
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

VIADIDAKTNÄMNDEN  2018-09-25  1 
 

 

 
 

 

Plats och tid  Stora Salen, Åbrogården, kl. 09:00-10:00 
 

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), Jesper Ek (L), Monica 
Granström (S), Anders Lundström (VTL) 
 

 

Beslutande 
ersättare Christina Simonsen (S), Tiina Rokka (V), Christer Nodemar (M), 

 

 

Ersättare  Zeynab Fidhin (S), John Ogenholt (KD), Anna Åteg (S) 
 

 

Övriga  
deltagande  Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt, controller Anders Jansson, utredare Axel Stenbeck, 

rektor Sara Alexandersson, rektor Birgitta Åberg Andersson  
 

Utses att justera Marion Ståhl (S), Thomas Selig (V)  
 

Justeringens  
plats och tid Stadshuset Gröna Kulle, 2018-09-27 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §35 - §40 
Axel Stenbeck 

Ordförande ………………………………… 
 Gunilla Magnusson (S) 
Justerande ………………………………… 

Marion Ståhl (S) 
………………………………… 
Thomas Selig (V) 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Viadidaktnämnden  Paragrafer §35 - §40 
 

Sammanträdes  
datum 2018-09-25 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2018-09-28 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2018-10-22 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Viadidakt, Katrineholm 
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

 
 
 

§ 35 

Fastställande av dagordning  
Utsänd dagordning godkänns och fastställs 
______________ 
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§ 36 

Verksamhetsinformation  
Gunilla Magnusson (S) informerar om nytt reglemente och avtal för 
viadidaktnämnden mellan Katrineholm och Vingåkers kommuner, som hanteras på 
kommunstyrelsen i september samt att TUNA-projektet har förlängts med sex 
månader. 
Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt informerar om pågående rekrytering av 
rektorstjänst. 
Rektor Birgitta Åberg Andersson informerar om pågående arbete inom 
vuxenutbildning. Antal behöriga lärare ökar stadigt och inom vissa områden är den 
100 %. Man satsar vidare på kompetensförsörjning för lärare. Det pågår en översyn 
av platsbundna kurser mer fokus på kvällskurser. Genom ett statligt bidrag har man 
startat upp ett samarbete med Flens kommun för lärcentrum inom kommunal 
vuxenutbildning. 
Rektor Sara Alexandersson informerar om pågående verksamhet inom 
arbetsmarknad. Ett nytt insatsgrepp har startat för att snabbare skapa aktiviteter för 
nyinskrivna. IBIS-projektet har startat upp i september, fokus ligger på hälsa och 
välmående, totalt deltar 21 personer.  
 
Yttranden 
Under informationen yttrar sig: Gunilla Magnusson (S), Anders Lundström (VTL), 
Tiina Rooka (V), Thomas Selig (V), Marion Ståhl (S) 
 
________________ 
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§ 37 

Delårsbokslut 2018  (VIAN/2018:35)  
Förvaltningens förslag till beslut 
Viadidaktnämnden godkänner upprättad delårsrapport för 2018 och överlämnar den 
till kommunstyrelserna i Katrineholms och Vingåkers kommuner. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Viadidakt har upprättat ett förslag till Viadidaktnämndens delårsrapport för 2018. I 
enlighet med det uppdrag som lämnats till nämnderna ligger rapportens fokus på de 
avvikelser som inträffat under den redovisade perioden (jan-aug). Med avvikelser 
avses situationer där ekonomi och verksamhet inte utvecklats som planerat. En mer 
fullständig verksamhetsberättelse lämnas i årsredovisningen. 
Resultatmässigt ligger verksamhetens måluppfyllelse under perioden i huvudsak i 
nivå med helårsutfallet för 2017. De åtgärder förvaltningen initierat, vilka redovisas i 
rapporten, bedöms vara tillräckliga för att hantera de avvikelser som inträffat.  
 
Vid dagens sammanträde redogör controller Anders Jansson för viadidaktnämndens 
delårsbokslut. 
 
 
Ärendets handlingar 
• Delårsrapport 2018 viadidaktnämnden 
• Tjänsteskrivelse, viadidaktnämnden 
 
Yttranden 
Under informationen yttrar sig: Gunilla Magnusson (S), Anders Lundström (VTL), 
 
________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 38 

Sammanträdesdagar 2019  (VIAN/2018:36)  
Förvaltningens förslag till beslut 
1. Viadidaktnämnden beslutar att anta upprättat förslag till sammanträdesdagar för 

2019. 
2. Viadidaktnämnden beslutar att nämndsammanträdena ska vara öppna för 

allmänheten med undantag för individärenden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En sammanträdesplan för 2019 har tagits fram och ser ut enligt följande: 
 

Månad Tisdagar kl. 09:00 
följande datum 

Sammanträdeslokal 

Februari 26 KTS-salen, Katrineholm 
April 16 Åbrogården, Vingåker 
Juni 11 KTS-salen, Katrineholm 

Augusti 27 KTS-salen, Katrineholm 
September 24 Åbrogården, Vingåker 
December 10 KTS-salen, Katrineholm 

 

 

  
Förslaget har anpassats till kommunstyrelsens inlämningstider i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut. 
 
Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen 
________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Vingåkers kommun 
Kommunstyrelsen Katrineholm 
Akt 
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§ 39 

Redovisning av delegationsbeslut  (VIAN/2018:31)  
Förvaltningens förslag till beslut 
Viadidaktnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av delegationsbeslut fattade på nämndens vägnar: 
• Avstängning av elev, 2018-09-07 § 5  
 
Yttranden 
Under informationen yttrar sig: Gunilla Magnusson (S), Thomas Selig (V), Jesper Ek 
(L), Anders Lundström (VTL) 
 
Ärendets handlingar 
• Redovisning av delegationsbeslut 
________________ 
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§ 40 

Meddelanden  (VIAN/2018:30)  
Viadidaktnämnden lägger följande meddelanden till handlingarna. 
 
• Avsiktsförklaring medlemskap kommunalförbundet Sydarkivera, 

kommunstyrelsen § 127 2018-08-29 
• Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, kommunstyrelsen § 123 2018-08-29  
 
________________ 
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