80 % skolsköterska, 6 % skolläkare och 100 % skolpsykolog som en del 

av sin tjänst arbetar enligt Hälso -och sjukvårdslagen och därmed ingår i 

EMI. Under 2023 kommer utökningen av skolsköterska samt att 

skolpsykolog är tillsatt efter vakans gynna arbetet kring 

patientsäkerheten. 

Grundläggande förutsättningar för säker vård 

Engagerad ledning och styrning 

Övergripande mål och strategier 
Övergripande målsättning för EMI är att elevhälsan ska bidra till att 

skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. 

Elevhälsan ska även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. 

Det ska inom elevhälsan finnas den bemanning, personal och 

kompetens som är nödvändig för att uppnå detta. Det ska finnas säkra 

rutiner och tydlig vägledning. I Vadstena kommun arbetar EMI enligt 

ledningssystem, årshjul och lokal metodbok där rutiner och relevant 

material för olika situationer finns samlade. I det individuellt inriktade 
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arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar att undanröja hinder för varje 

enskilds individs lärande och utveckling. Enligt skollagen ska varje elev i 

grundskolan, grundsärskolan och specialskolan erbjudas minst tre 

hälsosamtal som innefattar allmänna hälsokontroller. Dessa 

hälsokontroller ska vara fördelade jämt under varje stadie under en 

elevs skolgång. I Vadstena kommun erbjuds detta i förskoleklass, åk 2, 

åk 4 samt åk 7. Eleven ska dessutom mellan hälsokontrollerna, vid 

behov, erbjudas undersökning/samtal och andra enklare 

sjukvårdsinsatser. Vaccinationer erbjuds eleverna enligt det svenska 

barnvaccinationsprogrammet. Mässling, påssjuka och röda hund i åk 1, 

vaccination HPV i åk 5 samt stelkramp, difteri och kikhosta i åk 9. 

Utöver detta erbjuds flyktingar och inflyttade elever samma 

vaccinationsprogram. Efter vårdnadshavares godkännande inhämtas 

journaler från barnhälsovården eller journaler från skolor där eleven 

tidigare haft sin skolgång. Detta för att säkerställa vilka medicinska 

insatser som är genomförda sedan tidigare.  

För att minimera risk för vårdskada är det viktigt att personalen kan 

bedriva säker vård. Arbetsmiljön måste vara tillfredställande och lokaler 

som används i verksamheten måste vara ändamålsenliga och uppfylla 

grundläggande krav på hygien och sekretess. Det måste också finnas tid 

för planering och utveckling när det gäller det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

I Vadstena har elevhälsan arbetat för att skolsköterska ska finnas 

tillgänglig och synlig på varje skola. Att skapa tid för 

kompetensutveckling och kollegialt lärande. Att fortlöpande uppdatera 

lokal metodbok, rutiner, riktlinjer och årshjul. 

Skolläkaren är på plats och har mottagning en dag per månad. 

Medicinska uppgifter och frågeställningar som behöver administreras 

däremellan handläggs via journalsystemet Prorenata. Skolläkartiden är i 
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dagsläget fungerande och genom vårt journalsystem så är 

tillgängligheten till skolläkaren god. 

Skolpsykologen är på samtliga skolor i Vadstena kommun en stund varje 

vecka, men har sitt huvudkontor på mellanstadieskolan Katarinaskolan. 

Utmaningen kommer att vara att hitta lämplig lokal för utredning, då den 

lokal som används idag kommer att försvinna vid omflyttningen som 

kommer att ske under 2023. 

Organisation och ansvar 
Kultur- och utbildningsnämnden (KUN) är vårdgivare för den hälso- och 

sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom elevhälsan. Vårdgivaren 

ansvarar för att verksamhetschef för de medicinska insatserna utses. 

Vårdgivaren ska dokumentera hur det organisatoriska 

patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten.  

Elevhälsochefen ansvarar för att alla medarbetare har rätt kompetens, 

får fortbildning, ansvar och befogenheter för att kunna bedriva en vård 

av god kvalitét. Elevhälsochefen är den person som ansvarar för 

organisatoriska frågor. Elevhälsochef och medicinskt ledningsansvarig 

planerar, engagerar medarbetare, leder, kontrollerar och redovisar 

resultat. Elevhälsochefen har regelbundna träffar med medicinskt 

ledningsansvarig samt övriga elevhälsoteamet.  

I Vadstena kommun har Anna Helméus utsetts till verksamhetschef över 

den medicinska delen av elevhälsan och har det medicinska 

ledningsansvaret. 

Det medicinska ledningsansvaret gällande psykologiska insatser (PLA) 

har delegerats till legitimerad psykolog Annika Sjöö Pettersson. 

Medicinskt ledningsansvarig arbetar på uppdrag av elevhälsochefen och 

stödjer denne i arbetet med tillämpning av det systematiska 

kvalitetsarbetet, vilket innebär att arbeta med processer, rutiner, 
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uppföljningar, utvärderingar och samverkan för att utveckla 

verksamhetens kvalitét. Avvikelserapportering sker till elevhälsochef och 

medicinskt ledningsansvarig (MLA) på avsedd blankett, Tillbuds- och 

avvikelsehantering. 

Delat ansvar för journalföringssystemet tillsammans med två övriga 

medlemmar i elevhälsan. 

Samverkan för att förebygga vårdskador 
Vid händelse av vårdskador registreras dessa via avvikelsehantering. 

Det gäller inom aktuell verksamhet, men även vid samverkan med övriga 

verksamheter såsom Socialtjänst, region och privata aktörer. Beslutande 

åtgärder följs upp via centrala elevhälsans (CEH) teamträffar. 

Uppföljning och utvärdering sker fortlöpande under året för att 

förebygga nya vårdskador. All personal inom EMI ansvarar för att 

identifiera och rapportera risker som kan medföra negativa händelser 

eller tillbud i verksamheter och för elever. Skolsköterskor, skolläkare och 

skolpsykolog som upptäcker att misstag, förbiseende eller felaktighet 

inträffat i verksamheten ska rapportera detta till MLA. Större 

förändringar i verksamheten kan också väsentligen påverka 

patientsäkerheten. Om MLA bedömer att det inträffade medfört allvarlig 

skada eller risk för sådan görs en anmälan till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO). Anmälan görs tillsammans med elevhälsochefen.  

Samverkan med elever och vårdnadshavare 
Samverkan sker med vårdnadshavare när eleverna är omyndiga. EMI 

strävar alltid efter samverkan med vårdnadshavare. Information kan ges 

via telefon, brev hem via elev eller brev hem per post. Informationen kan 

även ges via skolans eget nätverk Schoolsoft.  Bedömning om hur 

informationen ges görs i varje enskilt fall, beroende på ålder och 

mognad samt anledning till besöket. EMI kan bland annat medverka vid 
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föräldramöten, rapporteringar vid stadieövergångar eller vid 

informationsutbyte. Samtycke kan krävas i vissa fall.  

Informationssäkerhet 
EMI arbetar aktivt för att skapa ett informationssäkert system. Detta 

genom att i första hand använda dokumentationssystemet Prorenata. I 

detta system kan information kring elevers tidigare journaler bevaras 

och uppdateras. I Vadstena arbetar vi med ärenden, vilket innebär att 

övrig personal som har ärendebehörighet i systemet kan aktivt följa 

eleven och göra insatser. Detta minimerar att papper och övrig 

dokumentation sprids i pappersform. Det finns även möjlighet att fildela 

till vårdgrannar, socialtjänst, annan viktig instans eller person som 

behöver tillgång till journalen. 

En god säkerhetskultur 
Tvärprofessionellt arbete är en ständig utmaning inom EMI och i skolans 

värld. EMI har en medvetenhet kring säkerhetsarbetet och det är 

ständigt närvarande i det dagliga arbetet. En styrka inom EMI är våra 

veckovisa träffar med hela elevhälsan där möjlighet finns att bearbeta 

dessa frågor. 

Det finns en utarbetad rutin för avvikelserapportering där EMI-personal 

rapporterar risker för vårdskador samt händelser/tillbud som medfört 

eller hade kunnat medföra en vårdskada.  

Regler för samtycke och sekretess är en ständigt närvarande fråga som 

diskuteras i elevhälsoteamet eftersom EMI tillhör en annan 

verksamhetsgren än övrig personal i elevhälsoteamet.  

Adekvat kunskap och kompetens 
En grundläggande förutsättning för en säker vård är att det finns 

personal som har adekvat kompetens och goda förutsättningar för att 

utföra sitt arbete. En förutsättning är att personalen erbjuds 
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kompetensutveckling och fortbildning utifrån medarbetarens och 

verksamhetens behov. Elevhälsochefen inventerar kring behov av 

kompetensutveckling under veckovisa träffar samt under 

medarbetarsamtalen. Tid ges även för utbildning, handledning och 

kollegialt lärande i de fall det bedömts lämpligt. Vadstena kommuns EMI 

är en liten verksamhet, men eleverna i kommunen ska ha samma 

kvalitetssäkring som övriga elever i Sverige. Det är därför viktigt att 

kunna prioritera kunskapsutbyte med andra kommuners EMI samt 

fortbildning gällande exempelvis lagar, riktlinjer och nya direktiv.  

Eleven som medskapare 
En grundläggande förutsättning för en säker vård är elevens och 

vårdnadshavarens delaktighet. Vården blir säkrare om eleven är 

välinformerad, deltar aktivt i sin vård och ska så långt som möjligt 

genomföras i samråd med elev och vårdnadshavare. Elever och 

vårdnadshavare görs delaktiga genom elevhälsomöten, information kring 

åtgärder såsom psykologutredning, vaccination och hälsosamtal. Hänsyn 

tas till elevens ålder och mognad.  

Agera för säker vård 

Öka kunskap om inträffade vårdskador 
All personal inom EMI ansvarar för att identifiera och rapportera risker 

som kan medföra negativa händelser eller tillbud i verksamheten och för 

elever. Skolsköterska, skolläkare eller skolpsykolog som upptäcker att 

ett misstag, förbiseende eller felaktighet inträffat i verksamheten ska 

rapportera det till skolsköterska med medicinskt ledningsansvar. 

Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar bedömer det inträffade 

tillsammans med elevhälsochefen och vidtar de åtgärder som är möjliga 

för att minska risken att det inträffade ska hända igen. Om MLA 



7 (7)

tillsammans med elevhälsochefen bedömer att det inträffade medfört 

allvarlig skada eller risk för sådan görs en anmälan till IVO.  

Huvudmannen har ett system för tillbudsrapportering. 

Under läsåret 2022 har en tillbudsrapportering gjorts, samt 

överväganden om riskanalys vid avsaknad av rektor samt kurator. Större 

förändringar i verksamheten kan också väsentligen påverka 

patientsäkerheten. 

Klagomål och synpunkter inom EMI ska alltid tas om hand och 

vidarebefordras till elevhälsochef. I frågor som rör patientsäkerhet har 

medicinskt ledningsansvarig en stödjande funktion.  

Under läsåret 2022 har inga klagomål och synpunkter inrapporterats till 

EMI.  

Tillförlitliga säkra system och processer 
Inrapportering till vaccinationsregistret sker löpande under året.  

Kontroll och beställning av läkemedelsförråd sker kontinuerligt under 

året. MLA beställer vaccin samt utrustning lämplig för vaccination. 

Generella läkemedelslistan uppdateras varje år av skolläkaren.  

Årlig kontroll av medicinskteknisk utrustning genomförs.  

EMI dokumenterar i journalsystemet Prorenata. För att ytterligare utöka 

patientsäkerheten har arbetet med att pedagoger dokumenterar i 

samma system påbörjats.   

Skolsköterskorna har infört egenkontroll/checklista i journalsystemet 

Prorenata i samband med stadieövergångar så att inga viktiga 

uppföljningar eller kontroller missas. I samma journalsystem finns även 

uppföljningar på remisser och övrig elevhantering för att säkerställa att 

rätt vård ges på säkert vis. Information kan ske genom fildelning eller 
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journalöverföring med till exempel vårdgrannar eller andra skolor. Detta 

är ett säkrare informationssystem än traditionell postgång.  

Avvikelser/tillbud bedöms löpande och regelbundet på EMI träffar över 

året. 

Loggkontroller genomförs i journalsystemet två gånger per år. Under 

2022 Har inga oklarheter när det gäller inloggningar förekommit. 

Kollegialt lärande/journalgranskning sker kontinuerligt under året.  

EMI träffas varje vecka och följer då upp det fortlöpande 

kvalitetsarbetet utifrån läsårsplanering och uppsatta mål.  

MLA nätverk träffas två gånger per termin där det bland annat 

diskuteras arbetssätt och metoder, görs kvalitetsgranskningar, lagar och 

andra viktiga ämnen. 

PLA ingår i ett nätverk i Östergötland som träffas två till tre gånger per 

termin, mestadels digitalt, där bland annat frågor kring dokumentation 

och säker vård diskuteras. Löpande under läsåret sker även kollegialt 

utbyte via e-post. 

Att delta i elevhälsoteamens träffar prioriteras högt för att skolsköterska 

och skolpsykolog där ska kunna tillföra medicinsk och psykologisk 

kompetens och perspektiv.  

I kvalitetssäkrande syfte har skolskötersketjänst utökats med 30 %. 

Årshjul samt lokal metodbok följs och uppdateras löpande under året.  

Säker vård här och nu 

Riskhantering 
Att identifiera risksituationer och rapportera dessa är ett ansvar som all 

EMI-personal har. Det finns rutiner för hur personalen går till väga för 

att rapportera risksituationer och avvikelser och för hur dessa rapporter 

sedan hanteras. Identifierade risker i verksamheten diskuteras vid 
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arbetsplatsträffar så att alla som arbetar inom elevhälsan blir medvetna 

om dessa och vid behov kan förändra sitt arbetssätt för att minimera 

riskerna. Vid behov görs även förändringar i rutiner och metoder.  

 

Identifierade riskområden som är relevanta inom EMI. 

 Felvaccination 

 Feldokumentation 

 Kännedom kring ny elev som börjat i skolan 

 Digital journalöverföring 

Extra stor utmaning vid ensamarbete är att hålla sig uppdaterad på nya 

riktlinjer och senaste forskningen inom verksamhetsområdet. Tid för 

kunskapsinhämtning måste prioriteras. 

Stärka analys, lärande och utveckling 

Avvikelser  
Inga avvikelser har skrivits eller mottagits under 2022. 

Klagomål och synpunkter 
Inga klagomål eller synpunkter har inkommit under 2022. 

Öka riskmedvetenhet och beredskap 
Genom att kontinuerligt skapa ett öppet och välkomnande arbetsklimat 

ges förutsättningar för att på arbetsplatsträffar inventera inom vilket 

område EMI personal ser utvecklingspotential/kompetensutveckling 

både personligen men även för hela arbetsgruppen. Vid risk eller tillbud 

föra diskussion för analys, åtgärd och uppföljning.  
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Mål, strategier och utmaningar för kommande 
år 
EMI har under 2022 bedrivit en god och säker vård och har under året 

genomfört de förbättringsarbeten som planerats.  

 Fortsätta arbete med ledningssystem och därtill hörande processer. 

 Fortsatt arbete med systematiskt kvalitetsarbete kommer att 

säkerställas genom EMI:s årshjul.  

 Uppdatering av lokal metodbok görs löpande under året utifrån 

nytillkommen information, rutiner och riktlinjer.  

 Avsätta tid för kollegialt lärande, utbildning och handledning. 

 Då skolpsykologen verkar ensam i sin yrkesroll finns det utmaningar 

gällande egenkontroll och kollegialt lärande. 

 Utveckla användningsområdet i journalsystemet Prorenata utifrån 

dokumentation utförd av pedagogisk personal.  

 Utveckla användningsområdet i journalsystemet Prorenata utifrån 

att göra vårdnadshavarnas insats gällande hälsosamtal och 

vaccinationsgodkännandena digitala med bank Id. 

 Utveckla samarbetet gällande socialtjänsten och EMI.  

 Eventuellt utföra två riskanalyser gällande övrig personal som kan 

ha påverkan på patientsäkerheten.  

 Säkerställa patientsäkerheten i samband med årets ombyggnation 

och flytt mellan skolor.  
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Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden 

Beslut om verksamheten ”Omsorg på tid då förskola och 
fritidshem inte erbjuds” 
Vår beteckning: KUN/2022:187– 719 

Förslag till beslut 

1. Verksamheten ”Omsorg på tid då förskola och fritidshem inte 

erbjuds” läggs vilande från och med den 9 juli 2023. 

2. Förvaltningschefen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att 

verksamheten ska kunna bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Uppdraget ska återrapporteras till kultur- och utbildningsnämnden 

senast den 18 september 2023. 

Sammanfattning 
Omsorg på kvällar, nätter och helger när förskola och fritidshem inte har 

öppet har erbjudits vårdnadshavare sedan september 2019.  

Två familjer har nyttjat verksamheten under 2022 ungefär tio till tolv 

dagar i månaden. Personalen som arbetar med barnen är anställda i 

kommunens vikariepool.  

2022 var budgeten för verksamheten 542 405 kronor och utfallet 504 650 

kronor.  

De riskfaktorer som identifierats för verksamheten är den problematiska 

chefstrukturen och att det inte finns fast anställd personal som kan ges 

tid för planering och kompentensutveckling. En pedagogisk verksamhet 

som uppfyller arbetsmiljölagstiftningen kan inte bedrivas inom 

nuvarande budgetram. 
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Beskrivning av ärendet 

Beskrivning av verksamheten 
Omsorg på kvällar, nätter och helger när förskola och fritidshem inte har 

öppet har erbjudits vårdnadshavare sedan september 2019. Under 

första året verksamheten var öppen var femton barn inskrivna i 

verksamheten. Verksamheten bedrevs då i lokaler på förskolan Omma. 

Bildningschefen gjorde på uppdrag av kultur- och utbildningsnämnden 

en utvärdering av verksamheten i samverkan med rektor för förskolan 

samt förvaltningens ekonom. Med anledning av utvärderingens resultat 

fick bildningschefen i uppdrag att ta fram en mer kostnadseffektiv 

organisation samt reviderade riktlinjer. Verksamheten var med anledning 

av detta stängd från och med den 17 maj 2021. 

I september 2021 öppnade verksamheten igen med reviderade riktlinjer i 

nya lokaler på Wasagården. Då fanns där fyra barn inskrivna. Under 

2022 har två familjer och tre barn i skolålder nyttjat verksamheten 

ungefär tio till tolv dagar i månaden. En ytterligare ansökan har kommit 

in under året och avslagits då vårdnadshavaren inte var folkbokförd i 

Vadstena.  

Personalen som arbetar med barnen är anställda i kommunens 

vikariepool. Då personalen inte är fast anställd ingår de inte i 

kompentensutvecklingen kopplat till barn och unga, HLR, 

brandutbildning, utbildning om hot och våld och ingår inte i några 

arbetsplatsträffar. Verksamheten bemannas under perioder med två 

personer istället för en för att säkerställa personalens arbetsmiljö och 

barnens trygghet. Chefskapet i verksamheten är problematiskt då 

förvaltningens chefer inte har arbetstid när verksamheten är aktiv.  
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2022 var budgeten för verksamheten 542 405 kronor och utfallet 504 650 

kronor. Av det är 400 000 kronor personalkostnader och resterande 

kapitalkostnader, lokalkostnader och övriga kostnader.  

Verksamheten är inte lagstadgad. I Skollagen (2010:800) 25 kap 5§ står 

att kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då 

förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med 

hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. 

Kultur- och utbildningsförvaltningens slutsats  
I alla beslut som rör barn ska vi tänka efter vad som är bäst för det 

enskilda barnet. Den centrala frågeställningen blir ur barnets perspektiv 

om kvällar, helger och nätter på omsorgen tillsammans med andra 

personer än de som barnet har en nära relation till, kan innebära 

svårigheter för barnet. För att minimera påfrestningen på barnen är det 

angeläget att organisera och reglera verksamheten så hög kvalité 

uppnås. Det har förvaltingen inte lyckats med. 

