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§ 5 Dnr 2022/11 

Förvaltningschefen informerar 

Beskrivning av ärendet 
 
Förvaltningschefen Mats Berglund presenterar sig: 
Anställd från och med 19 september 2022. 
Tidigare bakgrund som chef inom integration, AME och vuxenutbildning i 
Falun. 
 
Information från förvaltningschefen: 

• Viktiga områden att arbeta med just nu är matchning mot näringslivet 
utifrån demografisk situation. 

• Viktigt att hitta lösning gällande bostäder för ukrainare och 
kvotflyktingar under kommande år. 

• 47 ukrainare i Leksand bosatta på Insjöns hotell och 17 i Rättvik 
bosatta på Fyra hästar. Inför 2023 väntas 30–50 nya ukrainare till 
Leksand och 30 till Rättvik. 

• Samverkan med Leksands folkhögskola som har SFI och 
Vuxenutbildningen har yrkesförberedande SFI. 

• Många av de ukrainare som kommit till kommunerna har hög 
utbildningsnivå. 

• Inför 2023 väntas 29 kvotflyktingar till Leksand och 18 till Rättvik. 
• Viktigt att ta höjd för de stora företagsetableringar som väntas i 

regionen, Northvolt i Borlänge och Hitachi i Ludvika. Dessa företag 
erbjuder många arbetstillfällen, men det kommer även ge innebära att 
underleverantörer och andra branscher får ökat rekryteringsbehov. 

• Gemensam kartläggning (AME, Vux och integration) 
• Samverkan med andra myndigheter och sektorer 

(Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialförvaltning, Vård- 
och omsorg och andra kommuner). 

• Arbetsmarknadsanalys i samarbete med Svamac med fokus på de 10 
största arbetsgivarna, pensionsavgångar, omvärldsspaning. 

 

Beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 
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Beslutet skickas till 
Förvaltningschef VIA-förvaltningen, Mats Berglund 
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§ 6 Dnr 2022/6 

Ekonomisk uppföljning 

Beskrivning av ärendet 
Prognosen per augusti är positiv motsvarande 2,5 miljoner kronor (mnkr). Den 
positiva prognosen beror framför allt på högre intäkter för Vuxenutbildningen. 
Övriga avdelningar inom förvaltningen förväntas totalt sett hålla budget.  

 

Förvaltningschef och administration 
I budget för förvaltningschef och administration ingår framför allt 
personalkostnader för chefstjänster och administrativ personal. Här förväntas 
budgeterad ram hållas, även om det kan sluta med ett mindre överskott. Det 
mindre överskottet kan härledas till något senare anställning av 
förvaltningschef än budgeterat. I övrigt förväntas i dagsläget ingen 
budgetavvikelse.  

Vuxenutbildning 
Vuxenutbildningen förväntas göra ett överskott om 2,5 mnkr för året. 
Överskottet beror framför allt på högre intäkter än budgeterat. Totalt sett 
förväntas intäkterna överstiga budget med 4,7 mnkr. Merparten avser 
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statsbidrag som återsöks via Dalawux där ökningen till stor del beror på att 
verksamheten förväntas kunna ansöka om mer bidrag för 
kombinationsutbildningar. Beviljat statsbidrag för Lärcentrum 2022 uppgår 
till 1 085 tusen kronor (tkr). Ca 800 tkr av bidraget förväntas finansiera 
driftkostnader, alltså ungefär 100 tkr mer än budgeterat. Övrig del finansierar 
investeringar. Verksamheten har även fått besked om att statsbidraget för 
Kartläggning och validering inte behöver återbetalas. Bidraget beviljades för 
2021 och det fanns en stor osäkerhet om eventuell återbetalning av del av 
bidraget i årsbokslutet varför 480 tkr avsattes. Beskedet innebär att 
motsvarande summa påverkar prognosen positivt. Verksamheten har även 
beviljats medel via Finsam för projektet Utvecklingen av alternativ SFI med 
fokus på yrkesintroduktion för perioden 1 okt 2022 – 30 sep 2023. Detta är 
en förlängning av det pågående projektet.  
Personalkostnaderna väntas överstiga budget med ungefär 1,7 mnkr, vilket 
beror på anställningar till följd av tillkommande projektmedel och ökat antal 
deltagande. För att matcha behovet och söktrycket har verksamheten ökat 
antalet lärare inom kombinationsutbildning, vård och omsorg samt hotell och 
restaurang. De ökade personalkostnaderna balanseras upp av ökade 
projektmedel och ökade statsbidrag.  
Övriga kostnader väntas öka med 500 tkr till följd utav projektrelaterade 
kostnader.  

AME och Integration 
I budget för AME och Integration ingår bl a personalkostnader, 
åtgärdsanställningar, lokalkostnader, driftkostnader och driftbidrag från 
Arbetsförmedlingen. Då verksamheten fortfarande är under uppstart är 
prognosen väldigt svårberäknad. Även tillkommande kostnader för 
flyktingar från Ukraina försvårar beräkningen av prognosen.  
 
Den första prognosen visar på ett mindre underskott för avdelningen, vilket 
framför allt beror på tolkkostnader för flyktingar från Ukraina. Övriga delar 
av verksamheten ser i dagsläget ut att hålla budgeterad ram.  
 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande ekonomisk uppföljning per augusti. 

Beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef VIA-nämnden 
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Rektor Vuxenutbildningen 
Avdelningschef AME och Integration  
Mikael Sjöström, verksamhetsekonom Leksands kommun 
Per Andersson, controller Rättviks kommun 
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§ 7 Dnr 2022/12 

Mål och budget 

Beskrivning av ärendet 
Äskande från nämnd till respektive kommun ska specificeras inom VIA-
nämnden för översändande till kommunstyrelserna. Beslut om ramar fattas i 
respektive kommunfullmäktige. Detaljeras i VIA-förvaltningens budget 
senast i december. 
 
