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Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2019-03-18
Plats och tid

Vävaren i kommunhuset, Klosterledsgatan 35, Vadstena, klockan 13:00-16:20

Beslutande

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

Paragrafer

20 - 42

Sekreterare

________________________________________________________
Katarina Andersson

Ordförande

________________________________________________________
Göran Fältgren (S)

Justerare

________________________________________________________
Bo Johansson (C)

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Kultur- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-18

Sista dag för överklagande

2019-04-15

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2019-03-25

Datum då anslaget tas ned

2019-04-16

Underskrift

Kultur- och utbildningsförvaltningen
_______________________________________________________
Katarina Andersson
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Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2019-03-18
Ej tjänstgörande
ersättare

Anncathrin Kristiansson (S)
Rozanna Pettersson (S)
Gunilla Sjösten (KD)
Håkan Jacobsson (M)

Övriga

Johan Wernström, bildningschef
Katarina Andersson, förvaltningskoordinator
Lina Eriksdotter-Brandt, ekonom
Maria Jönsson, kultur- och fritidschef
Markus Lindberg, kultur- och fritidsstrateg
Bo Gäfvert, utredare
Madeleine Andersson, kommundirektör, § 24
Mathias Hult, stadsarkitekt, § 36
Magnus Carlsson, arbetsmarknadschef/rektor, § 37

Ajournering

14:20-14:35
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§ 20
Val av justerare
Kultur- och utbildningsnämndens beslut
1. Till justerare väljs Bo Johansson (C).

Justeras: _________________________________________________
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Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2019-03-18
§ 21
Fastställande av föredragningslista
Kultur- och utbildningsnämndens beslut
Följande föredragningslista fastställs:
1

Val av justerare

2.

Fastställande av föredragningslista

3.

Allmänhetens frågestund

4.

Presentation av kultur- och fritidsstrateg

5.

Presentation av kommundirektör

Beslutsärenden
6.

Mål och resursplan 2019-2021 för kultur- och
utbildningsnämnden

KUN/2019:17

7.

Bidrag till särskilda aktörer av
kommunalt/regionalt/nationellt intresse 2019

KUN/2018:25

8.

Bidrag till verksamhet inom social sektor 2019

KUN/2018:217

9.

Folkhälsomål 2019 för kultur- och
utbildningsnämnden

KUN/2017:317

10.

Huvudmannens plan för det systematiska
kvalitetsarbetet inom skolväsendet - revidering

KUN/2015:41,
KUN/2019:50

11.

Riktlinjer för skolskjutsverksamheten i Vadstena KUN/2019:43
kommun - revidering

12.

Riktlinjer för vissa elevresor och
inackorderingsbidrag - revidering

KUN/2018:262

13.

Plan för utvecklande av entreprenörskap i
förskolan/skolan - upphävande

KUN/2019:28,
XBOU/2013:201

Justeras: _________________________________________________
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Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2019-03-18
14.

Riktlinje för uthyrning av lokaler inom kulturoch utbildningsförvaltningen

KUN/2018:149

15.

Arvode för deltagande i avstämning i arbete
med Regional kulturplan för 2020-2023
Östergötland

KUN/2018:244

16.

Anmälan av delegationsbeslut

KUN/2019:8

Informations- och redovisningsärenden
17.

Muntlig information om enprocentsprocessen

KUN/2018:290

18.

Rapport om Aktivitetsansvar i Vadstena
kommun den 1 juli- 31 december 2018

KUN/2018:193

19.

Kultur- och utbildningsnämndens
årsredovisning 2018

KUN/2019:51

20.

Återrapportering av uppdrag med anledning av
rekommendationer i revisionsrapport om
resursutnyttjande inom förskolan

KUN/2018:122

21.

Bildningschefen informerar

KUN/2019:10

22.

Information från regionen

KUN/2019:26

23.

Meddelanden och handlingar för kännedom

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.

Yrkanden
Göran Fältgren (S): Följande ärende läggs till föredragningslistan:
5.

Presentation av kommundirektör

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

Justeras: _________________________________________________
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Ärendena behandlas i följande ordning: 1-4, 6-17, 5, 18-23.
I protokollet skrivs ärendena i den ordning de står på föredragningslistan.

