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Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2017-11-06
Plats och tid

Petrus Magni skola, sal C3, Borgmästaregatan, Vadstena, klockan 13:00-15:30

Beslutande

Göran Fältgren (S), ordförande
Jenny Eriksdotter (M), förste vice ordförande
Johan Lindell (K), andre vice ordförande
Anncathrin Kristiansson (S), ersättare för Bashar Abboud (S)
Bo Johansson (C)
Monika Eriksson Lindgren (MP)
Markus Gustafsson (K)

Paragrafer

134 - 152

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

2017-11-06

Sista besvärsdatum

2017-12-05

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2017-11-14

Datum då anslaget tas ned

2017-12-06

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Underskrift

_______________________________________________________
Katarina Andersson
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Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2017-11-06
Ej tjänstgörande
ersättare

Gunilla Edenberg (M)
Heidi Segrell (L)
Ida Olai (K)
Gunilla Sjösten (KD) §§ 137-152

Övriga

Kjell Knutsson, tf kultur- och utbildningschef/fritidschef
Katarina Andersson, förvaltningskoordinator
Christina Olsson, ekonom, §§ 134-144
Bo Gäfvert, utredare
Linda Staaf, ordförande i Vadstena lokalavdelning av Friluftsfrämjandet, § 137
Suzanne Stråkander Rockler, rektor, § 138
Henrik Roshamn, samordnaren för metoden Livsstil 2000, § 138
Tobias Löfstedt, lokalstrateg, § 139
Magnus Carlsson, arbetsmarknadschef, § 146

Ajournering

14:40-14:45
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Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2017-11-06
§ 134
Val av justerare
Kultur- och utbildningsnämndens beslut
1.

Till justerare väljs Bo Johansson (C).

Yrkande

Göran Fältgren (S):
1. Till justerare väljs Bo Johansson (C).

Propositionsordning

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

Justeras: _________________________________________________
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Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2017-11-06
§ 135
Fastställande av föredragningslista
Kultur- och utbildningsnämndens beslut
Följande föredragningslista fastställs:
1.

Val av justerare

2.

Fastställande av föredragningslista

3.

Allmänhetens frågestund

Informationsärenden
4.

Information från Friluftsfrämjandet

5.

Information om verksamheten på Petrus Magni
skola

6.

Information om lokalprojektet

7.

Information om skoljuridiska förändringar

KUN/2017:3

8.

Information om utställningen på Vadstena slott sommaren
2017

KUN/2016:263

9.

Kultur- och utbildningschefen informerar

10.

Information från regionen

KUN/2017:37

11.

Förenklad ekonomisk uppföljning per 30 september 2017

KUN/2017:46

Beslutsärenden
12.

Beslut om projektdirektiv för Vadstena kommuns fritidsoch friluftsplan

KUN/2017:215

Justeras: _________________________________________________
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Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2017-11-06
§ 135 forts
13.

Vadstena kommuns riktlinjer för studiestartsstöd på vuxenutbildningen

KUN/2017:224

14.

Delegationsordning för kultur- och utbildningsnämnden - revidering
november 2017

KUN/2016:163

15.

Sammanträdestider för kultur- och utbildningsnämnden 2018

KUN/2017:232

16.

Samverkansavtal för utbildningar inom gymnasie- och gymnasiesärskola
mellan kommunerna i Östergötlands län, Region Östergötland samt
angränsande kommuner som anslutits sig

KUN/2017:247

Övriga frågor
17.

Meddelanden och handlingar för kännedom

KUN/2017:8

18.

Anmälan av delegationsbeslut

KUN/2017:9

19.

Övriga frågor

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.
Ärendena behandlas i följande ordning: 1-11, 13, 12, 14-19.
I protokollet skrivs ärendena i den ordning de står på föredragningslistan.

