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Plats och tid  Stora salen, Åbrogården Vingåker, klockan 9.00-11.40 
 

Beslutande Gunilla Magnusson (S) ordförande, Thomas Selig (V) 2:e vice ordförande, Annika 
Wågenberg (S), Ingrid Westman (M), Monica Granström (S), Anders Lundström (VTL) 
(t.o.m. § 14) 
 

 

Beslutande 
ersättare Christina Simonsen (S), Ami Rooth (MP), Anna Åteg (S), Kaisa Komulainen-Nilsson (S), 

Christer Nodemar (M), Monica Andersson (C) (fr.o.m. § 15) 

 

Ersättare  Tiina Rokka (V),  

 

Övriga  
deltagande  Utredningssekreterare Marie Sandström Koski  förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt, 

områdeschef Kristina Ljung, rektor Birgitta Åberg Andersson, biträdande rektor Peter 
Strömberg, enhetschef Pelle Norén, ekonom Julia Eklöf, controller Anders Jansson, 
kanslichef Charlotte Arnell 

 

Utses att justera Christina Simonsen (S) och Kaisa Komulainen-Nilsson (S) 
 

Justeringens  
plats och tid Stadshuset Gröna Kulle 2018-05-03 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §11 - §18 
Marie Sandström Koski 

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

Christina Simonsen 
………………………………… 
Kaisa Komulainen-Nilsson 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Viadidaktnämnden  Paragrafer §11 - §18 
 

Sammanträdes  
datum 2018-04-24 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2018-05-08 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2018-05-31 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Viadidakt Katrineholm 
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 11 

Fastställande av dagordning  
Utsänd dagordning fastställs och godkänns. 
______________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 12 

Kvalitetsredovisning för Viadidakt Vuxnas lärande 
avseende helåret 2017  (VIAN/2018:19)  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden godkänner kvalitetsredovisningen för 2017 avseende Viadidakt 
Vuxnas lärande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Viadidaktnämndens plan för det systematiska kvalitetsarbetet inom 
vuxenutbildningen (VIAN 2016-11-14 § 45) ska en kvalitetsredovisning årligen 
lämnas till Viadidaktnämnden under april.  
Viadidakt har upprättat ett förslag till kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen 
avseende helåret 2017. I redovisningen följs verksamhetens resultat upp och 
analyseras. Rapporten innehåller även en redogörelse för arbetet med de 
förbättringsåtgärder för 2017 som angavs i fjolårets kvalitetsredovisning.  
Den sammanställning av elevernas kunskapsutveckling som presenteras i rapporten 
visar jämfört med föregående år en i huvudsak positiv utveckling.  
Kvalitetsredovisningen avseende 2017 avslutas med en beskrivning av prioriterade 
förbättringsåtgärder för 2018. 
 
Ärendets handlingar 
• Vidadidakts tjänsteskrivele, 2018-04-09 
• Kvalitetsredovisning helårsrapport 2017 
• Bilaga till kvalitetsredovisning 2017: Betygsresultat 2014-2017 
 
Överläggning 
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Tomas Selig (V) och Gunilla 
Magnusson (S). 
______________ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 13 

Information om dataskyddsförordningen (GDPR) och nya 
kommunallagen  
Kanslichefen Charlotte Arnell informerar om dataskyddsförordningen (GDPR) och 
den nya kommunallagen. 
_________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 14 

Verksamhetsinformation  
Förvaltningschefen Anna-Lena Ramstedt informerar om följande 
− Ägarsamråd har nyligen ägt rum. Bland annat informerades om att arbete inletts 

om att ta fram nytt reglemente och samverkansavtal. 
− Förvaltningschefen Anna-Lena Ramstedt och ordföranden Gunilla Magnusson (S) 

kommer att genomföra besök i verksamheterna. 
− Ordförande Gunilla Magnusson (S) och 1:e vice ordförande Marion Ståhl har 

deltagit i en dialogdag i Vingåkers kommun. 
− Planeringsdirektiven, som innehåller ramar och uppdrag, går upp till 

kommunstyrelsen den 25 april för beslut. 
− En tertialuppföljning kommer att göras i april. Förvaltningarna lämnar underlaget 

till kommunstyrelsen. 
− Tjänsten som förvaltningsassistent kommer att tillträdas nästa vecka. 
 
Områdeschef Kristina Ljung informerar om följande 
− Arbetsmarknadsenheten har genomfört förbättringar avseende  

o Öppnat verksamheten för att möta arbetsgivarna 
o Stöd, t ex coacher, ute i verksamheten 
o Samarbetet med arbetsförmedlingen 

 
Rektor Birgitta Åberg Andersson informerar om följande 
− Samordnaren Lena Rosenberg kommer att övergå till annan tjänst inom 

kommunen. 
− Mässa för eftergymnasiala studier har genomförts. 
− Medel kommer att erhållas från EFS för vuxenpedagogiska frågor. 
− SVT har visat intresse för kursen om yrkessvenska som genomförs i Vingåker. 
− Verksamheten (SFI och komvux) har ökat i både Vingåker och Katrineholm. 
 