De problemområden och riskfaktorer som identifierats för verksamheten 

grundar sig i den problematiska chefstrukturen och att det inte finns 

fast anställd personal som kan ges tid för planering och 

kompentensutveckling. Verksamheten kan av dessa skäl inte heller ta 

emot barn med funktionsnedsättning om behovet skulle uppstå. 

Att hålla verksamheten öppen skulle kräva att en chef anställs med 

beredskapstid. Det skulle generera ökade kostnader för verksamheten, 

hur stora dessa kostnader är kräver vidare utredning.  

För att följa arbetslagstiftningen för personalen i verksamheten krävs tre 

personer som arbetar 50 % vardera. För att säkerställa 

kompetensutveckling för dessa och skapa trygghet för det enskilda 

barnet behöver dessa anställas vid kultur- och utbildningsförvaltningen. 
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Kostnaden för att anställa dessa tre personer uppgår till cirka 1 000 000 

kronor vilket genererar en ökad kostnad mot nuvarande 

personalkostander på cirka 600 000 kronor. Vi kan med detta konstatera 

att för att bedriva omsorg på tid när förskola och fritidshem inte är öppet 

behöver budgeten för verksamheten utökas. 

Förvaltningen har sett över andra tänkbara alternativ för att kunna 

erbjuda omsorg på tid då förskola och fritidshem inte har öppet så som 

dagbarnvårdare och att köpa tjänsten från annan kommun. Dessa 

alternativ kräver vidare utredning.  

Utredningen förslås vara klar senast i september 2023 för att finnas klar 

till beslut om budget 2024. 

Barnkonventionen 
Det finns fyra grundprinciper (artikel 2, 3, 6 och 12) i Barnkonventionen 

som ska vara vägledande för hur vi ska tolka övriga artiklar. Enligt dessa 

fyra grundprinciper är alla barn lika mycket värda och har samma 

rättigheter, har alla barn rätt att överleva och utvecklas, barnets bästa 

ska alltid komma i främsta rummet och varje barn har rätt att uttrycka 

sin åsikt och delta i beslut som rör dem. 

Artikel 2 handlar om att alla barn är lika mycket värda oavsett vad 

barnet har för kön, var barnet kommer ifrån eller vad barnet tror på. 

Inget barn får diskrimineras. 

Artikel 3 anger att barnets bästa ska komma först vid alla beslut som rör 

barnet. Barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska 

tas till barnets egen åsikt och erfarenhet. Barnets bästa är komplext och 

måste avgöras från fall till fall och tolkas tillsammans med 

barnkonventionens övriga rättigheter.  
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Artikel 4 lyfter fram att varje stat ska ta ansvar för och nyttja sina 

resurser till fullo för att uppfylla barns rättigheter.  

Artikel 5 anger att det är föräldrarna eller annan vårdnadshavare som 

ansvarar för barnets uppfostran och utveckling. De ska också stötta 

barnet i att få sina rättigheter uppfyllda. 

Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. 

Det handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den 

andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen. 

Artikel 12 lyfter fram barns rätt att uttrycka sin mening och höras i alla 

frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets 

ålder och mognad. 

Artikel 18 anger att det är barnets föräldrar eller vårdnadshavare som 

har gemensamt huvudansvar för barnets uppfostran och utveckling.  

Artikel 31 lyfter fram barns rätt till lek, vila och fritid anpassad till 

barnets ålder.  

Finansiering 
Beslutet föranleder en effektivisering á 226 000 kronor per 2023.  

Samråd 
Samråd har skett inom förvaltningen och med ekonom. Förslaget 

behandlas på förvaltningsövergripande samverkansgrupp den 31 januari 

2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 12 

januari 2023 

Riktlinje för omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds, 

beteckning: KUN/2021:80 – 719  
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Beslutet expedieras till 
Rektor för förskolan 

Socialförvaltningen, bemanningen 

 

 

Kultur- och utbildningsförvaltningen 

 

Johan Wernström  
Bildningschef  

Hanna Kantokoski 
Utredare 



MÅLUPPFYLLELSE 
HÖSTTERMINEN 2022

ÅRSKURS 6 OCH 9



2017 2018 2019 2020 HT2020 2021 HT 2021 2022 HT 2022

253

232 237
228 227

240

217 223 220

259 263 265 260
252

268

222
229 226

247

205 211

194
202

212 211 217 211

Meritvärde år 9 i genomsnitt (17 ämnen)
Totalt Kvinnor Män



Godkänt i alla ämnen Ej upnått 
kunskapskraven i 
(endast) ett ämne

Ej uppnått 
kunskapskraven i minst 

två ämnen

80

4,3
15,7

71

10
18,6

Uppnådda kunskapskrav 
år 9 i procent

HT21 HT22



Godkänt i alla ämnen Ej uppnått 
kunskapskraven i 
(endast) ett ämne

Ej uppnått 
kunskapskraven i minst 

två ämnen

71,4

10

18,6

73,7

13,2 13,2

68,8

6,3

25

Uppnådda kunskapskrav år 9
i procent HT 2022
Totalt Kvinnor Män



Yrkesprogram     
och ES

EK, HU, SA NA, TE Ej behörig

84,3 81,4 82,9

15,7

82,9 80
75,7

17,1

Behörighet till gymnasiet år 9
i procent
HT21 HT22



Godkänt i alla ämnen Ej upnått 
kunskapskraven i 
(endast) ett ämne

Ej uppnått 
kunskapskraven i minst 

två ämnen

56,9

13,8

29,2

69,2

18,5
12,3

Uppnådda kunskapskrav år 6
i procent
HT21 HT22



Godkänt i alla ämnen Ej uppnått 
kunskapskraven i 
(endast) ett ämne

Ej uppnått 
kunskapskraven i minst 

två ämnen

69,2

18,5

12,3

60

32

8

75

10
15

Uppnådda kunskapskrav år 6
i procent

Totalt Kvinnor Män



Yrkesprogram + ES EK, HU, SA, NA, TE Ej behörig

61,5
67,7

38,5

73,8 73,8

26,2

Behörighet till gymnasiet år 6
i procent
HT21 HT22
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Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden 

Rapportering av anmälda kränkningar av barn och elever inom 
verksamheten under perioden 1 juli – 31 december 2022 
Vår beteckning: KUN/2022:156 – 607 

Förslag till 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. 

Under höstterminen 2022 har totalt 27 anmälda kränkningar kommit in 

till huvudmannen.  

Beskrivning av ärendet 
Under höstterminen 2022 har totalt 27 kränkningar anmälts till 

huvudmannen. Se tabell för fördelning av vilken typ av kränkning som 

skett. Antalet kränkningar är något minskat i jämförelse med 

vårterminen 2022 då 30 kränkningar anmäldes. Av dessa 27 kränkningar 

är 16 återrapporterade till huvudman, resterande 11 kränkningar är 

fortfarande under utredning. Skolchef har enligt rutin löpande dialog 

med rektorerna kring anmälda kränkningar. 

 

Sankt Persskolan – totalt 2 kränkning 
Verbala 
inslag 

Fysisk Verbal  
och 

Via 
sociala 

Enskild 
mot 

Grupp 
mot 
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fysisk medier enskild enskild 
1 1 0 0 0 0       

Fritidshem – inga kränkningar 
Verbala 
inslag  

Fysisk Verbal  
och 
fysisk 

Via 
sociala 
medier 

Enskild 
mot 
enskild 

Grupp 
mot 
enskild 

0 0 0 0 0 0 
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Katarinaskolan – totalt 13 kränkningar 
Verbala 
inslag 

Fysisk Verbal 
och 
fysisk 

Via 
sociala 
medier 

Enskild 
mot 
enskild 

Grupp 
mot 
enskild 

9 2 0 0 1 1 
      
Petrus Magni – totalt 16 kränkningar 
Verbal  Fysisk Verbal 

och 
fysisk 

Via 
sociala 
medier 

Enskild 
mot 
enskild 

Utfrysnin
g 

9 3 0 4 0 0 

Samråd 
Avstämning och samråd har skett inom kultur- och 

utbildningsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 17 

januari 2023. 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Rektorer 

 

Kultur- och utbildningsförvaltningen 

 

 

Johan Wernström 
Bildningschef 

Hanna Kantokoski 
Utredare 
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Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden   

Intern kontrollplan för kultur- och utbildningsnämnden 2023 
Vår beteckning: KUN/2023:6 – 001 

Förslag till beslut 

1. Intern kontrollplan för kultur- och utbildningsnämnden 2023 

fastställs. 

Sammanfattning 
Enligt riktlinje för intern kontroll beslutad av kommunstyrelsen den 6 

november 2019, ska respektive nämnd fastställa en internkontrollplan 

inför varje budgetår.  

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till en intern kontrollplan för 

kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 2023. 

Finansiering 
Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.   

Samråd 
Samråd och uppföljning sker kontinuerligt inom kultur- och 

utbildningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 21 

november 2022 

Förslag till intern kontrollplan 2023 
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Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Ekonomichef  

Samtliga omnämnda i internkontrollplanen 

 

Kultur- och utbildningsförvaltningen 

 

Johan Wernström  
Bildningschef  



Antagen av kultur- och utbildningsnämnden den 12 december 2022 § [Skriv paragrafnummer] 
Ärendebeteckning: KUN/2023:6-001 | Ansvarig handläggare: Bildningschef 

Intern kontrollplan 2023  
Kultur- och utbildningsnämnden  

Gäller från och med 1 januari – 31 december 2023 

  



Versionshistorik 

Datum Beskrivning Uppföljning 

2022-xx-xx Antagen 2023-11-01 

   

 

 

  



Prioriterade risker 
 
Kontrollpunkter för prioriterade risker 

Riskområde Risk Kontrollpunkt Metod Omfattning Ansvar 

IT-säkerhet. Bristande kunskap 
kring dataskydd inom 
förvaltningen.  
  
Avsaknad av rutiner 
med dataskyddarbete.  
 

Kunskapsspridning.  
 
 
 
Rutiner.  

Avstämningar med 
GDPR samordnare 
gällande 
arbetsgången.  

Månadsvis. Förvaltningschef. 

Delegationsbeslut. Delegationsbeslut och 
gränsen mellan 
delegering och 
verkställande är inte 
tydlig för 
enhetschefer.  

Kunskapsspridning.  
Revidering av 
delegationsordning. 