Justeras: _________________________________________________
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Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2017-11-06
§ 136
Allmänhetens frågestund
Sammanfattning

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

Justeras: _________________________________________________
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Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2017-11-06
§ 137
Information från Friluftsfrämjandet
Sammanfattning

Vadstena lokalavdelning av Friluftsfrämjandet bedriver barnverksamheten Skogsmulle och Skogens värld
samt den egna skidanläggning Ombergsliden. Dessutom Gröna verksamheter i form av vandring, kajak,
mountainbike och naturparkour.
Lokalavdelningen var inbjuden till dagens sammanträde. Ordförande Linda Staaf informerar om
föreningens verksamhet.
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Justeras: _________________________________________________

Vadstena kommun
592 80 Vadstena

Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90
vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

BESÖKSADRESS

E-POST

8 (4)

Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2017-11-06
§ 138
Information om verksamheten på Petrus Magni skola
Vår beteckning: KUN/2016:242

Sammanfattning

Då ett sammanträde är förlagt till någon av kultur- och utbildningsnämndens enheter ges personalen
möjlighet att presentera sin verksamhet.
Vadstena kommun har sedan flera år arbetat med den drogförebyggande metoden Livsstil 2000 som nu
har utökats med en satsning på pulshöjande aktiviteter. Verksamheten har startat med en pilotklass i
årskurs 8 som har ”Puls på schemat” vilket ska leda till bättre inlärning, koncentration, minnesfunktion
samt trygghet och studiero i klassrummet. För att kunna utöka verksamheten har statsbidrag för
hälsofrämjande skolutveckling sökts.
Rektor Suzanne Stråkander Rockler och samordnaren för metoden Livsstil 2000 Henrik Roshamn
informerar om verksamheten.
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Informationsunderlag

Föreläsningen ” Träning boostar hjärnan”: https://urplay.se/program/201088-ur-samtiden-pulstraningoch-inlarning-2017-traning-boostar-hjarnan

Justeras: _________________________________________________
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Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2017-11-06
§ 139
Information om lokalprojektet
Sammanfattning

Lokalstrateg Tobias Löfstedt informerar om arbetet inom lokalprojektet med mera:
• Ett anbud avseende ny förskola är tilldelat, det kommer att vara klart den 11 november om ingen
överklagan kommer in.
• Markarbeten för tillgänglighetsanpassningen av sporthallen (ingår inte i lokalprojektet) har
påbörjats. Två omklädningsrum och ett förråd ska byggas. Hallen kommer att vara delvis stängd
under vecka 1-2. Arbetet beräknas vara klart i februari 2018.
• Renovering av sex klassrum på Petrus Magni skola blev klar i augusti. Fortsatt renovering av
B-huset kan ske under sommarlovet 2018 om fastigheten går över i Vadstena Fastighets AB:s ägo.
• Snidare Arkitekter har arbetat tillsammans med plan- och bygglovavdelningen med detaljplanen
för den nya 4-6-skolan. Samhällsbyggnadsnämnden ska fatta beslut om granskning av detaljplanen
den 7 november. Arbetet med utformning av skolan ska vara klart till årsskiftet. En tidsplan håller
på att tas fram.
• I januari 2018 påbörjas planeringen av ombyggnaden av Katarinaskolan.
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Justeras: _________________________________________________
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Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2017-11-06
§ 140
Information om skoljuridiska förändringar
Vår beteckning: KUN/2017:3

Sammanfattning

Utredare Bo Gäfvert informerar om kommande förändringar inom skolområdet, bland annat:
• Obligatoriskt att anordna Lovskola från 2018
• Ansvar för skolplikt
• Politisk information på skolan
• Stadieindelad timplan från 2018
• Tilläggsbelopp
• Ordningsregler
• Läsa, skriva och räkna – en åtgärdsgaranti
• Nationella prov
• Skolstart vid sex års ålder
• Prao
• Gymnasieutredningen
• Bättre skydd mot diskriminering
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Informationsunderlag
Bildspelspresentation

