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Plats och tid  Arbetsmarknadsenheten, Dalvägen 13 Katrineholm kl. 09:00 – 11:30 
 

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

 

Beslutande 
ersättare Annie-Marie Carlsson (M), Christer Nodemar (M) 

 

Ersättare  Anna Åteg (S), Kaisa Komulainen-Nilsson (S), Tiina Rokka (V), Monica Andersson (C) 

 

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

Anders Jonsson, områdeschef Kristina Ljung, rektor Birgitta Åberg Andersson, bitr.rektor 
Peter Strömberg 

 

Utses att justera Thomas Selig och Linus Larsson 

 

Justeringens  
plats och tid Stadshuset Gröna Kulle 2017-05-02 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §10 - §20 
Emma Fälth 

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

Thomas Selig 
………………………………… 
Linus Larsson  

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Viadidaktnämnden  Paragrafer §10 - §20 
 

Sammanträdes  
datum 2017-04-24 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2017-05-03 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2017-05-29 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Viadidakt 
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 10 

Fastställande av dagordning  
Utsänd dagordning godkänns och fastställs.  
___________________ 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 11 

Verksamhetsinformation  
Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt informerar om den processkartläggning som 
Viadidakt är med i tillsammans med bland annat socialförvaltningen och 
Arbetsförmedlingen.  
 
Gällande samverkansavtalet mellan Katrineholm och Vingåker om Viadidakt har 
nämndordförande inget nytt att informera om förutom att de två kommuncheferna fört 
en dialog om hur processen ska gå till.  
 
Områdschef Kristina Ljung informerar kort om hur Viadidakts organisation för 
området Arbetsmarknad ser ut samt hur de arbetar. 
 
Vidare informerar rektor Birgitta Åberg Andersson för aktuell elevstatistik gällande 
vuxnas lärande. 
 
Verksamhetsledare Anders Jansson informerar kort om den nya propositionen 
gällande studiestartsbidrag som väntas träda i kraft som lag vid halvårskiftet 2017. 
 
Vidare informerar Anders Jansson om vad en delegationsordning är och vad som 
gäller för delegationsordningar. 
 
Överläggning 
Under Viadidatnämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Thomas 
Selig (V) och Marion Ståhl (S). 
 
Viadidaktnämnden tackar för informationerna. 
___________________ 
 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 12 

Månadsrapport februari  
Viadidakts ekonomiska rapport för februari månad 2017 redogörs för. 
Månadsrapporten i sin helhet bifogades i sammanträdeshandlingarna. 
 
Yttrande 
Underinformationspunkten yttrar sig Thomas Selig (V), Marion Ståhl (S) och Gunilla 
Magnusson (S),  
 
Viadidaktnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
___________________ 
 
 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 13 

Kvalitetsredovisning för Viadidakt Vuxnas lärande 
avseende helåret 2016  (VIAN/2016:50)  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden godkänner kvalitetsredovisningen för Viadidakt Vuxnas lärande 
avseende helåret 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I november 2016 antog Viadidaktnämnden en plan för det systematiska 
kvalitetsarbetet inom Vuxnas lärande. Enligt planen ska en årlig kvalitetsredovisning 
för vuxenutbildningen lämnas till Viadidaktnämnden i april varje år.  
Viadidakt har nu utarbetat en kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen avseende 
helåret 2016. I redovisningen följs verksamhetens resultat upp och analyseras. Utifrån 
detta beskrivs även prioriterade förbättringsåtgärder för 2017. Åtgärderna är i stort 
desamma som de som fastställdes i den kvalitetsredovisning Viadidaktnämnden 
behandlade i november 2016. Beskrivningen omfattar därför även en kortfattad 
lägesrapport över arbetet med åtgärderna. 
 
Ärendets handlingar 

• Tjänsteskrivelse från Viadidakt, daterad 2017-04-07 
• Kvalitetsredovisning helårsrapport 2016 
• Bilaga till kvalitetsredovisning helåret 2016: Betygsresultat 2014-2016 
 
Överläggning 
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Tiina Rokka (V), Marion Ståhl (S), 
Anna Åteg (S), Thomas Selig (V) och Gunilla Magnusson (S).  
___________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akt 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 14 

