
PROTOKOLL 
VIADIDAKTNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2022-09-27 Åbrogården, Vingåker, klockan 09:00 – 10:00
Beslutande Gunilla Magnusson (S) ordförande, Bengt Eriksson (S), Dag Dunås (KD), Glenn Christensen (S), 

Daniel Helmersson (S), Christer Nodemar (-)

Beslutande ersättare Christina Simonsen (S), Anders Forss (S), Björn Wahlund (L), Märta Bolzek (S), Anders Larsson 
(M)

Ersättare Stefan Blomkvist (S), Erika Rask (S)

Övriga deltagande Utredare Emma Fälth, förvaltningschef Sara Alexanderson

Ordförande: Gunilla Magnusson (S)

Utsedd justerare: Bengt Eriksson (S)

Utsedd justerare: Daniel Helmersson (S)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

2022-10-03

Paragrafer § 24-  § 30

Datum för anslags uppsättande 2022-10-04 Datum för anslags nedtagande 2022-10-26

Förvaringsplats av protokollet

Viadidakt

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning godkänns och fastställs.
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§ 25

Verksamhetsinformation 
Förvaltningschef Sara Alexanderson informerar om:

Arbetsmarknadsenheten

 Jobbmäklartjänst införd i Vingåker. En av arbetsmarknadscoacherna i Katrineholm 
har fått ett tydligare uppdrag att arbeta mot näringslivet.

 Flytt av Ungdomstorget från Friggagatan till Värmbol den 12-18 oktober

 Två projekt skrivs fram med AME. Det ena ägs av Arbetsförmedlingen: AF samverkan 
KFV + Eskilstuna är arbetsnamnet. Det andra ägs av RAR: UVAS Sörmland (React - 
Ung Comeback).

 Praktisk SFI har startat tillsammans med Komvux.

 Frukostmöte socialsekreterare och arbetsmarknadscoacher genomfört.

Komvux

 Viadidakt har tecknat avtal med Region Sörmland att få ekonomiska medel på 400 
000 kr fram till april 2023 för att främja den muntliga interaktionen som framkom i 
projektet tjänstedesign att eleverna ville utveckla.

 Påbörjade diskussioner med Flen kring samarbete.

 Arbetat tillsammans med Gr/Gy- lärare kring en ännu större flexibilitet mellan kurser 
i både studietakt och studieformer. Ett brett utbud av grundläggande- och 
gymnasiala allmänna kurser i olika studieformer med egna lärare finns sökbart för 
elever från september 2022 med start i vecka 42.

 Startat äldreomsorgslyft och lyft till barnskötare genom samverkan med vård- och 
omsorgsförvaltningen och bildningsförvaltningen.

Campus

Majoriteten av de antagna till förskollärarprogrammet från Linköpings universitet till 
hösten 2022 kommer från Katrineholm/Vingåker eller närliggande område. Samma sak 
gäller för grundlärarprogrammet F-3 via Karlstad universitet. Dessa två program är 
ordinarie program, dvs. att upplägget är detsamma som vanliga universitetsutbildningar.

När det gäller det erfarenhetsbaserade programmet till Lärare i fritidshem via 
Linköpings universitet är de flesta antagna från andra orter som ligger längre bort. 
Anledningen kan vara det speciella upplägget på programmet: Man ska ha jobbat ett 
visst antal år i fritidshem och får därför validera vissa delar och man har bara en 
studiedag i veckan. Det finns inte så många liknande program runt om i Sverige vilket 
gör den här utbildningen populär och därför blir konkurrensen hårdare om platserna. 

Tillsammans med Linköpings universitet och i samverkan med bildningsförvaltningen i 
Katrineholm och skolförvaltningen i Vingåker tittas på möjligheten att starta ett så kallat 
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mentorsprogram. Detta kommer gå ut på att handplocka lämpliga personer i 
verksamheterna och stötta dem så att de får rätt behörighet med mera så att de 
förhoppningsvis söker och blir antagna till programmet i Katrineholm. 