Justeras: _________________________________________________
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Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2017-11-06
§ 141
Information om utställningen på Vadstena slott sommaren 2017
Sammanfattning

Kjell Knutsson informerar om sommarens utställning på Vadstena slott. Det har varit färre besökare på
utställningen i år än förra året. Kultur- och utbildningsnämndens kostnader är i dagsläget lägre än
budgeterat och kommer inte överskrida budget.
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Justeras: _________________________________________________
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Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2017-11-06
§ 142
Kultur- och utbildningschefen informerar
Sammanfattning

Tf kultur- och utbildningschef Kjell Knutsson informerar muntligt om vad som är på gång inom kulturoch utbildningsförvaltningen, bland annat:
•
•
•

Förberedelser för start av it-projektet från 2018.
Gruppen som ska arbeta fram en kulturgaranti i skolan har startat sitt arbete.
Elevhälsans logoped och psykolog har kvar sina arbetsrum på Rödtornet men kommer att flytta
så snart det finns utrymme på annan plats.

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Justeras: _________________________________________________
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Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2017-11-06
§ 143
Information från regionen
Vår beteckning: KUN/2017:37

Sammanfattning

Tf kultur- och utbildningschef Kjell Knutsson informerar från möte med det regionala
skolschefsnätverket då bland annat följande togs upp:
•
•

Programpriser inom länet
Utbildningar kommer att anordnas tillsammans med Linköpings universitet gällande digitalisering
i skolan och processledning inom skolan

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Informationsunderlag

Minnesanteckningar från Samrådet för kultur den 8 juni 2017

Justeras: _________________________________________________
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Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2017-11-06
§ 144
Förenklad ekonomisk uppföljning per 30 september 2017
Vår beteckning: KUN/2017:46

Kultur- och utbildningsnämndens beslut

Förenklad ekonomisk uppföljning per 30 september 2017 för kultur- och utbildningsnämnden godkänns.

Sammanfattning

Prognosen för kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområden pekar på -758 tkr i avvikelse.
Underskottet kan hänföras till Vadstenagymnasiets minskade elevunderlag och avvecklingen av skolan.
Prognosen är osäker då nettokostnaderna för de gymnasieelever som nu slutför sina utbildningar under ny
huvudman ännu inte är kända. Beslutad återrapportering till kultur- och utbildningsnämnden,
kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige sker.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden 6 november 2017

Justeras: _________________________________________________
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Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2017-11-06
§ 145
Beslut om projektdirektiv för Vadstena kommuns fritids- och friluftsplan
Vår beteckning: KUN/2017:215

Kultur- och utbildningsnämndens beslut

1. Förslag till projektdirektiv för Vadstena kommuns fritids- och friluftsplan godkänns.

Sammanfattning

Naturvårdsverket har, i regleringsbrevet för 2016, fått ett uppdrag om utveckling av friluftslivet. Man har
ålagt kommunerna att ta fram en friluftsplan. Framtagandet av en fritids- och friluftsplan är en av de
prioriterade punkterna i kommunens mål- och resursplan som är beslutad av kommunfullmäktige i
Vadstena. För att kartlägga nuläget och ta fram en övergripande plan har en projektledare tillsats.
Kartläggningen sammanställs i en övergripande plan som ger förslag på det fortsatta arbetet med att ta
fram en fritids- och friluftsplan i sin helhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Projektdirektiv – Fritids- och friluftsplan

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Annika Toll, samhällsbyggnadschef
Anna Lundstedt, ansvarig för folkhälsofrågor
Martin Berry, stabschef

Justeras: _________________________________________________
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Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2017-11-06
§ 146
Vadstena kommuns riktlinjer för studiestartsstöd på vuxenutbildningen
Vår beteckning: KUN/2017:224

Kultur- och utbildningsnämndens beslut

1. Kultur och utbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till kommunala riktlinjer för
rekryteringsarbete och för hur studiestartsstödet vid vuxenutbildningen ska användas.
2. Riktlinjerna gäller från och med den 1 december 2017.