Justeras: _________________________________________________
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Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2019-03-18
§ 22
Allmänhetens frågestund
Sammanfattning
Enligt ”Riktlinjer för kultur- och utbildningsnämndens öppna sammanträden” ska nämnden vid varje
sammanträde ha en punkt på föredragningslistan som heter: Allmänhetens frågestund. Då har allmänheten
möjlighet att ställa frågor till politikerna rörande kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.
Inga frågor ställs under allmänhetens frågestund eftersom det inte är några besökare vid dagens
sammanträde.

Justeras: _________________________________________________
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§ 23
Presentation av kultur- och fritidsstrateg
Sammanfattning
Den 1 mars började Markus Lindberg som kultur- och fritidsstrateg i Vadstena kommun. Markus
presenterar sig för kultur- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare.
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Justeras: _________________________________________________
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§ 24
Presentation av kommundirektör
Sammanfattning
Madeleine Andersson som är nyanställd kommundirektör i Vadstena kommun presenterar sig och kulturoch utbildningsnämndens ledamöter och ersättare redogör för sina roller och vilka partier de
representerar.
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Justeras: _________________________________________________
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§ 25
Mål och resursplan 2019-2021 för kultur- och utbildningsnämnden
Vår beteckning: KUN/2019:17

Kultur- och utbildningsnämndens beslut
1. Mål- och resursplan 2019-2021 för kultur- och utbildningsnämnden godkänns.

Sammanfattning
Kultur- och utbildningsnämndens mål- och resursplan för 2019 och flerårsplanen 2020-2021 utgår från
verksamhetens uppdrag enligt kommunens reglemente. Stora delar av verksamhetens innehåll är lagstyrd
medan andra delar är frivilliga för kommunen. Mål- och resursplanen utgår från de ekonomiska ramar som
kommunfullmäktiga har beslutat om.
Förhandling enligt MBL 11 § har ägt rum den 12 mars 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 11 mars 2019
Mål- och resursplan 2019-2021

Beslutet med handlingar expedieras till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justeras: _________________________________________________
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§ 26
Bidrag till särskilda aktörer av kommunalt/regionalt/nationellt intresse
2019
Vår beteckning: KUN/2018:25

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

500 000 kr
350 000 kr

Sammanfattning
Verksamheter som har ett kommunalt/regionalt/nationellt betydelsefullt intresse kan söka bidrag inom
ramen för särskilda aktörer. I många fall är ett kommunalt bidrag av avgörande betydelse för att även
kunna erhålla regionala eller nationella bidrag. Bidragets storlek fastställs av kultur- och
utbildningsnämnden inför varje budgetår efter beredning av förvaltningen.
Det finns två kategorier av kulturaktörer som kan söka detta bidrag:
•
Aktör som Region Östergötland tilldelat regionalt verksamhetsuppdrag.
•
Aktör som tillhör gruppen ”vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse” i Statens kulturråds
regleringsbrev.
Två aktörer har inför 2019 ansökt om bidrag till särskilda aktörer; Vadstena-Akademien och Shakespeare
på Gräsgården. Vadstena-Akademien har ansökt om 500 000 kronor och Shakespeare på Gräsgården har
ansökt om 350 000 kronor.

Yrkanden
Göran Fältgren (S):
1. Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att fördela bidrag till Vadstena-Akademien och
Shakespeare på Gräsgården om totalt 850 000 kronor.
Vadstena-Akademien
Shakespeare på Gräsgården

500 000 kr
350 000 kr

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 11 mars 2019
Ansökningar

Beslutet med handlingar expedieras till
Ekonomiassistent 2 (för utbetalning)

Beslutet expedieras till
Shakespeare på Gräsgården
Vadstena-Akademien

Justeras: _________________________________________________
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§ 27
Bidrag till verksamhet inom social sektor 2019
Vår beteckning: KUN/2018:217

Kultur- och utbildningsnämndens beslut
1. Ärendet återremitteras för komplettering med redovisning av föreningarnas återrapportering av
föregående års bidrag och för en tydligare beskrivning av verksamheternas omfattning i Vadstena.