Nya grupper yrkeshögskolestudier HT22 på Campus Viadidakt i Katrineholm: 

Antal studerande i de nya grupperna: 

 Solenergiprojektör - 5 personer 

 Redovisningskonsult - 4 personer 

 Front End Developer - 3 personer 

 Fastighetsingenjör - 2 personer 

 Byggproduktionsledare - 1 person 

 Specialistundersköterska psykiatri - 4 personer
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§ 26 VIAN/2022:49

Delårsrapport januari - augusti 2022 
Viadidaktnämnden 

Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden godkänner upprättad delårsrapport för 2022 och överlämnar den till 
kommunstyrelserna i Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Sammanfattning av ärendet
Viadidakt har upprättat ett förslag till Viadidaktnämndens delårsrapport för 2022. 

Delårsrapporten följer de nya riktlinjerna där en del av tidigare rapporterade avsnitt 
reducerats bort. Strukturen utgår från styrsystem, kommunplan och övergripande plan 
med budget i Katrineholms kommun. 

För perioden januari – augusti redovisar Viadidakt en positiv avvikelse mot budget om 
472 tkr.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2022-09-14

 Delårsrapport 2022

Överläggning
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S) och Björn 
Wahlund (L).

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Vingåkers kommun

Akten
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§ 27 VIAN/2022:12

Revidering av riktlinjer för viadidaktnämndens årliga 
kvalitetspris samt namnändring till Viadidaktpriset 

Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden godkänner förvaltningens förslag till reviderad riktlinje för nämndens 
årliga kvalitetspris samt ändringen av utmärkelsens namn till Viadidaktpriset.

Sammanfattning av ärendet
År 2015 inrättades ett kvalitetspris att utdelas inom viadidaktnämndens område. Syftet 
var att synliggöra goda exempel och bidra till ökad måluppfyllelse (2015-12-14, § 38). 
Gällande riktlinje för priset antogs i november 2017 (2017-11-13, § 44).

Kärnan i Viadidakts verksamhet är det arbete medarbetarna utför. Det är de anställdas 
kompetens, initiativkraft och kreativitet som skapar verksamhetens kvalitet. I detta är 
stimulans, bekräftelse och möjlighet till individuell kompetensutveckling viktiga 
förutsättningar för fortsatt utveckling. Här spelar viadidaktnämndens årliga utmärkelse 
en betydelsefull roll för att inspirera och uppmuntra förvaltningens medarbetare. På 
detta sätt kan priset i förlängningen också göra skillnad för de elever och deltagare som 
finns i Viadidakts verksamheter.

Viadidakt har dock noterat att det under senare tid varit svårt att få in nomineringar till 
priset. En översyn av riktlinjerna för priset har därför gjorts. De förändringar som 
föreslås syftar till att förenkla och nomineringsprocessen och samtidigt bredda 
inriktningen för priset något. Som en del av den breddade inriktningen, och för att göra 
kopplingen till varumärket tydligare, föreslås också en namnändring till Viadidaktpriset. 

Därutöver innehåller revideringen en höjning av prissumman till 15 000 kr. Priset ska 
fortsatt användas för att främja gruppens eller individens arbete. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2022-09-07

 Förslag till Riktlinjer för Viadidaktpriset

 Riktlinjer för Viadidaktnämndens kvalitetspris, 2017-11-13

Överläggning
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S).

Beslutet skickas till: 

Akten
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§ 28 VIAN/2022:48

Sammanträdesdagar 2023 för Viadidaktnämnden 

Viadidaktnämndens beslut
1. Viadidaktnämnden beslutar att anta upprättat förslag till sammanträdesdagar för 

2023. Sammanträdena startar kl 13:30.
2. Viadidaktnämnden beslutar att nämndsammanträdena ska vara öppna för 

allmänheten med undantag för individärenden. 