Sammanfattning

Riksdagen beslutade i maj 2017 att ett nytt bidrag för studier, studiestartsstöd, ska införas från och med
den 2 juli 2017. Syftet med studiestartsstödet är att öka rekryteringen till studier bland arbetslösa med stort
utbildningsbehov. Studiestartsstödet ska ge fler personer möjlighet att utbilda sig för att komma ut på
arbetsmarknaden. Med studiestartsstödet ska arbetslösa utan gymnasiekompetens kunna komma igång
med sina studier utan att behöva låna pengar. Studiestartsstödet är ett verktyg som kommuner och
arbetsförmedlingar ska kunna använda i sitt arbete med att rekrytera arbetslösa med stort behov av
utbildning på grundskole- och gymnasienivå till studier. Den arbetslösa kan inte själv ansöka om det från
Centrala studiestödsnämnden (CSN), utan måste gå via sin kommun. För att kommunen ska kunna
hantera studiestartsstödet på ett rättvist och rättsäkert sätt bör det, som ett komplement till villkoren i
lagen om studiestartsstöd fastställas lokala riktlinjer för rekryteringsarbetet, hur stödet ska användas och
vilka tolkningar som ska göras.
Kultur och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till lokala riktlinjer för rekryteringsarbetet och
för hur studiestartasstödet ska användas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till riktlinje

Beslutet expedieras till
Arbetsförmedlingen

Justeras: _________________________________________________
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Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2017-11-06
§ 147
Delegationsordning för kultur- och utbildningsnämnden - revidering
november 2017
Vår beteckning: KUN/2016:163

Kultur- och utbildningsnämndens beslut

1. Delegationsordning beslutad av kultur- och utbildningsnämnden 12 december 2016, § 169
upphävs från och med 1 december 2017.
2. Förslag till reviderad delegationsordning för kultur- och utbildningsnämnden antas och gäller från
och med 1 december 2017.

Sammanfattning

En delegationsordning omfattar beslut som fattas på nämndens vägnar. Nu gällande delegationsordning,
beslutad av kultur- och utbildningsnämnden den 12 december 2016, är i behov av revidering på några
punkter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 6 november 2017
Förslag till reviderad delegationsordning
Nu gällande delegationsordning

Beslutet expedieras till

Samtliga delegater
Kommunstyrelsens förvaltning (för kännedom)
Delegationsordning bifogas till samtliga

Justeras: _________________________________________________
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Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2017-11-06
§ 148
Sammanträdestider för kultur- och utbildningsnämnden 2018
Vår beteckning: KUN/2017:232

Kultur- och utbildningsnämndens beslut

1. Följande sammanträdesdagar fastställs för kultur- och utbildningsnämnden under 2018 (samtliga
tillfällen under eftermiddagstid):
Måndag 29 januari
Måndag 5 mars
Måndag 9 april
Måndag 7 maj
Måndag 4 juni
Måndag 3 september
Måndag 1 oktober
Måndag 5 november
Måndag 3 december

Sammanfattning

Enligt kommunens huvudreglemente för kommunstyrelse och nämnder ska nämnden besluta om sina
sammanträdestider.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Beslutet expedieras till

Kultur- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare
Handläggare och enhetschefer inom kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde
Kommunikationschef

Justeras: _________________________________________________
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Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2017-11-06
§ 149
Samverkansavtal för utbildningar inom gymnasie- och gymnasiesärskola
mellan kommunerna i Östergötlands län, Region Östergötland samt
angränsande kommuner som anslutits sig
Vår beteckning: KUN/2017:247

Kultur- och utbildningsnämndens beslut

1. Förslag till samverkansavtal för utbildningar inom gymnasie- och gymnasiesärskola mellan
kommunerna i Östergötlands län, Region Östergötland samt angränsande kommuner som anslutit
sig godkänns.
2. Kultur- och utbildningsnämndens ordförande får i uppdrag att underteckna avtalet.

