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Plats och tid  Åbrogården, Vingåker, kl. 09.00-11.15 
 

Beslutande Gunilla Magnusson (S) ordförande, Thomas Selig (V) 2:e vice ordförande, Ingrid Westman 
(M), John-Erik Nyman (L), Monica Granström (S), Linus Larsson (MP), Anders Lundström 
(VTL) 
 

 

Beslutande 
ersättare Christina Simonsen (S), Zeynab Fidhin (S), Anna Åteg (S), Christer Nodemar (M) 

 

Ersättare  Annie-Marie Carlsson (M), Ami Rooth (MP), John Ogenholt (KD), Kaisa Komulainen-
Nilsson (S), Tiina Rokka (V), Monica Andersson (C) 
  

Övriga  
deltagande  Handläggare Per Johansson, förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt, områdeschef Kristina 

Ljung, verksamhetsledare Anders Jansson, samordnare Lena Rosenberg 
 

Utses att justera Christer Nodemar (M) och John-Erik Nyman (L) 
 

Justeringens  
plats och tid Stadshuset Gröna Kulle, 2017-06-20 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §21 - §27 
Per Johansson 

Ordförande ………………………………… 
 Gunilla Magnusson 
Justerande ………………………………… 

Christer Nodemar 
………………………………… 
John-Erik Nyman 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Viadidaktnämnden  Paragrafer §21 - §27 
 

Sammanträdes  
datum 2017-06-12 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2017-06-22 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2017-07-18 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Viadidakt 
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 21 

Fastställande av dagordning  
Utsänd dagordning godkändes och fastställdes. 
_________________ 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 22 

TEMA - Högre studier  
Samordnare Lena Rosenberg presenterar Campus Viadiakt och strategi för högre 
studier som syftar till att ge invånarna möjlighet till högre studier och därmed bidra 
till att höja utbildningsnivån, skapa forum för studenter att möta intressenter samt 
aktivt samverka med utbildningsanordnare. 
 
Presentationen innehåller information om universitets- och högskoleutbildningar med 
yrkesinriktning, antal studerande är cirka 110 fördelade på 15 lärosäten. Vidare, 
informerades om aktuella utbildningar och pågående aktiviteter. Prioriteringar på sikt 
är att utveckla samverkan med utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan för att 
möte kommunernas kompetensbehov, bevara och utveckla relationerna med högskola 
och universitet samt öka intresset hos kommuninvånarna för högre studier. 
 
Överläggning 
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S). 
 
Viadiaktnämnden tackar för informationen. 
_________________ 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 23 

Verksamhetsinformation  
Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt informerar om personalförändringar inom 
förvaltningen, bl a har en ny förvaltningsekonom anställts. Vidare, om ett planerat 
tillväxtprojekt där rekrytering av projektledare pågår. Förvaltningschefen informerar 
också om att inom SFI finns idag 601 aktiva deltagare. 
 
Verksamhetsledare Anders Jansson informerar om studiestartsstöd. Riktlinjer för hur 
stödet ska hanteras kommer att föreläggas Viadidaktnämnden för beslut.  
 
Områdeschef Kristina Ljung ger en lägesrapport om samverkan med 
arbetsförmedling och socialförvaltningen. Vidare, informerar Kristina Ljung om 
coaching som framgångsfaktor och utvecklingen av metoder förcoaching samt om 
projekt i samverkan med Coompanion och Nyföretagarcentrum för att starta egen 
verksamhet.  
 
Överläggning 
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Anders Lundström (VTL), Gunilla 
Magnusson (S), Ingrid Westman (M), Tiina Rokka (V) samt förvaltningschef Anna-
Lena Ramstedt, områdeschef Kristina Ljung och verksamhetsledare Anders Jansson. 
 
Viadiaktnämnden tackar för informationen. 
________________ 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 24 

Delegationsordning för Viadiaktnämnden  (VIAN/2017:14)  
Viadidaktnämndens beslut 
1. Viadidaktnämnden beslutar att den år 2016 beslutade delegationsordningen för 

Viadidakt (2016-04-25 § 19) upphör att gälla från och med den 1 juli 2017. 
2. Viadidaktnämnden beslutar anta förvaltningens förslag till ny delegationsordning 

för Viadidaktnämnden, att gälla från och med den 1 juli 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En delegationsordning är en förteckning över i vilka fall en nämnd delegerarar sin 
beslutanderätt. Huvudsyftet med delegering är att avlasta en nämnd löpande 
rutinärenden. Viadidaktnämndens delegationsordning, som senast reviderades 2016-
04-25 § 19, har varit föremål för översyn. Ett antal förändringar har skett, bland annat 
i syfte att förtydliga innehållet och anpassa delegationsordningen till ändringar som 
skett i de lagar delegationsordningen hänvisar till. Då detta sammantaget föranlett ett 
flertal ändringar, samtidigt som utformningen av delegationsordningen ändrats, 
föreslås Viadidaktnämnden att anta en ny delegationsordning och upphäva den 
tidigare. 
 
Ärendets handlingar 

• Delegationsordning för Viadidaktnämnden (förslag) 
• Gällande delegationsordning för Viadidakt (2016-04-25 § 19) 
 
Överläggning 
Under Vidaktnämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Thomas 
Selig (V) samt verksamhetsledare Anders Jansson. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 

 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 25 

Information - Budgetprocess 2018  
Verksamhetsledare Anders Jansson informerar om processen för 2018 år budget. 
Kommunstyrelsen har skickat ut planeringsdirektiv. I augusti beslutar 
Viadidaktnämnden om sitt budgetunderlag. I oktober fastställer kommunstyrelsen 
kommunens övergripande plan med budget som slutbehandlas av 
kommunfullmäktige i november. Därpå, i december beslutar Viadidaktnämnden om 
nämndens budget för 2018. 
 
Anders Jansson informerar kort om prioriterade områden som förvaltningen ser, bl a 
ökade verksamhetsvolymer inom vuxenutbildningen, studiestartsstöd och 
arbetsförmedlingens ändrade uppdrag som påverkar nämndens verksamhetsområden. 
 
Budgetunderlag skickas ut till nämndens ledamöter i form av ett arbetsmaterial där 
eventuella synpunkter lämnas till förvaltningschefen. 
 
Överläggning 
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S) och 
verksamhetsledare Anders Jansson.  
 
Viadidaktnämnden tackar för informationen. 
_________________ 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 26 

Delegationsbeslut  (VIAN/2017:19)  
Viadiaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av fattade beslut på Viadiaktnämndens vägnar under perioden  
2016-04-25 – 2017-06-02. Redovisningen har skickats ut i sin helhet med 
sammanträdeshandlingarna. 
_________________ 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 27 

Utdelning av Viadidaktnämndens kvalitetspris  
Ordförande Gunilla Magnusson (S) delar ut Viadidaktnämndens kvalitetspris som 
mottas av Charlotte Tärnblom, Johnny Grundelius, Mattias Andersson och Johanna 
Bergström från Ungdomstorget.  
_________________ 
 

 
 

 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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