Yttrande 
Under informationspunkten yttrar sig Gunilla Magnusson (S) och Tomas Selig (V). 
_______________ 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 15 

Viadidaktnämndens kvalitetspris 2018  (VIAN/2018:3)  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden instämmer i förvaltningens bedömning och utser Lena Rosenberg 
till mottagare av Viadidaktnämndens kvalitetspris 2018. Arbetsmarknadsenheten 
uppmanas att återkomma med förnyade nomineringar nästa år. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Viadidakt verkar inom områdena vuxenutbildning och arbetsmarknad för att bidra till 
kommunfullmäktiges övergripande mål om höjd utbildningsnivå och ökad egen 
försörjning. För att stimulera förvaltningen att uppnå ökad måluppfyllelse beslöt 
Viadidaktnämnden i december 2015 att inrätta ett årligt kvalitetspris.  
Med utgångspunkt från det arbete som genomförts under det gångna året har ett antal 
nomineringar till mottagare av priset inkommit. Inkomna nomineringar  har avsett 
Tony Cameron för sitt arbete inom Viadidakt arbetsmarknad, Lena Rosenberg för sitt 
arbete som samordnare för högre studier samt Yvonne Nyberg och Karin Pettersson 
för deras arbete med projektet Suggestopedisk språkinlärning. Förvaltningens 
bedömning är att samtliga nomineringar är ytterst kvalificerade.  
Förvaltningen föreslår att Viadidaktnämndens kvalitetspris år 2018 tilldelas Lena 
Rosenberg, samordnare för högre studier inom Vuxnas lärande.  
Lena har på ett målmedvetet sätt utvecklat Viadidakts arbete inom området högre 
studier. Med sitt engagemang och strategiska arbete har Lena stärkt förvaltningens 
samverkan med olika utbildningsanordnare och verkat för att öka intresset för 
eftergymnasiala studier. Lenas insatser har även bidragit till att nya yrkeshögskole-
utbildningar förlagts till Campus Viadidakt. Tack vare detta arbete har invånarnas 
möjligheter att läsa högre studier från hemorten ökat.  
Prissumman om 10 000 kronor ska enligt nämndens riktlinjer användas till ändamål 
som främjar det fortsatta arbetet. 
 
Överläggning 
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Annika Wågenberg (S) och 
Gunilla Magnusson (S). 
 
Förslag och yrkanden 
Ordföranden Gunilla Magnusson (S) yrkar tillägg till förvaltningens förslag till 
beslut, så att beslutsförslaget lyder enligt följande  
Viadidaktnämnden instämmer i förvaltningens bedömning och utser Lena Rosenberg 
till mottagare av Viadidaktnämndens kvalitetspris 2018. Arbetsmarknadsenheten 
uppmanas att återkomma med förnyade nomineringar nästa år. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag 
till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta. 
_______________ 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Beslutet skickas till: 
Lena Rosenberg 
Arbetsmarknadsenheten 
Akten 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 16 

Yttrande över remiss Biblioteksplan för Katrineholms 
kommun 2018-2020  (VIAN/2018:18)  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande och 
överlämnar det till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2018-2020 har upprättats. 
Kommunledningsförvaltningen har remitterat förslaget till bildningsnämnden, vård- 
och omsorgsnämnden samt Viadidaktnämnden för att ge dessa en möjlighet att yttra 
sig. Svar på remissen ska ha inkommit senast den 12 juni 2018. 
Syftet med biblioteksplanen är att ta tillvara och utveckla kommunens 
biblioteksresurser. I planen anges bland annat prioriterade utvecklingsmål för 
Katrineholms bibliotek 2018-2020.  
Kommunens bibliotek fyller en viktig funktion i det livslånga lärandet. Viadidakt ser 
det som positivt att planen bland annat betonar bibliotekets uppgift att utgöra ett stöd 
för såväl informellt som formellt lärande. Biblioteket är i detta avseende en viktig 
resurs för de som läser vid Viadidakt, både för elever inom kommunal 
vuxenutbildning och för studerande inom högre studier.  
Viadidakt ser det också som särskilt positivt att en av målsättningarna i den nu 
remitterade planen är att utveckla samverkan mellan Katrineholms bibliotek och 
Viadidakt. Förvaltningen tillstyrker mot denna bakgrund förslaget till ny 
biblioteksplan. 
 
Överläggning 
Under viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S). 
_______________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 17 

Delegationsbeslut tagna på nämndens vägnar under 
perioden 2018-02-12 -- 2018-04-15  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av beslut fattade på Viadidaktnämnden vägnar under perioden 
2018-02-12 – 2018-04-15. Redovisningen har skickats ut i sin helhet med 
sammanträdeshandlingarna. 
___________________ 
 

 
 

 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 18 

Meddelanden Viadidaktnämnden 2018-04-24  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utdrag ur Viadidaktnämndens diarium över handlingar för perioden  
2018-02-15 – 2018-04-24. Förteckning över handlingarna finns på Viadidakt, 
Bievägen 1B, Katrineholm. 
___________________ 
 

 
 

 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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