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Plats och tid

KTS-salen, Drottninggatan 18 Katrineholm, kl 09:00 – 10:30

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), Anders Lundström (VTL)

Beslutande
ersättare

Christina Simonsen (S), Anna Åteg (S), Christer Nodemar (M)

Ersättare

Zeynab Fidhin (S), Annie-Marie Carlsson (M), Ami Rooth (MP), Tiina Rokka (V), Monica
Andersson (C)

Övriga
deltagande

Nämndsekreterare Emma Fälth, förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt, områdeschef
Kristina Ljung, rektor Birgitta Åberg Andersson, ekonom Julia Eklöf, controller Anders
Jansson

Utses att justera

Annika Wågenberg och Monica Granström
Stadshuset Gröna Kulle 2017-12-15

Justeringens
plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

…………………………………
Emma Fälth

Ordförande

…………………………………
Gunilla Magnusson

Justerande

…………………………………
Annika Wågenberg

Paragrafer

§47 - §49

…………………………………
Monica Granström
BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Viadidaktnämnden

Sammanträdes
datum

2017-12-11

Datum för
anslags
uppsättande

2017-12-15

Förvaringsplats
av protokollet

Viadidakt Katrineholm

Paragrafer

§47 - §49

Datum för anslags
nedtagande

Underskrift

Utdragsbestyrkande

2018-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VIADIDAKTNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2017-12-11

2

§ 47

Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning fastställs och godkänns.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 48

Verksamhetsinformation
Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt informerar om hur det går med översynen
kring organisationen av Viadidaktnämndens verksamhetsområde. Kommunstyrelsen i
Vingåker behandlar ärendet idag och Katrineholms kommunstyrelse på onsdag.
Tjänstemannaförslagen i båda kommunerna föreslår att den gemensamma nämnden
ska fortsätta.
Områdeschef Kristina Ljung berättar om den överenskommelse med
Arbetsförmedlingen som gäller etableringen som Viadidakt jobbar med att ta fram.
Huvudinriktning ska vara mot yrkesspår. Efter kartläggning och analyser har
Viadidakt tillsammans med Arbetsförmedlingen kommit fram till tre huvudspår.
Dessa är serviceyrken, vård och omsorgsyrken och industriyrken. Sista februari ska
detta vara klart.
I samband med detta har Viadidakt sökt pengar för fördjupad samverkan med företag.
Rektor Birgitta Åberg Andersson informerar om att till grundläggande utbildning är
idag 250 kurssökande och 309 kurssökande på eftergymnasial utbildning.
Viadidakt har fått bidrag för att kunna anställa en projektanställd för Elevhälsan för
vuxna. Dessutom har Viadidakt fått pengar för att forskare ska kunna följa arbetet
med elevhälsan.
Idag står 112 personer i kö till SFI samtidigt som 599 elever läser SFI varav cirka 130
elever är från Vingåker. Det finns behov av att utöka antalet kvällskurser då fler har
fått annan sysselsättning, men önskar läsa klart SFI.
Gällande yrkesvuxenutbildningar startas det kurser i VVS (IUC) med 8 personer (19
sökande), bygg med 10 personer, restaurang och storkök med 10 personer samt vård
och omsorg med 50 sökande, både platsutbildning samt distansutbildning.
Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Gunilla Magnuson (S), Marion Ståhl (S),
Thomas Selig (V), Anders Lundström (VTL), Annie-Marie Carlsson (M), Tiina
Rokka (V) och Christer Nodemar (M).
Viadidaktnämnden tackar för informationerna.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 49

Viadidaktnämndens plan med budget 2018
(VIAN/2017:40)
Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden beslutar att fastställa det av förvaltningen utarbetade förslaget till
Viadidaktnämndens plan med budget 2018.
Sammanfattning av ärendet
Viadidakt har utarbetat ett förslag till Viadidaktnämndens plan med budget för år
2018.
Planeringsprocessen inför år 2018 inleddes under våren 2017 då representanter för
kommunledningarna i Katrineholm och Vingåker samt företrädare för
Viadidaktnämnden sammanträdde i syfte att diskutera inriktning för budgetarbetet
avseende Viadidaktnämnden. Därefter beslutade Katrineholms kommunstyrelse i
april planeringsdirektiv för år 2018. I planeringsdirektivet gavs nämnderna i uppdrag
att lämna underlag för kommunens övergripande plan med budget 2018-2020.
I augusti fattade Viadidaktnämnden beslut om nämndens underlag för övergripande
plan med budget. I underlaget beskrev nämnden bland annat förutsättningar och
verksamhetsförändringar utifrån de målområden som anges i kommunplan 20152018.
Katrineholms övergripande plan med budget har därefter behandlats i
kommunstyrelsen under oktober och beslutats av kommunfullmäktige den 20
november 2017. Viadidaktnämndens plan med budget för år 2018 tar sin
utgångspunkt i den fastställda övergripande planen med budget 2018-2020.
Ärendets handlingar
•
•

Tjänsteskrivelse från Viadidakt, daterad 2017-11-29
Viadidaktnämndens plan med budget 2018

Yttrande
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Anders Lundström (VTL), Gunilla
Magnusson (S) och Thomas Selig (V).
___________________

Beslutet skickas till:
Akt

Ordförandens sign

Justerandes sign