Strategi för högre studier 2017-2018  (VIAN/2017:9)  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden antar föreslagen Strategi för högre studier vid Campus Viadidakt 
2017-2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Viadidaktnämnden gav vid sitt sammanträde den 5 december 2016 förvaltningen i 
uppdrag att ta fram en strategi för att öka invånarnas möjligheter till högre studier och 
därmed bidra till en höjd utbildningsnivå i Katrineholms och Vingåkers kommuner.  
I beslutet angavs vidare att en sådan strategi för perioden 2017-2018 ska presenteras 
vid Viadidaktnämndens möte den 24 april 2017. Uppdraget motiverades bland annat 
utifrån att utbildningsnivån i Sörmland är lägre än genomsnittet i riket, samtidigt som 
nivån inom KFV-regionen är lägre än snittet i länet. I både Katrineholms och 
Vingåkers kommunplaner finns också målformuleringar kring höjd utbildningsnivå. 
Viadidakt överlämnar nu ett förslag till Strategi för högre studier vid Campus 
Viadidakt 2017-2018 . 
 
Ärendets handlingar 

• Tjänsteskrivelse från Viadidakt, daterad 2017-04-11 
• Strategi för högre studier vid Campus Viadidakt 2017-2018 
 
Överläggning 
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S), John-Erik 
Nyman (L) och Thomas Selig (V). 
___________________  
 
Beslutet skickas till: 
Akt 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 15 

Viadidaktnämndens kvalitetspris 2017  (VIAN/2017:15)  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden utser Ungdomstorget inom Viadidakt Arbetsmarknad till 
mottagare av Viadidaktnämndens kvalitetspris 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Viadidaktnämnden beslutade i december 2015 att inrätta ett årligt kvalitetspris för att 
stimulera Viadidakts verksamheter till att finna kvalitetsförbättrande åtgärder för att 
uppnå ökad måluppfyllelse (2015-12-14 § 38). Priset ska utgöra ett bevis/uppmuntran 
för ett framgångsrikt arbete som pågår. Mottagaren av priset ska också vara ett gott 
exempel och inspiration till övriga verksamheter. Prissumman om 10 000 kronor ska 
enligt beslutet användas till ändamål som främjar det fortsatta arbetet, såsom 
exempelvis studiebesök och utveckling i arbetet.  
Med utgångspunkt från det arbete som genomförts under det gångna året har tre 
nomineringar till mottagare av priset inkommit. Inkomna nomineringar avser området 
Vuxnas lärande, Ungdomstorget samt Sömnad och hantverk.  
Viadidaktnämndens presidium har bedömt att samtliga nomineringar är ytterst 
kvalificerade. Utifrån presidiets överläggningar föreslås Viadidaktnämnden besluta 
att dela ut 2017 års kvalitetspris till Ungdomstorget inom Viadidakt Arbetsmarknad. 
 
Ärendets handlingar 

• Tjänsteskrivelse från Viadidakt, daterad 2017-04-13 
 
Överläggning 
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Anders 
Lundström (VTL), Thomas Selig (V), Marion Ståhl (S) och Tiina Rokka (V). 
___________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akt 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 16 

Flytt av sammanträdesdag för Viadidaktnämnden  
(VIAN/2016:47)  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden beslutar att flytta nämndsammanträdet den 20 november 2017 till 
den 13 november 2017, samtidigt flyttas beredningen för presidiet från den 10 
november 2017 till den 23 oktober 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Viadidaktnämnden antog sammanträdesdagar för 2017 i november 2016 (2016-11-14 
§ 49). Det har visat sig att det beslutade sammanträdet i november kolliderar med ett 
sammanträde i Katrineholms komunfullmäktige. Viadidaktnämnden föreslås därför 
flytta sitt sammanträde den 20 november 2017 till den 13 november 2017. Med 
anledning av detta flyttas också presidieberedningen den 10 november 2017 till den 
23 oktober 2017.  
Sammanträdesplanen för 2017 blir med dessa förändringar enligt följande: 

Månad VIAN 

kl. 09:00 
följande 
datum 

Anmärkning Beredning för 
presidiet 

kl 08:30 
följande 
datum 

Sammanträdeslokal 

oktober   23  

november 13 Sammanträdesdagar 
2018 

24 Åbrogården 

 
Ärendets handlingar 

• Tjänsteskrivelse från Viadidakt, daterad 2017-04-09 
___________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akt 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 17 

Val av personuppgiftsombud för Viadidaktnämnden  
(VIAN/2017:13)  
Viadidaktnämndens beslut 
1. Viadidaktnämnden entledigar Anders Jansson från uppdraget som 

personuppgiftsombud för Viadidaktnämnden, från och med den 1 maj 2017. 
2. Viadidaktnämnden väljer Johan Haarala som nytt personuppgiftsombud för 