Sammanfattning

Det regionala chefsnätverket för gymnasiefrågor har tagit fram ett förslag till nytt samverkansavtal för
utbildningar inom gymnasie- och gymnasiesärskola mellan kommunerna i Östergötlands län, Region
Östergötland samt angränsande kommuner som anslutit sig. En förändring som gjorts sen tidigare avtal är
att priset vid förlängd utbildning ska motsvara aktuell prislista för samhällsvetenskapsprogrammet.
Avtalet gäller från och med 1 januari 2018. Avtalet ska undertecknas efter godkännande i respektive
kommun och ersätter samverkansavtalet för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan daterat i december
2015.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Förslag till samverkansavtal från och med 1 januari 2018
Nu gällande samverkansavtal, daterat i december 2015

Beslutet expedieras till

Emil Friberg, sakkunnig, Linköpings kommun

Justeras: _________________________________________________
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Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2017-11-06
§ 150
Meddelanden och handlingar för kännedom
Vår beteckning: KUN/2016:316, KUN/2017:171, KUN/2017:243, KUN/2017:78, KUN/2017:8

Sammanfattning

Meddelanden/handlingar för kännedom under perioden 2017-09-23 – 2017-10-27 delges på dagens
sammanträde (se bilaga).
Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen.
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Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2017-11-06
§ 150 forts
Meddelanden och handlingar för kännedom

Bilaga

Kultur- och utbildningsnämnden
2017-09-23—2017-10-26
Information

Beteckning

KF 2017-09-27, § 151. Majoritetens förslag till Mål- och resursplan 2018-2020
antas.

KUN/2017:78

KF 2017-09-27, § 160. Som ny ersättare i kultur- och utbildningsnämnden efter
Amanda Hellman (S) utses Karin Fornander Sundberg (S)

KUN/2017:171

KF 2017-09-27, § 161. Frida Edholms (K) avsägelse från uppdrag som ledamot i
kultur- och utbildningsnämnden godkänns.

KUN/2017:171

KF 2017-09-27, § 162. Som ny ledamot i kultur- och utbildningsnämnden efter
Frida Edholm (K) utses Markus Gustafsson (K).

KUN/2017:171

Grundläggande granskning inom kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorernas
skrivelse samt granskningsrapport.

KUN/2017:243

Beslutet om detaljplan för ny förskola på del av fastigheten Vadstena 4:44 m fl i
KUN/2016:316
Vadstena kommun har vunnit laga kraft 2017-10-06. Lagakraftbevis för kännedom.
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Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2017-11-06
§ 151
Anmälan av delegationsbeslut
Vår beteckning: KUN/2017:9

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 2017-09-23– 2017-10-26 redovisas på dagens sammanträde (se bilaga).
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Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2017-11-06
§ 151 forts
Delegationsbeslut

Bilaga

Kultur- och utbildningsnämnden
2017-09-23—2017-10-26
Beslutsdatum

Beteckning

Beskrivning

2017-09-25

KUN/2017:32

Beslut om inackorderingsbidrag läsåret 2017/2018

2017-09-27

KUN/2017:108

Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för
utbildningen ENGENG06, FÖRFÖR01, FÖRFÖR02
via Moa

2017-09-27

KUN/2017:108

Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för
utbildningen ENGENG06, MATMAT02b via CSD

2017-09-27

KUN/2017:108

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

2017-09-27

KUN/2017:108

Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för
utbildningen SVASVA03 via Moa

2017-09-27

KUN/2017:108

Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för
utbildningen GRNENG delkurs 4 via CSD

2017-09-27

KUN/2017:108

Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för
utbildningen Bageri/Konditori lärling via Norrköping