Sammanfattning
Tre aktörer ansöker om bidrag inom ramen för social sektor under 2019; Bris region Öst, Motala
kvinnojour och Motala Godman- och förvaltarförening.
Beslutet fattas utifrån Vadstena kommuns riktlinjer för bidrag till idéburen och ideell sektor. I riktlinjerna
anges att bidrag ges till ideella och idéburna verksamheter som på ett omhändertagande och proaktivt sätt
bedriver verksamhet inom social sektor.
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut:
1. Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att fördela bidrag till verksamhet inom social sektor
enligt följande:
Bris, region Öst
13 500 kr
Motala kvinnojour
60 000 kr
Motala Godman- och förvaltarförening
2 500 kr

Yrkanden
Göran Fältgren (S):
1. Ärendet återremitteras för komplettering med redovisning av föreningarnas återrapportering av
föregående års bidrag och för en tydligare beskrivning av verksamheternas omfattning i Vadstena.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 11 mars 2019
Ansökningar

Justeras: _________________________________________________
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Beslutet expedieras till
Kultur- och fritidsstrateg

Justeras: _________________________________________________
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§ 28
Folkhälsomål 2019 för kultur- och utbildningsnämnden
Vår beteckning: KUN/2017:317

Kultur- och utbildningsnämndens beslut
1. Folkhälsomål för kultur- och utbildningsnämnden 2019, i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 11
mars 2019, fastställs.

Sammanfattning
Hälsa är centralt i människors liv och en förutsättning för en hållbar utveckling. En god och jämlik hälsa
är en viktig faktor för tillväxt, utveckling och välfärd. Det är viktigt att Vadstena kommun lyfter fram det
goda arbete som görs i organisationen inom området folkhälsa. Inom varje verksamhet är det viktigt att
lyfta fram de särskilda insatser som behöver genomföras under 2019.
Varje nämnd uppmanas att peka ut vilka rekommendationer man har för avsikt att arbeta med under 2019
utifrån Östgötakommissionens rapport, eller om verksamheten ser andra riktade insatser eller aktiviteter
som styr mot en god och jämlik hälsa i befolkning.
Målet är att år 2020 kunna implementera folkhälsoperspektivet i ordinarie styr- och ledningssystem.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad 11 mars 2019
Handlingsplan för folkhälsoarbete 2019, beteckning: KS/2016:31-019

Beslutet med tjänsteskrivelse expedieras till
Kommunstyrelsen
Bildningschef
Rektorer för förskoleklass och grundskola
Arbetsmarknadschef
Integrationsstrateg
Kultur- och fritidschef
Förskolechef

§ 29

Justeras: _________________________________________________
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Huvudmannens plan för det systematiska kvalitetsarbetet inom
skolväsendet - revidering
Vår beteckning: KUN/2019:50

Kultur- och utbildningsnämndens beslut
1. Förslag till reviderad plan ”Huvudmannens plan för det systematiska kvalitetsarbetet inom
skolväsendet” antas med följande ändring av andra punkten i årsplanen under
Förvaltningsledning i december månad:
• Verksamhetsplan för kultur- och utbildningsförvaltningen antas och redovisas för
nämnd.
2.

Den reviderade planen enligt punkt ett ersätter tidigare plan antagen av kultur- och
utbildningsnämnden den 30 maj 2016, § 97.

Sammanfattning
Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på förskoleoch skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i
skollag, läroplan och andra skolförfattningar.
Eftersom texten i planen har omarbetats i stora delar har det varit svårt att föra in uppgifter om vad som
har ändrats, i form av färgmarkeringar, direkt i förslaget till ny plan. Revideringen avser framförallt
ändringar i årsplanen och tydligare förankring mot styrdokumenten och de nationella målen.

Yrkanden
Göran Fältgren (S):
1. Förslag till reviderad plan ”Huvudmannens plan för det systematiska kvalitetsarbetet inom
skolväsendet” antas med följande ändring av andra punkten i årsplanen under
Förvaltningsledning i december månad:
• Verksamhetsplan för kultur- och utbildningsförvaltningen antas och redovisas för
nämnd.
2. Den reviderade planen enligt punkt ett ersätter tidigare plan antagen av kultur- och
utbildningsnämnden den 30 maj 2016, § 97.