Viadidaktnämnden, från och med den 1 maj 2017. 
3. Viadidaktnämnden uppdrar åt förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt att meddela 

Datainspektionen om Viadidaktnämndens val av personuppgiftsombud. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med personuppgiftslagen (1998:204) är att skydda människor mot att deras 
personliga integritet kränks genom behandling av deras personuppgifter. Respektive 
nämnd är personuppgiftsansvarig för sitt verksamhetsområde.  
Varje nämnd ska utse ett personuppgiftsombud. Personuppgiftsombudets ansvar är att 
hjälpa nämnden att se till att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt 
och vid behov påpeka eventuella brister för nämnden.  
Personuppgiftsombudet ska också hjälpa registrerade att få rättelse när det finns 
anledning att misstänka att behandlade personuppgifter är felaktiga eller 
ofullständiga. Det kan handla om att rätta till felaktiga uppgifter eller att helt ta bort 
någon från ett register. Det behöver dock inte vara ombudet som gör själva rättelsen.  
Bland personuppgiftsombudets uppgifter ingår vidare att föra en förteckning över 
nämndens behandlingar av personuppgifter. Val av personuppgiftsombud ska 
anmälas till Datainspektionen. 
Johan Haarala är anställd vid Stab och service och It-samordnare inom Viadidakt.  
Förvaltningens bedömning är att detta är en fördel i rollen som personuppgiftsombud, 
då hanteringen av personuppgifter inom Viadidaktnämndens verksamhetsområde 
vanligen är helt eller delvis automatiserad.  
 
Ärendets handlingar 

• Tjänsteskrivelse från Viadidakt, daterad 2017-04-09 
___________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Anders Jansson 
Johan Haarala 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 18 

Yttrande över remiss Parkeringsstrategi för Katrineholms 
kommun  (VIAN/2017:12)  
Viadidaknämndens beslut 
Viadidaktnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande gällande 
Parkeringsstrategi för Katrineholms kommun och överlämnar det till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till Parkeringsstrategi för 
Katrineholms kommun. Förslaget har remitterats till samtliga nämnder för att ge 
dessa en möjlighet att yttra sig. Svar på remissen ska ha inkommit senast den 28 april 
2017. 
Parkeringsstrategin behandlar parkeringsplatser och parkeringssituationen i centrala 
Katrineholm. Syftet med strategin är att på lång sikt minska efterfrågan av 
bilparkering genom ändrade resvanor. På kort sikt ska parkeringsstrategin leda till ett 
mer effektivt utnyttjande av befintligt parkeringsutbud samt öka utbudet av mer 
hållbara parkeringslösningar. 
Viadidakt är positivt inställd till att en Parkeringsstrategi fastställs och tillstyrker 
förslaget. Vid utarbetandet av den konkreta parkeringsplanen, som ska utgå från 
strategin, vill dock förvaltningen att möjligheten till parkering för vuxenstuderande 
särskilt beaktas. I centrala Katrineholm har Viadidakt Vuxnas lärande verksamhet i 
Vita huset (Drottninggatan 18), Röda huset (Kungsgatan 19) och Kullbergska huset 
(Bievägen 1 B). Då verksamheten vänder sig till vuxenstuderande i både 
Katrineholms och Vingåkers kommuner är upptagningsområdet vidsträckt och vissa 
elever är beroende av bil som transportmedel för att ta sig till centrala Katrineholm. 
 
Ärendets handlingar 

• Tjänsteskrivelse från Viadidakt, daterad 2017-04-10 
• Parkeringsstrategi för Katrineholms kommun, remiss  
___________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akt 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 19 

Delegationsbeslut vuxenutbildning 2016-10-18 - 2017-03-
22.  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av beslut fattade på Viadidaktnämnden vägnar under perioden 
2016-10-18 – 2017-03-22. Redovisningen har skickats ut i sin helhet med 
sammanträdeshandlingarna. 
___________________ 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 20 

Meddelanden Viadidaktnämnden 2017-04-24  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utdrag ur Viadidaktnämndens diarium över handlingar för perioden  
2017-02-01 – 2017-04-18. Förteckning över handlingarna finns på Viadidakt, 
Bievägen 1B, Katrineholm. 
___________________ 
 
 
 

 
 

 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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