Förvaltningen gör en 
översyn av 
delegationsordningen. 
 
Implementering av 
delegationsordning. 

Årligen. 
 
 
 
Månadsvis vid 
ledningsgrupp.  

Koordinator och 
utredare. 
 
 
Förvaltningschef. 



Riskområde Risk Kontrollpunkt Metod Omfattning Ansvar 

  

Anmälan av 
delegationsbeslut.    

Har beslut antagits och 
anmälts?  

Stickprov av 
ärenden/punkter i 
delegationsordning.   

Månadsvis vid 
ledningsgrupp.   

Koordinator. 
 
 
 
 

Rutiner för evakuering 
saknas.  

Rutiner för evakuering.  
 
 
 

Avstämning i 
ledningsgrupp med 
säkerhetssamordnare. 

Två gånger per 
år. 
 

Förvaltningschef. 
 

Hantering av hot, 
våld eller allvarlig 
händelse.  

Risk- och 
sårbarhetsanalyser 
gällande evenemang 
saknas.  

Finns en risk- och 
sårbarhetsanalys för varje 
evenemang?  

Avstämning inför 
evenemang. 
 
Dialog i 
ledningsgrupp. 

Inför varje 
evenemang.  
 
Årligen i 
ledningsgrupp. 

Förvaltningschef.  

Skolnärvaro. Anmälan av frånvaro 
till huvudman samt 

Sker anmälan till 
huvudman när skolan 

Dialog mellan 
förvaltningschef och 

I varje enskilt 
ärende.  

Förvaltningschef. 



Riskområde Risk Kontrollpunkt Metod Omfattning Ansvar 

frånvaroutredningar.  inlett frånvaroutredning? rektor.  

 



 

De prioriterade riskerna 

De gemensamma riskområdena är:  

 IT-säkerhet 

 Delegationsbeslut (Beslut fattade utifrån rätt delegation och att 

de är anmälda) 

Dessa har valts ut av kommunledningsgruppen då de berör samtliga 

förvaltningar och inte behandlats i internkontrollplanerna på ett 

samlat sätt tidigare. Båda områdena är komplexa och behöver arbetas 

med under längre tid.  

Vi ser en bristande kunskap kring dataskydd inom kultur- och 

utbildningsförvaltningen samt avsaknad av rutiner med 

dataskyddarbete. Det avser vi hantera genom kunskapsspridning och 

genom att upprätta tydliga rutiner. Arbetet sker i samråd med 

övriga GDPR-samordnare i kommunen.   

Förvaltningen har identifierat en risk i att delegationsordningen inte 

är tydlig nog för enhetscheferna vilket kan leda till att 

delegationsbeslut inte anmäls. Detta avser vi hantera genom 

kunskapsspridning samt en översyn av delegationsordningen i syfte att 

tydliggöra den. Vi ska även kontrollera risken att delegationsbeslut 

inte anmäls genom stickprov som diskuteras i förvaltningens 

ledningsgrupp.    

Nämndens egna riskområden är:  

 Hantering av hot, våld eller allvarlig händelse.  

 Skolnärvaro.  

Till dessa riskområden har förvaltningen tagit fram ett antal risker. 

Dessa har värderats efter sannolikhet och väsentlighet. De risker som 

då kategoriserades som prioriterade är de som tas med i planen. För 



varje risk anges vad som ska kontrolleras och hur, samt antalet 

kontroller och vilken avdelning eller enhet på förvaltningen som ska 

göra det. Detta görs enligt ”Rutin för intern kontroll i Vadstena 

kommun”. 

Riskområdena har valts ut i samråd på förvaltningen då de är högst 

aktuella. Båda områdena är komplexa och behöver arbetas med under 

längre tid.  

Förvaltningen har under hösten 2022 tagit fram rutiner för hot och 

allvarlig händelse. Risken att bli utsatt för hot, våld eller annan 

allvarlig händelse ökar och verksamheterna bör vara mentalt 

förberedda för en evakuering. Rutiner för evakuering saknas idag och 

arbetas fram i förvaltningens ledningsgrupp.  

En risk- och sårbarhetsanalys är ett första steg i en kedja för att 

reducera risker, minska sårberhet och förbättra vår förmåga att 

förbygga, motstå och hantera en kris eller extraordinär händelse. En 

analys ska därför göras inför varje evenemang. Risken diskuteras i 

förvaltningens ledningsgrupp.  

Elevernas skolnärvaro minskar och vi ser allt fler som inte kommer till 

skolans alls. Förvaltningen har tagit fram en rutin för att främja 

skolnärvaro. Skolan ska enligt skollagen inleda en frånvaroutredning och 

detta ska anmälas till huvudman eller hemkommun. Då rutinen är ny 

finns en risk att den inte följs. Förvaltningschef ansvarar för 

arbetsgången och för dialog med rektor i elevärenden. 
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Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden 

Detaljbudget 2023 med plan för 2024-2025 för kultur- och 
utbildningsnämnden 
Vår beteckning: KUN/2023:1 – 041 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och utbildningsnämnden antar förslag till detaljbudget för 

2023, med plan för 2024 och 2025. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastslog den 14 december 2022 en rambudget för 

Vadstena kommun gällande år 2023 och med plan för 2024 och 2025. 

Kultur- och utbildningsförvaltningen har med utgångspunkt från denna 

tagit fram ett förslag till detaljbudget för kultur- och 

utbildningsnämnden för samma period. Planen innehåller förslag på 

drift- och investeringsbudget. 

Varje år upprättas en strategisk plan som innehåller rambudget samt 

uppdrag som fastställs av kommunfullmäktige. I kommunens nya 

styrsystem beslutas planen avseende det första året i en ny 

mandatperiod i två steg. 

Rambudgeten beslutas som ett första steg i december det sista året i 

den gamla mandatperioden medan uppdragen beslutas i ett andra steg 

på kommunfullmäktiges första sammanträde i den nya. Efter att 

uppdragen fastställts av kommunfullmäktige i mars 2023 kommer 

nämnderna sedan besluta om sin verksamhets målbild under perioden.  

Finansiering 
Ärendet är kostnadsneutralt. 
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Samråd 
Detaljbudgeten behandlas på förvaltningsövergripande 

samverkansgrupp den 31 januari 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 12 

januari 2023 

Förslag till detaljbudget 2023 med plan för 2024-2025 för kultur- och 

utbildningsnämnden  

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 

 

Kultur- och utbildningsförvaltningen 

 

Johan Wernström  
Bildningschef  
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INLEDNING 
Detaljbudgeten är en specificering av hur varje nämnd och kommunstyrelsen omsätter sin 
tilldelade budgetram i verksamhet som direkt eller indirekt kommer kommuninvånarna till 
del. 
 
Varje år upprättas en strategisk plan, det vill säga rambudget för 1+2 år samt uppdrag 
som fastställs av kommunfullmäktige. Avseende det första året i en ny mandatperiod 
fattas beslut om detta i två steg. 
Rambudgeten beslutas i december det sista året i den gamla mandatperioden medan 
uppdragen beslutas på kommunfullmäktiges första sammanträde i den nya. Utifrån den 
rambudget som beslutades den 14 december 2022 ska nämnderna upprätta sina 
detaljbudgetar under januari och februari. 
Efter att uppdragen beslutats på kommunfullmäktige i mars 2023 ska nämnderna sedan 
besluta om sin verksamhets målbild under perioden.  
 
I det nya styrsystemet kommer denna tidsförskjutning alltid ske för det första året i en 
mandatperiod. 
 

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER 
Kultur- och utbildningsnämndens övergripande uppdrag är att erbjuda goda och likvärdiga 
lärmiljöer för maximal utveckling och livslångt lärande med hög kvalité samt ett rikt, 
inkluderande kultur- och fritidsliv för medborgarna i Vadstena kommun. Förvaltningens 
arbete ska genomsyras av ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i de frågor som rör 
verksamheten. Nämndens verksamheter ska även bidra till ett attraktivt, växande 
Vadstena. Målen som nämnden fokuserar på är att verksamheten ska hålla hög kvalité och 
bidra till en hög livskvalitet och goda lärmiljöer hos barn, elever och medborgare jämfört 
med riket. Vadstenas skolor ska vara framgångsrika och präglas av trygghet, välmående 
och lust att lära. Verksamheterna ska ha goda förutsättningar att genomföra sina uppdrag 
och ska styras med tillit till professionerna. Fristående och kommunala förskolor ska 
behandlas likvärdigt. 
 
I linje med det strategiska målet om ett växande Vadstena har arbetet med att renovera 
Sankt Persskolan påbörjats och Katarinaskolan och Petrus Magni skola står på tur. I den 
fortsatta planen finns renovering av förskolan Gullvivan samt en ny sporthall.   
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Kompetensförsörjning inom förskola och grundskola kommer fortsatt att vara en stor 
utmaning kommande år, inte bara i Vadstena utan även nationellt och kan komma att 
leda till ökade lönekostnader till en följd av utbud och efterfrågan vid nyanställning. Vi ser 
framförallt en brist på förskollärare, fritidspedagoger, lärare i naturvetenskap och 
matematik samt i de praktiskt estetiska ämnena. Det kommer krävas ett systematiskt och 
långsiktigt arbete tillsammans med arbetsmarknadens parter för att säkra 
personalförsörjningen framöver. 
 
Effektivisering av administrativa arbetsprocesser är nödvändigt för att klara framtidens 
krav, både ekonomiska och servicefunktionella gentemot våra medborgare. Detta kan ske 
genom utveckling av olika it-verktyg men även genom samordning inom och mellan 
förvaltningar och andra kommuner. Kommande analyser av vilka arbetsuppgifter som 
faller utanför grunduppdraget kan också resultera i rationaliseringar. För att leva upp till 
de säkerhetsföreskrifter som finns kan de fastigheter som nämnden har verksamhet i 
komma att kräva ekonomiska resurser tills renoverade lokaler är på plats.  
 
 Inom vuxenutbildningen ser vi en trend att antalet sökande ökar. Vi har dock fler än 
tidigare som studerar inom ramen för yrkesvux och lärling, främst inom vård- och omsorg 
samt barn- och fritid.  De här trenderna anses beror på att fler människor är i 
sysselsättning. Utifrån rådande konjunkturläge är det svårt att förutse hur 
vuxenutbildningen kommer påverkas 2023. 
 