Propositionsordning

Justeras: _________________________________________________
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Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kultur- och utbildningsnämnden beslutat enligt
yrkandet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 11 mars 2019
Förslag till reviderad plan
Nu gällande plan, beteckning: KUN/2015:41-609

Beslutet med handlingar expedieras till
Förskolechef
Rektorer
Enhetschef Elevhälsan

Justeras: _________________________________________________
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§ 30
Riktlinjer för skolskjutsverksamheten i Vadstena kommun - revidering
Vår beteckning: KUN/2019:43

Kultur- och utbildningsnämndens beslut
1. Förslag till reviderade riktlinjer för skolskjutsverksamhet i Vadstena kommun antas och ersätter
tidigare riktlinjer, antagna av barn- och utbildningsnämnden den 13 maj 2014, § 58.

Sammanfattning
Enligt skollagen 2010:800 har elever i förskoleklass och grundskola rätt till skolskjuts från en plats i
anslutning till elevens hem och till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka. Detta gäller om sådan
skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller
någon annan särskild omständighet. Rätten gäller endast i hemkommunen.
Skollagen nämner inte vilken längd på färdvägen som gäller utan detta och andra regler måste fastställas på
lokal nivå. Nu gällande riktlinjer, antagna av barn- och utbildningsnämnden den 13 maj 2014, behöver
uppdateras bland annat på grund av att förskoleklassen numera ingår i skolplikten och ger rätt till
skolskjuts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 11 mars 2019
Förslag till riktlinjer för skolskjutsverksamhet

Beslutet med handlingar expedieras till
Rektorer i grundskolan
Östgötatrafiken AB

Justeras: _________________________________________________
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§ 31
Riktlinjer för vissa elevresor och inackorderingsbidrag - revidering
Vår beteckning: KUN/2018:262

Kultur- och utbildningsnämndens beslut
1. Förslag till reviderade riktlinjer för vissa elevresor och inackorderingsbidrag antas och ersätter
tidigare riktlinjer, antagna av barn- och utbildningsnämnden den 13 maj 2014, § 59.

Sammanfattning
Kommunens skyldighet när det gäller elevers resor regleras i lagen om kommunernas skyldighet att svara
för vissa elevresor (SFS 1991:1110) samt (SFS 1991:1120). Där framgår bland annat att, för en elev som
har rätt till studiehjälp, ska hemkommunen ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan
bostaden och skolan.
Kultur- och utbildningsnämnden bör på kommunal nivå fastställa de närmare reglerna och beloppen. De
tidigare riktlinjerna behöver uppdateras bland annat med anledning av att kultur- och utbildningsnämnden
tidigare har tagit beslut om att erbjuda elevresor från landbygden. Dessutom bör kontantbeloppen som
ges ut då eleven ordnar egna resor justeras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 11 mars 2019
Förslag till riktlinjer för vissa elevresor och inackorderingsbidrag

Beslutet med handlingar expedieras till
Östgötatrafiken AB

Justeras: _________________________________________________
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§ 32
Plan för utvecklande av entreprenörskap i förskolan/skolan - upphävande
Vår beteckning: KUN/2019:28

Kultur- och utbildningsnämndens beslut
Kultur- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
1.

Plan för utvecklande av entreprenörskap i förskolan/skolan antagen av kommunstyrelsen den
15 januari 2014, § 17 upphävs.

Sammanfattning
Entreprenörskap i skolan handlar om att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende
samt viljan att pröva och omsätta nya idéer i handling. I förskolan främjar förskollärare detta som en
naturlig del i den pedagogiska verksamheten.
Då den lokalt fastställda planen inte har legat till grund för arbetet i verksamheten bör den upphävas.
Skolverket tillhandahåller på sin webbplats flera underlag inom området som är mer aktuella och lämpliga
att använda.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 11 mars 2019
Plan för utvecklande av entreprenörskap i förskola/skolan, beteckning: XBOU2013:201-627

Kultur- och utbildningsnämndens beslutet med handlingar expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 33
Riktlinje för uthyrning av lokaler inom kultur- och utbildningsförvaltningen
Vår beteckning: KUN/2018:149

Kultur- och utbildningsnämndens beslut
1.

Kultur- och utbildningsnämnden antar Riktlinjer för uthyrning av lokaler inom kultur och
utbildningsförvaltningens verksamhetsområde.