2017-09-29

KUN/2017:32

Beslut om inackorderingsbidrag läsåret 2017/2018

2017-10-03

KUN/2017:2

Kompletterande beslut om beslutsattestanter, ersättare
och behörighetsattestanter inom kultur- och
utbildningsnämndens verksamhetsområde 2017

2017-09-29

KUN/2017:15

Beslut om bokföringsmässig avskrivning av fordran
inom kultur- och utbildningsnämndens
verksamhetsområde, ver.nr. 11171833-11171840
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Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2017-11-06
§ 151 forts
2017-10-03

KUN/2016:250

Beslut om tilläggsbelopp hösten 2017 för ett barn vid
Förskolan Våga Gård

2017-10-03

KUN/2016:250

Beslut om tilläggsbelopp hösten 2017 för ett barn vid
Förskolan Våga Gård

2017-10-04

KUN/2017:108

Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för
utbildningen VAOVAT01, VAOVAT02, LAULAT01
Via Vreta

2017-10-04

KUN/2017:108

Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för
utbildningen SVESVE02 Via Moa

2017-10-04

KUN/2017:108

Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för
utbildningen MATMAT03c Via CSD

2017-10-04

KUN/2017:108

Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för
utbildningen SFI via Motala

2017-10-04

KUN/2017:108

Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för
utbildningen GRNSVA via Moa

2017-10-11

KUN/2017:227

Beslut om fastställande av bidrag från och med 2017-0701 till Medborgarskolan Stockholmsregionen för elever
från Vadstena kommun som studerar vid Kulturama
Gymnasium Hammarby Sjöstad

2017-10-11

KUN/2017:108

Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för
utbildningen MEDMED01 via Moa

2017-10-11

KUN/2017:108

Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för
utbildningen NAKNAK02 via Moa

2017-10-11

KUN/2017:108

Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för
utbildningen MATMAT02 via CSD

2017-10-11

KUN/2017:108

Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för
utbildningen HALHAL01, VÅRVÅR01, MÄNETI0,
MEDMED01 via Moa

2017-10-11

KUN/2017:108

Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för
utbildningen SFI via Örebro
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Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2017-11-06

§ 151 forts
2017-10-13

KUN/2017:191

Inköp av konst 2017

2017-10-16

KUN/2017:32

Ansökan om inackorderingsbidrag, läsåret 2017/2018

2017-10-18

KUN/2017:108

Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för
utbildningen GRNSVA delkurs 4 via Linköping

2017-10-18

KUN/2017:108

Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för
utbildningen SFI via Motala

2017-10-18

KUN/2017:108

Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för
utbildningen FÖRFÖR02 via Moa ENGENG06 via
CSD

2017-10-18

KUN/2017:108

Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för
utbildningen GRNSVA delkurs 4 via CSD

2017-10-18

KUN/2017:249

Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för
utbildningen Vård och omsorgsutbildning via CSD

2017-10-18

KUN/2017:249

Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för
utbildningen Vård och omsorgsutbildning via CSD

2017-10-18

KUN/2017:249

Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för
utbildningen Vård och omsorgsutbildning via CSD

2017-10-20

KUN/2017:252

Mottagande av elev i grundsärskolan

2017-10-20

KUN/2017:252

Mottagande av elev i grundsärskolan

2017-10-20

KUN/2017:252

Mottagande av elev i grundsärskolan

2017-10-20

KUN/2017:252

Mottagande av elev i grundsärskolan

2017-10-25

KUN/2017:249

Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för
utbildningen Vård- och omsorgsutbildning via CSD

2017-10-25

KUN/2017:108

Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för
utbildningen GRNENG Via Linköping

2017-10-25

KUN/2017:108

Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för
utbildningen SVESVE01, SAMSAM01a1, HISHIS01a1,
RELREL01, NAKNAK01a1 Via Moa
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Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2017-11-06

§ 152
Övriga frågor
Sammanfattning

Inga övriga frågor anmäls.
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