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 Sammanträdesdatum Blad 

VIADIDAKTNÄMNDEN  2017-09-18  1 
  

 
 

Plats och tid  Arbetsmarknadsenheten, Dalvägen 13 A Katrineholm kl 09:00 – 11:00 
 

Beslutande Gunilla Magnusson (S) ordförande, Marion Ståhl (S) 1:e vice ordförande, Thomas Selig (V) 
2:e vice ordförande, Annika Wågenberg (S), Ingrid Westman (M), John-Erik Nyman (L), 
Monica Granström (S), Linus Larsson (MP), Anders Lundström (VTL) 

 

Beslutande 
ersättare Christina Simonsen (S), Christer Nodemar (M) 

 

Ersättare  Zeynab Fidhin (S), Annie-Marie Carlsson (M), Ami Rooth (MP), Anna Åteg (S), Tiina 
Rokka (V) 

 

Övriga  
deltagande  Nämndsekreterare Emma Fälth, förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt, verksamhetsledare 

Anders Jansson, ekonom Julia Norén, områdeschef Kristina Ljung, rektor Birgitta Åberg 
Andersson, biträdande rektor Peter Strömberg 

 

Utses att justera Annika Wågenberg och Monica Granström 
 

Justeringens  
plats och tid Stadshuset Gröna Kulle 2017-09-19 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §33 - §39 
Emma Fälth 

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

Justerande ………………………………… 
Annika Wågenberg 

………………………………… 
Monica Granström 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Viadidaktnämnden  Paragrafer §33 - §39 
 

Sammanträdes  
datum 2017-09-18 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2017-09-20 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2017-10-13 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Viadidakt 
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 33 

Fastställande av dagordning  
Utsänd dagordning fastställs och godkänns. 
___________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

VIADIDAKTNÄMNDEN  2017-09-18   3 
 
§ 34 

Verksamhetsinformation  
Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt informerar om hur arbetet går med översynen 
kring organisationen av Viadidaktnämndens verksamhetsområde. 
 
Vidare informerar hon om en medarbetarundersökning som är på gång och som 
kommer att skickas ut till medarbetarna under hösten och hon berättar att Viadakt har 
haft en mycket uppskattad Viadidaktdag.  
 
Områdeschef Kristina Ljung informerar om hur arbetet fortgår inom 
arbetsmarknadsenheten. Hon berättar bland annat att arbetet med socialförvaltningen i 
Katrineholm fungera bra och att ett studiebesök hos återvinningsföretaget SIMS i 
Jönköping är inplanerat för att se över ett eventuellt sammarbete. 
 
Rektor Birgitta Åberg Andersson informerar bland annat om att en ny studie- och 
yrkesvägledare är anställd. Vidare informerar hon om att tanken finns att starta ett 
elevhälsoteam och i samband med detta har Viadidakt sökt om finansieringsmedel för 
att kunna anställa en projektledare för detta. Hon informerar även om att Viadidakt nu 
erbjuder webbaserade lektioner där sändningen utgår från Vingåker.  
 
Vidare informerar hon och biträdande rektor Peter Strömberg om nuläget för vuxnas 
lärande. Viadidakt har bland annat 553 elever totalt inom SFI i egen regi varav 424 i 
Katrineholm och 125 i Vingåker. 169 elever läser grundutbildning i egen regi, 277 
elever i gymnasieutbildning och 12 elever i särskild utbildning.  
 
Peter Strömberg redovisar sedan för antal elever inom utbildningarna som Viadidakt 
erbjuder.  
 
Yttrande 
Under informationspunkten yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Anders Lundström 
(VTL), Marion Ståhl (S), Thomas Selig (V), Annie-Marie Carlsson (M), Ingrid 
Westman (M) och Monica Granström (S). 
 
Viadidaktnämnden tackar för informationerna. 
___________________ 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 35 

Delegationsordning för Viadidaktnämnden (VIAN/2017:14)  
Viaddaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till reviderad 
delegationsordning för Viadidaktnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Viadidaktnämnden beslutade vid sitt sammanträde i augusti år 2017 att anta Riktlinjer 
för studiestartsstöd (2017-08-21, § 31). Viadidaktnämnden delegerade samtidigt till 
studie- och yrkesvägledare inom Viadidakt att besluta om vilka sökande som tillhör 
målgruppen för stödet. Viadidakt föreslår att denna delegering intas i Viadidaktnämndens 
delegationsordning och överlämnar därför förslag till reviderad delegationsordning. 
 
Ärendets handlingar 

• Tjänsteskrivelse från Viadidakt, daterad 2017-09-11 
• Delegationsordning för Viadidaktnämnden 
 
Överläggning 
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S) och 
Thomas Selig (V). 
___________________ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akt 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 36 

Delårsrapport för Viadidaktnämnden 2017 (VIAN/2017:24)  
Viadidatnämndens beslut 
Viadidaktnämnden godkänner upprättad delårsrapport för 2017 och överlämnar den 
till kommunstyrelserna i Katrineholms och Vingåkers kommuner. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Viadidakt har upprättat ett förslag till Viadidaktnämndens delårsrapport för 2017. 
Redovisningen innehåller en uppföljning av ekonomi och verksamhet för perioden 
januari-augusti 2017. 
 
Ärendets handlingar 

• Tjänsteskrivelse från Viadidakt, daterad 2017-09-11 
• Delårsrapport 2017 Viadidaktnämnden 
 
Överläggning 
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Anders Lundström (VTL), Thomas 
Selig (V), Gunilla Magnusson (S), Tiina Rokka (V) och Ingrid Westman (M). 
___________________ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelserna i Katrineholms kommun och Vingåkers kommun 
Akt 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 37 

Övrigt  
Vid dagens sammanträde påminner förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt om vikten 
av att komma in med giltiga intyg om förlorad arbetsinkomst. Detta för att de 
förtroendevalda ska få den ersättning som de har rätt till för sammanträdena enligt 
styrdokumentet Allmänna arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda. 
 
Vidare påminner hon om den sekretess som råder i vissa ärenden, exempelvis 
personalärenden. 
___________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 38 

Anmälan av delegationsbeslut (VIAN/2017:31)  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av beslut fattade på Viadidaktnämnden vägnar under perioden 
2017-06-03 – 2017-09-13. Redovisningen har skickats ut i sin helhet med 
sammanträdeshandlingarna. 
___________________ 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

VIADIDAKTNÄMNDEN  2017-09-18   8 
 
§ 39 

Meddelanden Viadidaktnämnden 2017-09-18  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utdrag ur Viadidaktnämndens diarium över handlingar för perioden  
2017-06-03 – 2017-09-13. Förteckning över handlingarna finns på Viadidakt, 
Bievägen 1B, Katrineholm. 
___________________ 
 
 
 

 
 

 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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