Sammanfattning
Kultur- och utbildningsnämnden har gett uppdraget att upprätta riktlinjer gällande uthyrning av lokaler
inom kultur- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde. Riktlinjerna har till syfte att fungera som
en hjälp för att tydliggöra det regelverk som gäller för den som hyr en lokal inom förvaltningens
verksamhetsområde.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad 11 mars 2019
Riktlinjer för uthyrning av lokaler inom kultur och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde

Beslutet med handlingar expedieras till
Bildningschef
Kultur- och fritidschef
Samordnare för uthyrning, Linda Lago
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§ 34
Arvode för deltagande i avstämning i arbete med Regional kulturplan för
2020-2023 Östergötland
Vår beteckning: KUN/2018:244

Kultur- och utbildningsnämndens beslut
1.

Arvode ska utgå för deltagande i avstämningsmötet den 28 februari 2019.

Sammanfattning
Region Östergötland har bjudit in politiska företrädare i kommunerna med ansvar för kultur,
kommunchefer och kulturchefer till avstämning i planarbetet med Regional kulturplan för 2020-2023
Östergötland den 28 februari 2019.
Enligt regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Vadstena kommun ska ansvarig nämnd
fatta beslut om arvode för att ersättning ska betalas ut.

Yrkande
Göran Fältgren (S):
1.

Arvode ska utgå för deltagande i avstämningsmötet den 28 februari 2019.

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

Beslutsunderlag
Inbjudan från Region Östergötland

Beslutet expedieras till
Personalavdelningen (bilaga till begäran om arvode)
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§ 35
Anmälan av delegationsbeslut
Vår beteckning: KUN/2019:8

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 2019-01-19—2019-03-07 redovisas på dagens sammanträde (se bilaga).
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Delegationsbeslut

Bilaga

Vår beteckning: KUN/2019:8

Kultur- och utbildningsnämnden
2019-01-19—2019-03-07
Beslutsdatum

Beteckning

Beskrivning

2019-01-21

KUN/2018:199

Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för utbildning
DIS182HALHAL0 och DIS182MEDMED01 via Motala

2019-01-22

KUN/2019:21

Ansökan om bidrag för läxhjälp till huvudman 2019

2019-01-24

KUN/2018:199

Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för utbildning
DISFLEXGRNSVAC via Motala

2019-01-25

KUN/2017:193

Ansökan om statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik,
VT 2019

2019-01-25

KUN/2018:40

Ansökan om statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik,
VT 2019

2019-01-25

KUN/2018:178

Ansökan om statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik,
VT 2019

2019-01-28

KUN/2018:199

Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för utbildning
DIS182MEDMED01, DISFLEXPSKPSY01 och
DIS182PSYPSY01 via Motala

2019-01-28

KUN/2018:199

Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för utbildning
DISBFPED via Linköping

2019-01-31

KUN/2019:3

Mottagande av elev från Motala kommun på Petrus Magni skola.
Beviljas från och med 2019-08.

2019-02-05

KUN/2018:7

Beslut gällande kränkning inträffad 2018-10-22. Kränkningar via
sociala medier, Petrus Magni skola
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2019-02-05

KUN/2018:7

Beslut gällande fysisk kränkning inträffad 2018-11-29 på Petrus
Magni skola

2019-02-05

KUN/2018:199

Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för utbildning
DISGRNMAT 1, 2, 3 och 4 via Motala

2019-02-05

KUN/2018:199

Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för utbildning
DISHALHAL0 samt validering/prövning av VÅRVÅR01,
VÅRVÅR02, GERVÅR0 och GERÄLD0 via Motala

2019-02-06

KUN/2018:292

Beslut om tilläggsbelopp våren 2019 för en elev på fritidshem vid
Förskolan Våga Gård

2019-02-06

KUN/2018:292

Beslut om tilläggsbelopp våren 2019 för en elev vid Förskolan
Våga Gård

2019-02-06

KUN/2019:7

Beslut om tilläggsbelopp våren 2019 för en elev vid Dackeskolan i
Mjölby

2019-02-07

KUN/2018:199

Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för utbildningen
SVESVE01, SAMSAM01a1, GERÄLD0 Via Linköping

2019-02-07

KUN/2018:199

Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för utbildningen
SVESVE01,SVESVE02,SVESVE03, SAMSAM0
01b,ENGENG06,ENGENG07 via Moa

