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Plats och tid  Åbrogården, Storgatan 55 Vingåker, kl 09:00 – 11:20 
 

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), Monica Andersson (C) 

 

Ersättare  Zeynab Fidhin (S), Annie-Marie Carlsson (M), Anna Åteg (S) 

 

Övriga  
deltagande  Nämndsekreterare Emma Fälth, förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt, controller Anders 

Jansson, rektor Birgitta Åberg Andersson, områdeschef Kristina Ljung 

 

Utses att justera Marion Ståhl och Thomas Selig  

 

Justeringens  
plats och tid Kullbergska huset 2017-11-24 27 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §40 - §46 
Emma Fälth 

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

Justerande ………………………………… 
Marion Ståhl  

………………………………… 
Thomas Selig 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Viadidaktnämnden  Paragrafer §40 - §46 
 

Sammanträdes  
datum 2017-11-13 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2017-11-24 27 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2017-12-19 22 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Viadidakt Katrineholm 
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 40 

Fastställande av dagordning  
Utsänd dagordning godkänns och fastställs. 
___________________ 
 
 
 
 
 
  

--- 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 41 

TEMA - Pågående projekt  
Vid dagens sammatrände presenteras pågående projekt inom Viadidakt.  
 
Integrationsbygget i Sörmland (IBIS) - Projektledare Marie Axelsson 
Samordningsförbundet RAR har fått 17 miljoner från Europeiska Socialfonden för ett 
projekt som ska förkorta tiden för nyanlända att komma i arbete. Samtliga kommuner 
i Sörmland, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Regionförbundet är en del av 
projektet. Viadidakt företräder Katrineholms och Vingåkers kommuner.  
 
Projektet som benämns IBIS ska utveckla metoder och arbetssätt som är varaktiga 
och inriktar sig på nyanlända som är i början av etableringsprocessen. Projektet pågår 
mellan 2016-2018. 
 
IBIS startade hösten 2016 och är nu inne på tredje omgången deltagare. Varje 
omgång pågår i 20 veckor. Projektet har tre fokusområden: Hälsoskola (för bättre 
integration), suggestopedi (för snabbare svenska) och samverkan (på väg mot jobb).  
 
Suggestopeisk Svenska för Invandrare (SSI)– SFI-lärare Yvonne Nyberg och 
Karin Pettersson 
Projektet startade i våras tillsammans med Eskilstuna och sträcker sig fram till juni 
2019.  
Tanken är att få SFI-elever som misslyckats att lyckats med hjälp av en alternativ 
metod, suggestopedi. Ordet kommer från det engelska ordet suggest: föreslå. 
Metoden går ut på att läraren föreslår alternativa metoder för inlärning. I Katrineholm 
går elever som varken kan läsa eller skriva. Lärandet sker därmed mycket i bilder 
parallellt med inlärning av alfabetet och ord.  
 
Projektets målsättning är högre måluppfyllelse, förkortad studietid, högre närvaro, 
förbättrad hälsa och färre negativa studieavbrott. 
 
Vinka In – Utvecklingsledare Charlotte Kvarnhem 
Enhetschef marknadsenheten Pelle Norén presenterar projektet Vinka In som är en 
lokal samvekansgrupp mellan Katrineholm och Vingåker. Samverkanspartners är 
Landstinget Sörmland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Vingåkers och 
Katrineholms kommuner. Målgruppen är unga och ungdomar mellan 16 – 29 år i 
Katrineholms och Vingåkers kommuner.  
 
Vinka in är en samverkansplattform mellan olika aktörer som gemensamt ska verka 
för att ge individen rätt hjälp utifrån de olika aktörernas områden. Idag har projektet 
46 individer.  
 
Tillväxtsamvekan Västra Sörmland - Projektledare Anders Friberg 
Katrineholms kommun och samhällsbyggnadsförvaltningen har beviljats 1,8 miljoner 
kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden för ett projekt som ska bidra till 
fler arbetstillfällen och fler företag i hela Västra Sörmland (Katrineholm, Flen och 
Vingåker). Projektet handlar om att förbättra matchningen mellan företagens 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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rekryteringsbehov och tillgänglig arbetskraft och på så sätt skapa fler nya företag och 
fler arbetstillfällen i Västra Sörmland. 
 
Det är ett samverkansprojekt mellan Katrineholm, Flen och Vingåkers kommuner 
Arbetsförmedlingen, företagarföreningarna Företagarna KFV, Västra Sörmlands 
Näringsliv, Forum Flen och KFV Marknadsföring samt Katec AB, ALMI 
Företagspartner Stockholm-Sörmland, NyföretagarCentrum Västra Sörmland och 
Coompanion Sörmland.  
 
Idén grundar sig i behov som näringslivet själva har definierat och som består av tre 
delar: att inventera och tydliggöra vilka företagsfrämjande aktörer som finns, att 
utveckla en metod för resultatinriktad samverkan kring kompetensmatchning samt att 
skapa fysiska och digitala mötesplatser. 
 
Projektet pågår mellan hösten 2017 till maj 2019. 
 