Läget på den svenska arbetsmarknaden är bättre än på mycket länge. 
Ungdomsarbetslösheten i riket är historiskt låg på 8,3 procent vid utgången av juli månad 
2022. Östergötland som helhet ligger på 8,9 procent och Vadstena ligger på 8,2 procent, 
alltså en tiondels procent under rikssnittet. När det gäller Arbetsförmedlingens nya 
organisation och hur kommunerna kommer att påverkas är det mycket som till stor del 
fortfarande är oklart. Sannolikt kommer kommunerna att få ta ett allt större ansvar än 
tidigare, främst för de medborgare som står längst från arbetsmarknaden. Stora resurser 
krävs framöver för att få igång kommunens arbetsmarknadsåtgärder av olika slag. Det gör 
att de förändringar som planerats för arbetsmarknadsenheten (AME) är direkt nödvändiga 
och kommer i rätt tid. 
 
Under 2023 räknar vi med att kultur- och fritidssektorn återhämtat sig efter några år med 
begränsningar och restriktioner och bedrivs som vanligt igen. Det finns viss oro för att 
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restriktioner kan införas beroende på utvecklingen av covid-19, vilket kan leda till att det 
bli aktuellt att omfördela resurser inom sektorn.  
 
Det är högst ovisst hur mottagandet kommer utvecklas framöver utifrån rådande läge ute i 
världen. Från och med 31 augusti övergår ansvaret för flyktingar från Ukraina till 
kommunen. Migrationsverket ersätter kommunen för 30 boendeplatser. Vad gäller 
kvotflyktingar har kommunen ett åtagande på tolv individer 2023. Regler och 
rekommendationer är under ständig förändring.  
 

BUDGET FÖR KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
Tilldelad ram för kultur- och utbildningsnämnden enligt kommunfullmäktiges beslut den 
14 december 2022 är 182 738 tkr. 
 
Effekter av löneutveckling och kapitalkostnader budgeteras centralt på 
finansförvaltningen och har under året löpande tillförts nämnden. Utöver dessa 
justeringar finns även omflyttningar mellan nämnder och finansförvaltningen till följd av 
ändrad organisation, korrigerad indexberäkning med mera.  
För att kunna härleda och jämföra siffrorna i olika handlingar och ramtilldelningsbeslut, 
har omräkning löpande inte skett i tabeller och rambelopp i budgetprocessens avgivna 
dokument.   
 
Samtliga dessa justeringar är nu beräknade. Justeringar som tillkommit efter att förslag 
till total budget för kommunen tagits fram för beredning och beslut i kommunfullmäktige 
redovisas under begreppet ramjusteringar i tabellen nedan.  
 

Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

  

          
Intäkter 26 978 21 382 22 002 22 464 22 464 

Kostnader -209 352 -204 705 -204 390 
-206 
548 

-206 
548 

Budgetram beslut KF 24 
november           
Ramjusteringar   -2 342 -350     
            
Budgetram beslut KS -182 374 -185 665 -182 738 -184 -184 
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Bokslut Budget Budget Plan Plan     

Nettokostnader, tkr 
2021 2022 2023 2024 2025 

Avvikel
se 

2022-
2023   

Nämnd 453 508 650 650 650 142  

Ideell och idéburen sektor 3 261 2 460 2 460 2 460 2 460    

Kultur 7 700 9 072 9 072 9 072 9 072    

Fritid (Simhall, Sporthall) 8 893 8 406 8 405 8 405 8 405    

Fritidshem 1 163 1 284 1 414 1 414 1 414    

Förskola 33 119 32 649 32 998 32 998 32 998    

Omsorg på annan tid 614 542 260     -282  

Förskoleklass 3 427 4 042 4 580 4 580 4 580 538  

Grundskola 65 321 65 873 66 073 66 073 66 073 200  

Bidrag förskola oh 
grundskola 

6 327 6 944 6 200 6 200 6 200 -744 
 

Gymnasium 27 797 26 376 25 900 25 900 25 900 -476  

Elevresor 6 195 6 109 6 270 6 270 6 270 161  

Bidrag sär- och speialskolor 8 417 8 940 8 124 8 124 8 124 -816  

Vuxenutbildning 1 588 1 915 1 371 1 371 1 371 -544  

VIA exkl. Vux 1 989 3 155 2 925 2 925 2 925 -230  

Gemensam verksamhet 6 110 7 390 6 036 7 642 7 642 -1 354  

Nettokostnader 
182 
374 

185 
665 

182 
738 

184 
084 

184 
084 

-2 927 
  

 
Kultur och utbildningsnämndens ram har minskat med 2 927 tkr jämfört med 2022. 
Nämnden har ett generellt effektiviseringskrav för år 2023 på 2 800 tkr medan 
arbetsmarknadsenhetens budgeterade kostnader har ökat med totalt 800 tkr med 
anledning av övertagande av tjänst från socialtjänsten; Försteget. För att kostnaderna ska 
rymmas inom tilldelad ram behöver kostnadsminskning ske med 2 927 tkr.   
 
De kostnadsminskningar som innefattas i budgeten för 2023 avser:  
 
Kostnadsminskningar 2023 Mkr 
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Minskat köp av gymnasieplatser p.g.a. minskat 
elevantal 

0,48 

Effektivare inköp av personaldatorer 1,36 
Köp och sälj av utbildningsplatser 2,1 
Omsorg på annan tid 0,16 
VIA effektivisering ny organisation 0,23 
Summa 4,33 

 
Kostnadsökningar 2023 Mkr 
Nämnd 0,14 
Elevresor 0,16 
Grundskolor / Elevhälsa 1,1 
Summa 1,4 

 

INVESTERINGSBUDGET FÖR KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
Nedan visas beräkningar av investeringsbudget utifrån förvaltningens bedömningar 
inklusive möjliga omprioriteringar i tid och omfattning.  
 

Investeringsprojekt år 2023 för kultur-  och utbildningsnämnden (Tkr) 
Utbyten möbler m.m. 
   

Investeringsbudget  (Tkr) 2 000 
 
Kapitaltjänstkostnad för dessa investeringar (avskrivningar och ränta) uppgår till 0,2 
miljoner kronor år 2023, 0,4 miljoner kronor år 2024 och 0,4 miljoner kronor år 2025. 
Budgetering för detta sker centralt (finansförvaltningen).



 

Ange datum 2022-12-15 
Sid 1 (2)  

 

Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden 

Vadstena kommuns kulturstipendium 2023 
Vår beteckning: KUN/2022:196 – 867 

Förslag till beslut 
 

1. XX utses till Vadstena kommuns kulturstipendiat 2023 med 
följande motivering: Xxx 

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. 

Beskrivning av ärendet 
Vid ansöknings- och nomineringstidens utgång den 14 december 2022 

har sju nomineringar kommit in:  

Nomineringar: 
Staffan Sjöstrand (Pianoteknik)  
Mattias Liljeqvist (Bildkonst)  
Millan Baeckström (Sång)  
Eva Granlund (Teater) 
Nada Tendzeric (Bildkonst) 
Johan Karlsson (Byggnadsvård)  
Rickard Damm (Konsthantverk)  
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Riktlinjerna för Vadstena kulturstipendium fastslår att en person eller 

aktör kan få kulturstipendiet endast en gång. Stipendiaten får inte ha 

politiska uppdrag inom Vadstena kommun. Stipendiet ska i första hand 

gå till invånare i Vadstena kommun. Vid val av stipendiat beaktas 

jämställdhet och mångfald.  

Samtliga nominerade är utifrån riktlinjerna aktuella för kulturstipendium 

2023. Noteras: Johan Karlsson är boende i Väderstad men uppvuxen i 

Vadstena. 

Finansiering 
Beslutet finansieras inom budgeten för ansvar 4735 Kultur allmänt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad 15 
december 2022 
Riktlinjer för Vadstena kommuns kulturstipendium 
Lista på tidigare stipendiater 
Nomineringar 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Ekonomiassistens 2 (för utbetalning) 

Beslutet expedieras till 
Kulturstipendiat 
Nominerande 
 

Kultur- och utbildningsförvaltningen 

                       

Hanna Wihlborg 
Kulturchef 

Markus Lindberg 
Kultur- och fritidsstrateg 



 

2023-01-13 
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Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden 

Stöd till Svenska mästerskapet i triathlon 
Vår beteckning: KUN/2023:15 – 805 

Förslag till beslut 

1. Svenska triathlonförbundets ansökan bifalles med ett bidrag om 

100 000 kronor. 

2. Kultur- och utbildningsnämnden äskar ett extra anslag från 

kommunstyrelsen om 100 000 kronor. 

Sammanfattning 
Svenska Triathlonförbundet vill genomföra SM i triathlon, olympisk 

distans, i samband med arrangemanget Vadstena triathlon. Vadstena 

triathlon är ett väletablerat och uppskattat arrangemang som 

motionstävling. Det arrangeras av ett bolag och får därför inte stöd av 

kommunala bidrag. Denna ansökan kommer från triathlonförbundet, 

som är en ideell organisation, och avser arrangerandet av SM-tävlingen. 

Det kräver extra resurser kring arrangemanget, fler domare, tydligare 

tidtagning etc. För att få ett medialt genomslag och bidra till en positiv 

bild av Vadstena krävs också extra insatser. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott (KSAU) har behandlat ansökan och ställer sig bakom ett 

bifall. KSAU kan också ta kostnaden men anser att beslutet ska fattas i 

kultur- och utbildningsnämnden i enlighet med andra bidrag till ideell 

och idéburen sektor. Kultur- och utbildningsnämnden kan därför besluta 

om bidraget och äska särskilt anslag från kommunstyrelsen. 