2019-02-07

KUN/2018:199

Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för utbildningen
LEDLED0 GYMARB/EK Prövning/validering Via Linköping

2019-02-11

KUN/2019:48

Ansökan om statsbidrag för Specialpedagogik för lärande
2019/2020

2019-02-14

KUN/2019:41

Ansökan om statsbidrag för Lovskola 2019

2019-02-19

KUN/2019:6

Beslut om bokföringsmässig avskrivning av fordran inom kulturoch utbildningsnämndens verksamhetsområde, ver.nr 1119032111190332

2019-02-21

KUN/2018:199

Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för utbildningen
MATMAT02a Via Linköping
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2019-02-21

KUN/2018:199

Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för utbildningen
Anläggningsförare/Grävmaskin/Hjullastare via Norrköping

2019-02-26

KUN/2019:24

Sofia Ek och Joel Alenius utses till Vadstena kommuns
kulturstipendiater 2019

2019-02-28

KUN/2019:40

Ansökan om statsbidrag för Karriärtjänster 2019/2020

2019-02-28

KUN/2018:199

Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för utbildningen
SVESVE02 ENGENG06 via Moa

2019-02-26

KUN/2019:63

Vadstena kommun vill särskilt uppmärksamma och i synnerhet
tacka Ingegerd Lindaräng för enastående bidrag till kulturlivet i
Vadstena

Information om vad förkortningarna för utbildningar inom vuxenutbildningen står för kan sökas fram på
Skolverkets webbplats: https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-ochamnen-i-gymnasieskolan/hitta-program-amnen-och-kurser-i-gymnasieskolan
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§ 36
Muntlig information om enprocentsprocessen
Vår beteckning: KUN/2018:290

Sammanfattning
Kultur- och fritidschef Maria Jönsson och stadsarkitekt Mathias Hult informerar om enprocentsregeln,
arbetet med dess riktlinjer och projektet Förskolan Omma.
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Informationsunderlag
Bildspelspresentation
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§ 37
Rapport om Aktivitetsansvar i Vadstena kommun 1 juli- 31 december
2018
Vår beteckning: KUN/2018:193

Kultur- och utbildningsnämndens beslut
1.

Rapporten noteras.

Sammanfattning
Arbetsmarknadschef/rektor Magnus Carlsson informerar om ärendet och rapporten som innehåller de
ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar enligt 29 kap 9 § Skollagen 2010:800. Vadstena
kommun rapporterar totalt nio ungdomar under perioden 1 juli – 31 december 2018.
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Informationsunderlag
Rapport
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§ 38
Kultur- och utbildningsnämndens årsredovisning 2018
Vår beteckning: KUN/2019:51

Kultur- och utbildningsnämndens beslut
1.

Redovisningen av kultur- och utbildningsnämndens årsredovisning 2018 godkänns.

Sammanfattning
Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott mot budget på 1,3 mnkr. Detta beror främst på
att färre antal elever på gymnasienivå har haft behov av sär- och specialskolor. Vakanta tjänster inom
verksamheterna fritid, arbetsmarknad och förskola ger även det en positiv effekt.
Resultatet påverkas dock negativt av kostnadsökningar inom grundskolan där stödet till elever med
särskilda behov ökat via genomförda personalförstärkningar.
Ekonom Lina Eriksdotter-Brandt och bildningschef Johan Wernström informerar om ärendet. Utfall 2018
som beskrivs i tabellen för processmål i årsredovisningen kommer att formuleras om för att tydliggöra
måluppfyllelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden daterad den 11 mars 2019
Årsredovisning 2018

Beslutet expedieras till
Ekonomichef
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§ 39
Återrapportering av uppdrag med anledning av rekommendationer i
revisionsrapport om resursutnyttjande inom förskolan
Vår beteckning: KUN/2018:122

Kultur- och utbildningsnämndens beslut
1.

Återrapporteringen godkänns.