Yttrande 
Under informationspunkten yttrar sig Gunilla Magnuson (S), Marion Ståhl (S), Ingrid 
Westman (M), Anders Lundström (VTL) och John-Erik Nyman (L). 
 
Viadidaktnämnden tackar för presentationerna. 
___________________ 
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§ 42 

Verksamhetsinformation  
Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt informerar om hur arbetet går med översynen 
kring organisationen av Viadidaktnämndens verksamhetsområde.  
 
Vidare redovisar hon om Viadidakts resultat från den medarbetarundersökning som 
görs vartannat år i Katrineholms kommun. Nämnden ge förvaltningen en eloge för det 
goda arbetet som gjorts och som visas i de positiva siffrorna i undersökningen.  
 
Områdeschef Kristina Ljung informerar om ett projekt som Viadiakt kommer att ingå 
i, kallat MIKA (Mat Integration i Katrineholm), tillsammans med service- och 
teknikförvaltningen 
 
Vidare informerar hon om det fortsatta arbetet med ett eventuellt sammarbete med 
SIMS Recycling Solutions samt att inflödet av deltagare är positivt.  
 
Rektor Birgitta Åberg Andersson informerar om studiestartstödet där Vidaidakt i 
nuläget har beviljat tre ansökningar. 
 
Vidare informerar hon om att Viadidakt idag har 594 aktiva SFI-elever och 88 
sökande varav 10 stycken i Vingåker. 
En omstart kommer att ske den 27 november samt introduktionskurser vecka 1och 2. 
Ingen sökande har stått i kö i mer än tre månader och det finns behov av att starta 
kurser på kvällstid.  
 
Då Viadidakt har valt att införa elevhälsa på vuxnas lärande så blev Linköpings 
Universitet (LIU) nyfikna på detta. Viadidakt ska därför besöka universitetslektor på 
LIU Susanne Severinsson nästa vecka och tala om detta.  
 
Yttrande 
Under informationspunkten yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Marion Ståhl (S), 
Anders Lundström (VTL), Thomas Selig (V) och Monica Ganström (S). 
 
Viadidaktnämnden tackar för informationerna.  
___________________ 
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§ 43 

Sammanträdesdagar 2018 - Viadidaktnämnden  
(VIAN/2017:38)  
Viadidaktnämndens beslut 
1. Viadidaktnämnden beslutar att anta upprättat förslag till sammanträdesdagar 

2018 för Viadidaktnämnden. 
2. Nämndsammanträdena ska vara öppna för allmänheten med undantag för 

individärenden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Viadidakt har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2018 för 
Viadidaktnämnden. Förslaget innebär en ändring av sammanträdesdagar, från 
måndagar till tisdagar. Enligt förslaget sammanträder nämnden klockan 09:00 
följande datum. 
 

Månad VIAN 

Tisdagar kl. 09:00 
följande datum 

Sammanträdeslokal 

januari   

februari 20 KTS-salen 

mars   

april 24 Stora salen, Åbrogården 

maj   

juni 12 KTS-salen 

juli   

augusti 28 KTS-salen 

september 25 Stora salen, Åbrogården 

oktober   

november   

december 11 KTS-salen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

VIADIDAKTNÄMNDEN  2017-11-13   7 
 
 
Förslaget har anpassats till kommunstyrelsens inlämningstider i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut. 
 
Överläggning 
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S) och John-
Erik Nyman (L). 
___________________ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningarna i Katrineholm och Vingåker 
Akt 
 
 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 44 

Revidering av Riktlinjer för Viadidaktnämndens 
kvalitetspris  (VIAN/2017:39)  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till reviderade Riktlinjer 
för Viadidaktnämndens kvalitetspris. 
 
Sammanfattning av ärendet 
År 2015 inrättade Viadidaktnämnden ett kvalitetspris som ska kunna tilldelas en 
verksamhet inom nämndens ansvarsområde (2015-12-14 § 38). Riktlinjerna för 
kvalitetspriset har varit föremål för översyn och Viadidakt överlämnar nu ett förslag 
till en revidering av dessa. De föreslagna ändringarna syftar till att tydliggöra och 
förenkla arbetsgången. 
 
Ärendets handlingar 

• Tjänsteskrivelse från Viadidakt daterad 2017-10-24 
• Förslag till reviderade Riktlinjer för Viadidaktnämndens kvalitetspris 
• Gällande Riktlinjer för Viadidaktnämndens kvalitetspris, daterade 2015-11-30 
 
Överläggning 
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S). 
___________________ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Akt 
 
 
 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 45 

Anmälan av delegationsbeslut  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av beslut fattade på Viadidaktnämnden vägnar under perioden 
2017-09-18 – 2017-11-06. Redovisningen har skickats ut i sin helhet med 
sammanträdeshandlingarna. 
___________________ 
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§ 46 

Meddelanden  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utdrag ur Viadidaktnämndens diarium över handlingar för perioden  
2017-09-18 – 2017-11-06. Förteckning över handlingarna finns på Viadidakt, 
Bievägen 1B, Katrineholm. 
___________________ 
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