Sammanfattning av ärendet
Sammanträdena för Viadidaktnämnden under 2023 föreslås fortsatt äga rum på tisdagar 
men med förändringen att sammanträdena startar klockan 13:30 istället för som tidigare 
kl 09:00. Viadidaktnämnden föreslås sammanträda följande dagar:

14 februari i KTS-salen, Katrineholm

18 april i Åbrogården, Vingåker

30 maj i KTS-salen, Katrineholm

29 augusti i KTS-salen, Katrineholm

26 september i KTS-salen, Katrineholm

5 december i Åbrogården, Vingåker

Förslaget har anpassats till kommunstyrelsens inlämningstider i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut enligt nedan:

Årsredovisning 1 mars
Redovisning av genomförd internkontroll 1 mars
Underlag för övergripande plan med budget 31 augusti
Delårsrapport 30 september

Överläggning
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S).

Beslutet skickas till:

Vingåkers kommun

kommunledningsförvaltningen Katrineholm

Akten
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§ 29

Anmälan av delegationsbeslut 

Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av beslut fattade på Viadidaktnämndens vägnar under perioden

2022-08-13 – 2022-09-16 enligt nedan:

Beslutsnummer VIAN Del/2022 § 7

Beslutsdatum 2022-09-09

Ärenderubrik Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 
2022/2023

Beslutsbeskrivning Beslut om uppdaterad likabehandlingsplan och plan mot 
kränkande behandling för 2022/2023 

Ärendegrupp/Ärende Antal

KOMMUNAL VUXENUTBILDNING

Mottagande och antagning av elever

Beslut om att ta emot elev till utbildning på grundläggande nivå eller till särskild utbildning 
på grundläggande nivå, även från annan kommun

19

Beslut om mottagande och antagning av elev till utbildning på gymnasial nivå eller till 
särskild utbildning på gymnasial nivå, även från annan kommun

401

Beslut om mottagande av elev till svenska för invandrare, även från annan kommun 72

Sökande till annan huvudman

Yttrande till annan huvudman om den sökande uppfyller villkoren att delta i utbildning på 
grundläggande nivå eller särskild utbildning på grundläggande nivå, i de fall ansökan 
avser utbildning som anordnas av annan huvudman

0

Yttrande till annan huvudman om kommunen åtar sig att svara för kostnaderna för den 
sökandes utbildning, i de fall en ansökan avser utbildning på gymnasial nivå eller särskild 
utbildning på gymnasial nivå som anordnas av annan huvudman

7

Yttrande till annan huvudman om kommunen åtar sig att svara för kostnaderna för den 
sökandes utbildning, i de fall en ansökan avser svenska för invandrare som anordnas av 
annan huvudman

0

Förklara eleven behörig att delta i utbildning i folkhögskola som motsvarar kommunal 
vuxenutbildning i svenska för invandrare i samband med beslut om mottagande enligt SL 
20 kap. 33 §

0
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Ärendegrupp/Ärende Antal

Beslut om ersättning till folkhögskola som tagit emot elev till utbildning i svenska för 
invandrare

0

Studiestartsstöd

Beslut om sökande tillhör målgruppen för studiestartsstöd 9

Upphörande och återupptagande av studier

Besluta om att utbildningen ska upphöra om elev saknar förutsättningar att tillgodogöra 
sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg.

1

Beslut om att låta elev återuppta studier på grund av att särskilda skäl föreligger. Gäller de 
fall där beslut tidigare fattats att utbildningen ska upphöra för elev som saknar 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande 
framsteg.

0

Undervisningens omfattning inom sfi

Beslut om att sfi för en elev får omfatta mindre än 15 timmars undervisning i veckan, om 
eleven begär det och det är förenligt med utbildningens syfte.

0
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§ 30

Meddelanden 

Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur Viadidaktnämndens diarium över handlingar för perioden

2022-08-17 – 2022-09-16 finns att tillgå på Viadidakt, Bievägen 1B, Katrineholm.
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