Finansiering 
Extra äskande från kommunstyrelsen. 
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Samråd 
Samråd har skett med kommunstyrelsens förvaltning, inklusive 

besöksnäring. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 13 
januari 2022 
Ansökan 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunstyrelsen  

Beslutet expedieras till 
Svenska triathlonförbund 

 

Kultur- och utbildningsförvaltningen 

 

Hanna Wihlborg 
Kultur- och fritidschef 

Markus Lindberg 
Kultur- och fritidsstrateg 



 

Ange datum 2023-01-13 
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Redovisning av synpunkter och förslag inom kultur- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde perioden 1 juli - 
31 december 2022  
Vår beteckning: KUN/2022:35 – 008 

Sammanfattning 
Vadstena kommun har en rutin för handläggning av de förslag, uppslag 
och synpunkter som kommer in till kommunen. Rutinen skiljer på 
ärenden som kan besvaras direkt och ärenden som behöver handläggas 
och eventuellt tas upp för beslut. Ärenden som kan besvaras direkt 
hanteras i det administrativa systemet Infracontrol Online.  
 
Två gånger per år ska förvaltningen göra en sammanställning av de 
ärenden som har kommit in till nämnden. Sammanställningarna ska 
även skickas till kommunfullmäktige för kännedom en gång per år i 
januari. 

Sammanställning av synpunkter och förslag under perioden 1 juli 
– 31 december 2022 
Under perioden har 20 synpunkter och förslag kommit in till kultur- och 

utbildningsförvaltningen. Det är något färre än under första halvåret 

2022. Inga ärenden har krävt ytterligare utredning. 

Synpunkter och förslag som kom in under andra halvåret 2022 

2022-07-01 – Synpunkt på rampen vid Birgittastranden 
Svar: Rampen, som inte är ilagd av kommunen, vid Birgittastranden 

ligger inte bra. Översyn av Birgittastranden som helhet och en bättre 

placering för ett tillgänglighetsanpassat bad pågår. Det är inte självklart 

var det ska ligga. Stenarna på botten flyttar omkring med is och vågor 

och tillgänglighetsbadet behöver vara en plats där det inte kommer sten 

vandrande. 
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2022-07-05 – Förslag på fina saker att placera i 
centrum/hamnen/parken 
Svar: Tack för förslag. 

2022-07-06 – Synpunkt på att ett träd fallit ner över motionsspåret  
Svar: Trädet kommer att tas om hand. 

2022-07-06 – Klagomål gällande att badbryggan inte lagts i vid 
hamnen 
Ej besvarat. 

2022-07-12 – Synpunkt på att basketkorgar på Sankt Persskolans 
skolgård tagits bort 
Svar: Basketkorgarna togs bort för att motverka skadegörelse på 

skolgården. Skolan ska renoveras under läsåret så därför finns ingen 

anledning att kosta på basketkorgar i dagsläget. 

2022-07-28 – Synpunkt på långt gräs vid Bårstadbadet 
Svar: Mindre bemanning på arbetsmarknadsenheten under sommaren. 

2022-08-15 – Synpunkt om skolväg till nya Sankt Persskolan 
(Birgittaskolan) 
Svar: Vår bedömning i samråd med samhällsbyggnad är att det finns 

tillgång till gång- och cykelvägar ända fram till Birgittaskolan från de 

områden där majoriteten av eleverna bor. Att öppna strandpromenaden 

ser vi inte som ett alternativ till skolväg. Viss justering av busstrafiken 

kommer ske under vecka 42 för att trygga miljön för barnen ytterligare. 

2022-08-23 – Önskemål om duschdraperier, hyllor och schampo vid 
alla duschar i simhallen 
Ärendet kom in till kommunstyrelsens förvaltning i mars 2022. 

Lämnades över till kultur- och utbildningsförvaltningen i augusti 2022. 
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Svar: Synpunkterna tas med till kommande renovering av duschrummen. 

2022-08-25 – Synpunkter och förslag till stärkt samverkan med 
Vadstena kommuns ideella föreningsliv 
Ärendet har kommit in till kultur- och utbildningsnämndens ordförande 

och till bildningschefen. Kultur- och fritidsstrategen har fått i uppdrag 

att svara och en brevväxling har skett med förslagställaren gällande de 

olika synpunkterna. 

2022-09-13 – Önskemål om målarkurs för barn och ungdom. 
Svar: Information om att det finns på kulturskolan. 

Ny synpunkt: Det som efterfrågas är en målarkurs som någon konstnär 

ordnar. 

Svar: Utöver kulturskolans utbud och en del lovaktiviteter som görs på 

fritidscentrum eller biblioteket har kommunen inte möjlighet att ha 

kursverksamhet. Förslagställaren hänvisas i stället till ett studieförbund 

för att få hjälp med att organisera en kurs.  

2022-09-27 – Synpunkter på att trafiksituationen runt Birgittaskolan 
är ohållbar och farlig 
Svar: Klosterledsgatan är inte avstängd, gång och cykelbanan är öppen.  

2022-09-29 – Önskemål om ytterligare en till två boulebanor vid 
Wasagården 
Svar: Rörelse för äldre är prioriterat i fritidsplanen och blir en del av 

förvaltningens investeringsäskande inför 2023. 

2022-10-03 – Synpunkter på att bara två av fyra lampor lyser på 
multiplanen 
Svar: Kommunen skulle gärna tända de två släckta lamporna men 

grannarna har klagat på att de lyser in i deras fastigheter och är 

störande.  
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2022-10-07 – Synpunkter på att belysning inte fungerar i hela 
elljusspåret i Borghamn och ligger på marken bitvis 
Åtgärd: Utredning pågår om spåret. Ingen avsändare, därför ingen 

återkoppling. 

2022-10-13 – Synpunkt gällande att flera lampor är trasiga i 
elljusspåret i Rismarken 
Åtgärd: Åtgärd är på gång efter samråd med 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Behövs skylift. Inga kontaktuppgifter till 

uppgiftslämnaren, därför ingen återkoppling. 

2022-10-18 – Önskemål om fler discgolfbanor i Vadstena 
Åtgärd: Det finns ett ärende väckt av discgolfföreningen. Ingen 

kontaktuppgift till uppgiftslämnaren, därför ingen återkoppling. 

2022-10-19 – Önskemål om förvaringsmöjligheter för kajak nära 
stranden 
Svar: Det skulle kunna passa bra med en kanotförvaring i området och 

rent praktiskt går det sannolikt att ordna. Emellertid är det ingen 

kommunal verksamhet utan frågan borde ställas till HSB eller någon av 

de privata aktörer som erbjuder tjänsten. 

2022-10-21 – Synpunkter på att två stolpar vid multiarenan bakom 
simhallen inte lyser 
Svar: De två lamporna som inte lyser har fått stängas av efter klagomål 

från de närboende. De upplever att det lyser in i deras fastigheter. De 

andra lamporna ger bättre ljus inom kort när träden har fällt sina löv.  

2022-11-09 – Synpunkter på biblioteket och Rådhustorget 
Svar: Kultur- och utbildningsförvaltningen har inte något uppdrag att 

förändra utformningen på biblioteket eller Rådhustorget. 
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2022-12-12 och 2022-12-14 – Synpunkter på Vadstena bibliotek 
Svar: Variationen på biblioteket med litteraturen i fokus är i linje med 

bibliotekets uppdrag. Läsfrämjande aktiviteter kan och bör vara 

varierade för att vi alla är olika och tar till oss litteratur på olika sätt. Vi 

har inte något uppdrag att förändra utformningen på biblioteket men 

synpunkterna är noterade. 

 

 

Kultur- och utbildningsförvaltningen 

 

Johan Wernström  
Bildningschef  
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Redovisning av klagomål mot utbildningen i Vadstena kommun 
perioden 1 juli – 31 december 2022 
Vår beteckning: KUN/2022:36 – 008 

Bakgrund och syfte 
Enligt Skollagen (2010:800) 4 kap 8§ ska huvudmannen ha skriftliga 

rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. 

Huvudmannen ska även delge information om att rutinen finns på så 

sätt att det blir känt att klagomål i första hand ska lämnas till den 

ansvarige för verksamheten för att därefter lämnas vidare till huvudman.  

Vadstena kommun informerar via hemsida och genom verksamheterna 

om klagomålshanteringen. Skulle problemen kvarstå efter diskussion 

med verksamhetsansvarig ska klagomålen lämnas till kultur- och 

utbildningsförvaltningen.  

En rutin för hantering av klagomål mot utbildningen har tagits fram. För 
att kultur- och utbildningsnämnden ska få kännedom om vilka brister 
som eventuellt kan finnas inom verksamheten, ska de klagomål som 
kommit in till förvaltningen sammanställas och redovisas till nämnden 
två gånger per år, som en del av det systematiska kvalitetsarbetet.  

Sammanställning av klagomål mot utbildningen 1 juli – 31 
december 2022 
Under andra halvåret 2022 har två klagomål kommit in till kultur- och 

utbildningsförvaltningen, vilket kan jämföras med ett klagomål under 

första halvåret 2022.  

2022-09-20 - Synpunkter gällande resursbehov för en trygg miljö i 
skolan 
Vår beteckning: KUN/2022:168 – 008  

Åtgärd: Bildningschefen har meddelat vårdnadshavaren den 21 

september att samtal förts med rektor om vad som hänt och vilka 

åtgärder som rektor väljer att vidta. Ärendet har avslutats i och med 

vidtagna åtgärder. 



  
Sid 2 (2)  

 

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

2022-11-07 - Klagomål gällande kränkning 
Vår beteckning: KUN/2022:200 – 008  

Åtgärd: En utredning har genomförts och en uppföljning har delgivits 

den klagande den 22 november. Bildningschefen har på kultur- och 

utbildningsnämndens vägnar fattat följande beslut: Av uppföljningen 

framgår att det inte finns några brister i verksamheten på områden som 

behöver åtgärdas.  

Ärendet har avslutats. 

 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen 

Johan Wernström  
Bildningschef  
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Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden 

Val av förtroendevald till kommunala pensionärsrådet 
Vår beteckning: KUN/2022:126 – 003 

Förslag till beslut 

1. X X (X) utses till förtroendevald i kommunala pensionärsrådet. 

2. Ovanstående val gäller under mandatperioden fram till 31 december 

2026. 

Sammanfattning 
Kommunala pensionärsrådet tillhör i kommunens organisation 

socialnämnden. 

Enligt kommunala pensionärsrådets reglemente ska rådet bestå av fyra 

förtroendevalda, två från socialnämnden, en från kultur- och 

utbildningsnämnden och en från samhällsbyggnadsnämnden. Dessa 

väljer respektive nämnd inom sig. 