Sammanfattning
Deloitte AB har på uppdrag av Vadstena kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en granskning
gällande resursutnyttjande inom förskolan i Vadstena kommun. I samband med att kultur- och
utbildningsnämnden den 3 september 2018 beslutade om svar på rapportens rekommendationer, fick
bildningschefen i uppdrag att:
•
•
•
•

arbeta fram rutiner för rapportering till huvudmannen gällande förskolans mål och målvärden.
genomföra en djupare analys av orsakerna till att Vadstena enligt den strukturerade
nettokostnadsavvikelsen uppvisar mycket högre kostnader än förväntat för förskolan.
se över ekonomistyrningen för att säkerställa att utvecklingen av verksamhetens ekonomiska utfall
och budget följs upp på ett så tydligt sätt som möjligt.
se över den ekonomiska fördelningsmodellen mellan kommunala och enskilda huvudmän.

Uppdragen åtterrapporteras.

Informationsunderlag
Återrapportering

Beslutet med handlingar expedieras till
Kommunens revisorer
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§ 40
Bildningschefen informerar
Vår beteckning: KUN/2019:10

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

•

•
•
•

Enligt redovisning från Lärarförbundet har Vadstena kommun 83 % behöriga lärare.
Bildningschefen redovisar betygsstatistik i åk 9 höstterminen 2018 fördelat på pojkar och flickor.
Besiktning av den nya förskolan Omma har skett den 4 mars. Inflyttning kommer att ske i april
och invigning planeras i maj.
Kultur- och utbildningsförvaltningen ska undersöka efterfrågan av omsorg under tid då förskola
eller fritidshem inte erbjuds. Kommunfullmäktige har fattat beslut om att omsorgsformen ska
erbjudas.
Delar av fritidshemsverksamheten kommer tillfälligt, från och med höstterminen 2019, att
inrymmas i de lokaler som förskolan Solrosen lämnar i och med att verksamheten flyttar till den
nya förskolan Omma.
Elevhälsochefen/specialpedagogen har sagt upp sin tjänst och slutar den 15 maj.
Tjänst som skolpsykolog är tillsatt.
Rekrytering av rektorer till Sankt Persskolan och Katarinaskolan pågår.

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.
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§ 41
Information från regionen
Vår beteckning: KUN/2019:26

Sammanfattning
Ordförande och tjänstepersoner informerar från olika grupper och nätverk inom regionen.
Ordförande Göran Fältgren (S), representerar Vadstena kommun i integrationsrådet. Vid senaste mötet
fick kommunerna bland annat i uppdrag att erbjuda studiebesökspaket för nyanlända och föreslå vilka
perspektiv som ska tas med i den regionala integrationsstrategin.
Bildningschef Johan Wernström deltar i chefsnätverk för vuxenutbildning, gymnasieutbildning och
grundskola. Vid de senaste mötena diskuterades bland annat hur kommunerna ska samverka kring
utbildningarna inom vuxenutbildningen och om det ska vara möjligt att ändra prislistor i gymnasiet under
året. Gruppen fick även en redovisning av naturbruksgymnasiets resultat.
Kultur- och fritidschef Maria Jönsson deltar i kulturchefsnätverket där ny regional kulturplan behandlas.
Maria deltar vidare i nätverket för kulturskolechefer som kommer att få besök av Kulturskolerådet vid
nästa möte.
Kultur- och fritidsstrateg Markus Lindberg kommer att delta i nätverket för kulturstrateger.
Länsstyrelsen i Östergötland samordnar ett friluftsnätverk som för närvarande tittar på friluftsplaner i
regionen.
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.
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§ 42
Meddelanden och handlingar för kännedom
Vår beteckning: KUN/2018:143, KUN/2018:59, KUN/2019:44, KUN/2019:49, KUN/2019:9

Sammanfattning
Meddelanden och handlingar för kännedom under perioden 2019-01-19 —2019-03-07 delges på dagens
sammanträde (se bilaga).
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.
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Meddelanden och handlingar för kännedom

Bilaga

2019-01-19—2019-03-07
Information

Beteckning

KF 2018-12-19, § 229. Svar på motion om att uppmärksamma kommande
jubiléer.

KUN/2018:59

Bildningschefens beslut om administrativ revidering av delegationsordning för
kultur-och utbildningsnämnden.

KUN/2019:44

Redovisning av medborgarförslag till kommunfullmäktige 2019: Kultur- och
utbildningsnämnden har inga medborgarförslag, äldre än ett år, som inte är
behandlade.

KUN/2019:49

Utvärdering av konsumentrådgivningsverksamhet perioden 2018-01-01 till och
med 2018-12-31.

KUN/2018:143
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