Finansiering                                                                     
Enligt kommunala pensionärsrådets reglemente ska socialnämnden, 

samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och utbildningsnämnden i sina 

budgetar anslå medel för arvoden och övriga ersättningar till rådets 

förtroendevalda, som får ersättning enligt kommunens arvodesregler för 

förtroendevalda. 

Arvoden och övriga ersättningar till rådets förtroendevalda från kultur- 

och utbildningsnämnden finansieras inom budget för ansvar 401 Kultur- 

och utbildningsnämnd.    

Beslutsunderlag 
Informationsskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 

20 december 2022 

Kommunala pensionärsrådets reglemente 
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Beslutet med rådets reglemente expedieras till 
Förtroendevald som valts att ingå i det kommunala pensionärsrådet 

Beslutet expedieras till 
Kommunala pensionärsrådet 

Förtroendemannaregistret 

Personalavdelningen 

 

Kultur- och utbildningsförvaltningen 

 

Johan Wernström  
Bildningschef  

Katarina Andersson 
Förvaltningskoordinator 
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Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden 

Upphävande av beslut om att kultur- och utbildningsnämndens 
sammanträden ska vara öppna 
Vår beteckning: KUN/2022:237 – 006 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och utbildningsnämndens beslut om öppna sammanträden 

från den 10 februari 2015, § 20 upphävs. 

2. Riktlinjer för kultur- och utbildningsnämndens offentliga 

sammanträden antagana av kultur- och utbildningsnämnden den 10 

april 2017, § 57 upphävs. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har den 21 november 2007 beslutat att medge 
kommunstyrelsen och övriga nämnder att besluta om att ha offentliga 
sammanträden. Beslutar nämnden att ha offentliga sammanträden ska 
riktlinjer för detta antas. Kommunfullmäktige har antagit allmänna 
riktlinjer för Vadstena kommuns öppna sammanträden. 
 
I samband med att kultur- och utbildningsnämnden inrättades beslutade 

nämnden den 10 februari 2015 att ha öppna sammanträden och antog 

vid samma tillfälle riktlinjer för detta. Riktlinjerna har reviderats den 10 

april 2017. 

Kommunallagens utgångspunkt är att nämndmöten är stängda. 

Kommunfullmäktige har möjlighet att besluta om att nämndmöten kan 

vara öppna, men det betyder inte att de måste vara det. I Vadstena har 

fullmäktige beslutat att ge möjligheten till öppna sammanträden men 
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den politiska majoriteten är överens om att inte nyttja den möjligheten 

utan istället se till kommunallagens utgångspunkt. 

Finansiering 
Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.     

Samråd 
Samråd har skett inom kultur- och utbildningsnämndens presidium. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 11 

januari 2023 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 10 februari 2015, § 20, 

beteckning: BOU/2015:21 – 006  

Riktlinjer för kultur- och utbildningsnämndens offentliga sammanträden, 

beteckning: KUN/2019:80 – 006  

Beslutet expedieras till 
Kultur- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare 

Handläggare till kultur- och utbildningsnämnden  

Enhetschefer inom kultur- och utbildningsförvaltningen  

Revisorerna 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder 

 

Kultur- och utbildningsförvaltningen 

 

Johan Wernström  
Bildningschef  
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Versionshistorik 
Datum Beskrivning Uppföljnin

g 
Beteckning 

2017-04-
10 

Antagen 2019-01-
15 

KUN/2017:5
1 

2019-03-
15 

Redaktionell revidering på grund av hänvisning  
till kommunallagen 

2021-01-
15 

KUN/2019:8
0 

2021-03-
01 

Eventuell revidering av riktlinjen behandlades 
vid ärendeberedning med presidiet 2021-03-01. 
Presidiet ansåg inte att riktlinjen behöver 
revideras. Uppföljning flyttas fram till 2023-01-
15. 

2023-03-
15 

KUN/2019:8
0 
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RIKTLINJER FÖR KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS 
OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN 
 
Inledning 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 21 november 2007, § 114 bland annat beslutat 
att medge kommunstyrelsen och övriga nämnder att besluta om att ha offentliga 
sammanträden. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde 10 februari 2015, § 20 beslutat 
att ha offentliga sammanträden.   
 
För kultur- och utbildningsnämndens offentliga sammanträden gäller kommunfullmäktiges 
beslut,  
21 november 2007, § 114, om allmänna riktlinjer för Vadstena kommuns offentliga 
sammanträden, vad som stadgas i kommunallagens kap 6, § 25, samt nedanstående 
riktlinjer. 
 
Offentliga sammanträden 
Sammanträden med kultur- och utbildningsnämnden är offentliga. Undantag görs för 
eventuella utskottssammanträden eller beredande sammanträden, exempelvis nämndens 
arbetsmöten där representanter för verksamheten kan ingå. 
 
Närvarorätt för allmänheten 
Allmänheten får närvara vid behandling av samtliga ärenden, med följande undantag enligt 
kommunallagen, kap. 6, § 25: 

 Ärenden som avser myndighetsutövning 
 Ärenden i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos nämnden         
 

Det ska klart framgå av föredragningslistan vilka ärenden som omfattas av 
myndighetsutövning eller är sekretessbelagda. 
 
Nämndens ordförande äger rätt att avvisa åhörare som inte följer nämndens riktlinjer för 
offentliga sammanträden eller på annat sätt stör ordningen under sammanträdet. 
 
Allmänhetens yttranderätt 
Huvudregeln är att allmänheten inte har yttranderätt. Önskar nämnden ge allmänheten 
yttranderätt kräver det ett enhälligt nämnbeslut. Ett sådant beslut måste upprepas vid 
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varje nytt ärende och vid varje nytt sammanträde. Möjligheten att ge allmänheten 
yttranderätt vid offentliga sammanträden bör tillämpas restriktivt.  
 
Allmänhetens frågestund 
Kultur- och utbildningsnämnden ska 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. Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförande och 
andre vice ordförande hur frågestunden ska utformas. 
 
Upplysning om att offentliga sammanträden äger rum 
Uppgift om tid och plats för sammanträde med kultur- och utbildningsnämnden och vilka 
ärenden som kommer att behandlas på sammanträdet ska meddelas på kommunens 
webbplats, på biblioteket och på kommunens officiella anslagstavla i kommunhuset.  
 
 
 
Protokollet 
I protokollet ska anges vid vilka paragrafer sammanträdet var öppet. 
 
Uppgifter om närvarande allmänhet ska inte protokollföras. Om nämnden beslutar att ge 
allmänheten yttranderätt i ett visst ärende ska dock personens eller personernas namn 
anges i protokollet. 
 
Frågor och svar i samband med frågestunden ska inte protokollföras. 
 
I sammanträdeslokalen 
Extra exemplar av kallelse med föredragningslista och tillhörande handlingarna ska finnas 
i  
sammanträdeslokalen. 
 
Extra stolar för åhörare ska finnas, då alla åhörare ska kunna sitta. Antalet platser för 
åhörare är dock begränsade utifrån möteslokalens säkerhetsmässiga förutsättningar. 
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Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden 

Svar på kommunrevisorernas rekommendationer efter 
granskning av kommunens målstyrning 
Vår beteckning: KUN/2022:122 – 007 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslag till svar på 

kommunrevisorernas rekommendationer, lämnat i förvaltningens 

tjänsteskrivelse. 

2. Svaren skickas till kommunrevisorerna. 

Sammanfattning 
Kommunrevisorerna har uppdragit åt KPMG att genomföra en 

granskning av kommunens målstyrning. Syftet har varit att granska hur 

nämnderna säkerställt en ändamålsenlig målstyrningsprocess utifrån 

kommunens styrmodell, reglemente och övriga styrande dokument. 

Revisorerna lämnar, utifrån granskningen, en rad rekommendationer till 

nämnderna. Kommunrevisorerna önskar svar senast den  

15 februari 2023. 

Svar på kommunrevisorernas rekommendationer 
 

Rekommendation till kultur- och utbildningsnämnden  
Utveckla arbetet med att säkerställa mätbarheten i de satta målen. 

Svar 
Genom implementering av Hypergene/strategisk planering kommer 

kultur- och utbildningsförvaltningen få ett komplett digitalt stöd för 

verksamhetsplanering och uppföljning av måluppfyllelse. Nyckeltal och 



  
Sid 2 (3)  

 

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

mål kommer att kopplas till prioriterade områden i syfte att på ett 

tydligare sätt möjliggöra uppföljning och analys av hur aktiviteter skapar 

effekt och värde för verksamheten. 

Rekommendation till samtliga granskade nämnder 
Utveckla redovisningen av resultat mot kommunfullmäktiges mål och 
uppdrag. 

Svar  

För mandatperioden 2018 – 2022 har nämndspecifika mål formulerats 

utifrån den politiska viljeförklaringen. Uppdragen till förvaltningen har 

syftat till att nå satta mål och har redovisats i förvaltningens 

verksamhetsplan. Måluppfyllelsen har framgått i kommunens delårs- 

och helårsbokslut. Från och med 2023 har en ny styrmodell införts i 

Vadstena kommun, där officiella nyckeltal ska användas för att mäta, 

följa upp och jämföra verksamheter. Även verksamhetsspecifika 

nyckeltal kan tas fram för att underlätta verksamhetsstyrningen. Kultur- 

och utbildningsnämnden, liksom andra nämnder, kommer att arbeta 

med detta under året.  

Finansiering 
Beslutet har ingen ekonomisk påverkan. 

Samråd 
Samråd har skett inom förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den x x 

2023 

Skrivelse från kommunrevisorerna daterad 18 januari 2023 
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Beslutet med handlingar expedieras till 
Kommunrevisorerna 

 

Kultur- och utbildningsförvaltningen 

 

Johan Wernström  
Bildningschef  
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Delegationsbeslut anmälda till kultur- och 
utbildningsnämndens sammanträde 6 februari 2023 
Vår beteckning: KUN/2022:11 - 002 

Kultur- och utbildningsnämnden  
2022-12-03 - 2022-12-31 

Förkortningar    
Bc  Bildningschef Johan Wernström  

RrA Rektor Anna Andersson 

RrAK Rektor Anna-Karin Strömmer 

Syv vux Studie- och yrkesvägledare vuxenutbildning Syv vux  

 

Beslutsdatu
m 

Beteckning Beskrivning Deleg
at 

2022-12-06 KUN/2022:14

6 

2022-11-10 - Återrapportering om fysisk 

kränkning mot elev på Katarinaskolan. 

Ärendet är avslutat. 

RrA 

2022-12-06 KUN/2022:14

6 

2022-10-26 - Återrapportering om verbal 

kränkning mot elev på Katarinaskolan. 

Ärendet är avslutat. 

RrA 

2022-12-13 KUN/2022:61 Hemkommunen åtar sig att svara för 

kostnaden för utbildning. SFI-kvällstid i 

Motala. 

Syv vux 

2022-12-13 KUN/2022:61 Hemkommunen åtar sig att svara för Syv vux 
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kostnaden för utbildning. SFI-dagtid i 

Motala. 

2022-12-13 KUN/2022:61 Hemkommunen åtar sig att svara för 

kostnaden för utbildning. Svenska som 

andraspråk - grundläggande nivå, 

delkurs 2, 200 poäng. Närstudier i 

Motala. 

Syv vux 

2022-12-13 KUN/2022:61 Hemkommunen åtar sig att svara för 

kostnaden för utbildning. 

Orienteringskurs på grundläggande nivå 

- Studieteknik - Läs -och skriv, 200 

poäng. Närstudier i Motala. 

Syv vux 

2022-12-14 KUN/2022:61 Hemkommunen åtar sig att svara för 

kostnaden för utbildning. Administration 

bas 500 poäng, distans via Nacka 

kommun. 

Syv vux 

2022-12-15 KUN/2022:14

8 

2022-11-09 - Återrapportering om fysisk 

kränkning mot elev på Sankt Persskolan 

(Birgittaskolan). Ärendet är avslutat. 

RrAK 

2022-12-15 KUN/2022:22

9 

Samarbetsavtal mellan myndigheter 

gällande offentlig tjänst, 

Arbetsmarknadshandläggare 2023 

Bc   

2022-12-16 KUN/2022:22

2 

Beslut om tilläggsbelopp Vårterminen 

2023, fritidshemmet Tussilagon. Avslag 

Bc   

2022-12-15 KUN/2021:18

3 

Ansökan om skolgång på Katarinaskolan, 

åk 5, för elev folkbokförd i Motala 

kommun. Beviljas 

Bc   

2022-12-19 KUN/2022:22 Avtal mellan Vuxenutbildningen i Bc    
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4 Vadstena och Rättspsykiatriska 

regionkliniken om köp av utbildning, 

januari - juni 2023 

2022-12-20 KUN/2022:23

0 

Lokalt ULF-avtal (modell 2: LiU - skolor) Bc   

2022-12-22 KUN/2022:24

4 

Beslut om fastställande av bidrag från 

och med 2023-01-01 till Academedia för 

elever från Vadstena kommun som 

studerar vid Hagströmska Gymnasiet 

Bc  

2022-12-22 KUN/2022:24

3 

Beslut om fastställande av bidrag från 

och med 2023-01-01 till Academedia för 

elever från Vadstena kommun som 

studerar vid Drottning Blanka 

Gymnasieskola AB 

Bc 

2022-12-22 KUN/2022:24

2 

Beslut om fastställande av bidrag från 

och med 2023-01-01 till Thorengruppen 

AB för elever från Vadstena kommun 

som studerar vid Thoren Business 

School Linköping och Yrkesgymnasiet 

Linköping 

Bc 

2022-12-22 KUN/2022:24

1 

Beslut om fastställande av bidrag från 

och med 2023-01-01 till Academedia för 

elever från Vadstena kommun som 

studerar vid Klaragymnasium AB 

Bc 

2022-12-22 KUN/2022:24

0 

Beslut om fastställande av bidrag från 

och med 2023-01-01 till MTU AB för 

elever från Vadstena kommun som 

studerar vid MTU 

Bc 
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2022-12-22 KUN/2022:23

9 

Beslut om fastställande av bidrag från 

och med 2023-01-01 till Praktiska i 

Sverige AB för elever från Vadstena 

kommun som studerar vid Praktiska 

Linköping 

Bc 

2022-12-22 KUN/2022:23

8 

Beslut om fastställande av bidrag från 

och med 2023-01-01 till Fria Läroverken 

för elever från Vadstena kommun som 

studerar vid Linköpings Fria Läroverk 

Bc 

2022-12-22 KUN/2021:12

6 

Kompletterande tillsyn av enskild 

verksamhet dec 2022 

Bc 

2022-12-22 KUN/2022:91 Läsårstider 2023/2024 för förskoleklass 

och grundskolan 

Bc 

2022-12-22 KUN/2022:24

9 

Beslut om fastställande av bidrag till 

enskild verksamhet vid Hovet förskola 

för barn från Vadstena kommun 2023 

Bc 

2022-12-22 KUN/2022:24

6 

Beslut om fastställande av bidrag till 

enskild verksamhet vid Fritidshemmet 

Tussilagon för barn från Vadstena 

kommun 2023 

Bc 

2022-12-22 KUN/2022:24

8 

Beslut om fastställande av bidrag till 

enskild verksamhet vid 

Föräldrakooperativet Smultronstället för 

barn från Vadstena kommun 2023 

Bc 

2022-12-22 KUN/2022:24

7 

Beslut om fastställande av bidrag till 

enskild verksamhet vid 

Föräldrakooperativet Våga Gård för barn 

från Vadstena kommun 2023 

Bc 
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Delegationsbeslut anmälda till kultur- och 
utbildningsnämndens sammanträde 6 februari 2023 
Vår beteckning: KUN/2023:9 - 002 

Kultur- och utbildningsnämnden  
2023-01-01 - 2023-01-27 

Förkortningar    
Bc  Bildningschef Johan Wernström 

Mpe Verksamhetschef för den medicinska och psykologiska 

delen av 

 elevhälsan Anna Helméus  

RrA Rektor Anna Andersson 

Utr Utredare Hanna Kantokoski 

Beslutsdatu
m 

Beteckning Beskrivning Deleg
at 

2023-01-17 KUN/2023:19 Beslut om tilläggsbelopp för barn på 

föräldrakooperativet Våga Gård, 

perioden 2021-07-01--10-30 

Bc   

2023-01-17 KUN/2022:14

6 

2022-10-10 - Återrapportering om 

verbal kränkning mot elev på 

Katarinaskolan, inkommen 10 oktober. 

Ärendet är avslutat. 

RrA 

2023-01-17 KUN/2022:14

6 

2022-10-27 - Återrapportering om 

verbal kränkning mot elev på 

RrA 
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Katarinaskolan. Ärendet är avslutat. 

2023-01-18 KUN/2022:14

6 

2022-12-09 - Återrapportering om 

kränkning enskild mot enskild på 

Katarinaskolan. Ärendet är avslutat. 

RrA 

2023-01-20 KUN/2022:10

4 

Beslut om inackorderingsbidrag 

vårterminen 2023 

Utr  

2023-01-20 KUN/2022:10

4 

Beslut om inackorderingsbidrag 

vårterminen 2023 

Utr 

2023-01-20 KUN/2023:18 Ansökan om statsbidrag för omsorg 

under kvällar, nätter och helger 2023 

Utr  

2023-01-13 KUN/2022:10

7 

Beslut om att elev tillhör målgruppen 

för gymnasiesärskolan 

Mpe 

2023-01-20 KUN/2023:30 Ansökan om statsbidrag för likvärdig 

skola 2023 

Utr  
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Meddelanden och handlingar för kännedom under 
perioden 2022-12-03 – 2022-12-31 
Vår beteckning: KUN/2022:12 - 001 

Kultur- och utbildningsnämnden  
 

Information Beteckning 
2022-12-01 - Anmälan om verbal kränkning mot elev på Petrus 

Magni skola. 

KUN/2022:147 

2022-12-06 - Anmälan om frånvaro gällande elev på 

Katarinaskolan. 

KUN/2022:234 

2022-12-07 - Anmälan om verbal kränkning mot elev på 

Katarinaskolan. 

KUN/2022:146 

2022-12-09 - Anmälan om kränkning, grupp mot enskild på 

Katarinaskolan. 

KUN/2022:146 

2022-12-09 - Anmälan om kränkning via sociala medier mot 

elever på Petrus Magni skola. 

KUN/2022:147 

2022-12-09 - Anmälan om kränkning, enskild mot enskild på 

Katarinaskolan. 

KUN/2022:146 

2022-12-08 - Anmälan om verbal kränkning mot elev på Petrus 

Magni skola. 

KUN/2022:147 

2022-12-10 - Anmälan om verbal kränkning mot elev på Petrus 

Magni skola. 

KUN/2022:147 
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KF 2022-12-14, § 160. Inkallelseordning mandatperioden 2023-

2026. 

KUN/2022:10 

Investering för att säkerställa framtiden för Ombergsliden - 

beslut om att betala ut medel. 

KUN/2021:167 
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Meddelanden och handlingar för kännedom under 
perioden 2023-01-01 – 2023-01-27 
Vår beteckning: KUN/2023:10 - 001 

Kultur- och utbildningsnämnden  
 

Information Beteckning 
2022-12-01 - Anmälan om verbal kränkning mot elev på Petrus 

Magni skola. 

KUN/2022:147 

KF 2022-12-14, § 151. Beslut om budget för 2023 med plan för 

2024-2025. Innehåller allmänna regler. 

KUN/2023:1 

Budget 2023 med plan för 2024-2025 för Vadstena kommun. KUN/2023:1 

2022-12-12 - Anmälan om verbal kränkning mot elev på Petrus 

Magni skola. 

KUN/2022:147 

2022-12-16 - Anmälan om verbal kränkning mot elev på Petrus 

Magni skola. 

KUN/2022:147 

2023-01-10 - Anmälan om kränkning, enskild mot enskild på 

Katarinaskolan. 

KUN/2023:21 

2023-01-18 - Anmälan om kränkning, enskild mot enskild på 

Petrus Magni skola. 

KUN/2023:22 

Brev från Bris region öst med tack för bidrag. KUN/2023:7 
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