 
 

Beslut 
1. Nämnden ger VIA-förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till 

budget till decembermötet 2022. 

Beslutet skickas till 
Mikael Sjöström, verksamhtsekonom Leksands kommun 
Per Andersson, controller Rättviks kommun 
Mats Berglund, förvaltningschef, VIA-förvaltningen 
Cecilia Falk, rektor Vuxenutbildningen 
Nina Kronbrink, tf. avdelningschef integration och AME  
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§ 8 Dnr 2022/7 

Information Vuxenutbildningen 

Beskrivning av ärendet 
 
Ökat antal sökande till utbildning  
Vi har haft ett ökat antal sökande till våra utbildningar  med start  augusti 
2022. En utveckling har skett av kombinationsutbildningar  och reguljära 
utbildningar. Ett ökat fokus på den enskilde deltagarens behov och 
förutsättningar till studier, vilket har bidragit till ett ökat antal individuella 
upplägg.  Samverkan med verksamheterna är grunden för det ska fungera. 
VO: 15 
BF: 18 
Kocklärling: 10 
Totalt antal deltagare inom kombinationsutbildning: 80 stycken. 
 
Projektet Alternativ SFI går över till Yrkesintroduktion. 
Många av de elever som vi har haft inom detta projekt har gått över till 
anställning. Vi har fortfarande kontakt med de som har gått ut iarbete och 
handleder på plats för att skapa en långsiktighet i anställningen. 
Vi har lämnat in en ny ansökan till Finsam gällande projektet, en utökning av 
målgrupperna kommer att ske till att innefatta personer som befinner sig 
långt från arbetsmarknaden. 
AF arbetar för att detta ska bli ett jobbspår. 
IFO kan anvisa till AME och de anvisar sedan till Utbildningen. 
Intervjuer av deltagare kommer att ske under vecka 45 och 46,  start den 15 
januari. 
Utveckling av inriktningar; Lantbruk, bygg samt café. 
 
Ny ansökan till validering och kartläggning – statsbidrag 
Ny ansökan har skickats in till skolverket för kartläggning och validering. 
Projektet kommer att genomföras tillsammans med Gagnef. Målet är att 
systematisera processen samt arbeta med kollegialt lärande främst utifrån 
praktisk bedömning.  
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Sociala medier: 
Kontot för sociala medier för vuxenutbildningen Leksand-Rättvik är öppnat. 
 
Måndagsmöten: 
Måndagsmöten 8–12 sker inom Vuxenutbildningen varje måndag. Rullande 
schema.  Fokus på pedagogiska och organisatoriska frågor. Positivt driv 
framåt.  Smartboardutbildning, lärare som arbetar på insjönsskola. Bygga på 
med extern utbildning måndagen den 19 september. 
 
Upphandling distansutbildning: 
4 aktörer har lämnat in: 
Arena utbildning 
Hermods 
ABF Göteborg 
NTI 
Hermods avtal löper på till och med den sista september.  
 
Lokalbrist som resultat av ökat deltagarantal: 
Vi håller på att se över lokalerna för att motsvara den ökade efterfrågan. 
Gäller främst lokaler i Leksand.  I nuläget sker samverkan med Gymnasiet – 
Gästis, men vi håller på att se över möjligheten att komma åt lokaler i 
källaren. Samverkansgruppen genomför risk och konsekvens analys för att 
dokumentera nuläge och se hur vi kan arbeta framåt. 
 
Samarbete med Leksandsfolkhögskola utifrån deltagare från Ukraina: 
Folkhögskolan kommer att starta en svenska kurs för deltagare från Ukraina, 
med start den 26 september. Vuxenutbildningen kommer att ha Yrkesvenska 
mot jobb två dagar per vecka, med inriktning mot Barn och Fritid, 
Omvårdnad och hotell och restaurang.  Vi kommer också att erbjuda 
arbetsmarknadskunskap 3 timmar per vecka. En förfrågan gällande 
yrkessvenska på kvällstid har uppkommit. 
 
Cafeverksamhet på Brandmannen: 
 I mitten av oktober så kommer vi att starta cafeverksamhet på 
Brandmannen.  Vi har fått ansökan beviljad från Samhälle och miljö. 
Finsnickeri kommer att bygga disken.  Det som kocklärling producerar 
kommer att säljas. Det kommer även att läggas in som spår inom 
yrkesintroduktion. 
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Dalarnas centrum för Livsmedelsproduktion: Stiernhööksgymnasiet 
Samverkan med flera olika aktörer i dalarna kring detta projekt som 
finansernas av Region Dalarna.  
Vuxenutbildningen kommer att anställa två lärare som arbetar på 
Stiernhööksgymnasiet.  Inriktningar inom utbildningen är Lantbruk mot 
djur/maskiner samt odling mot livsmedel. Start på utbildningen vecka 10 
2023. 
 
Ökat antal sökande deltagare med hörselnedsättning: 
Vi har ökat antal sökande som har en hörselnedsättning. De utbildningar som 
vi har genom extern leverantör har tolk möjligheter.  Utmaningen är vid sök 
till externa utbildningar. Vi behöver se över hur vi ska prioritera detta framåt 
för att skapa likvärdiga förutsättningar. Vid externa utbildningar behöver vi 
stå för kostnaden för teckenspråkstolk om deltagaren ifråga inte är inskriven 
på AF och är berättigad till det via dem.  
 
Konferens Via-Förvaltningen i Tällberg den 13-14 oktober 
 Vi har gemensam konferens i Tällberg den 13-14 oktober i Tällberg för all 
personal inom Via, syftet är att skapa en arena för samarbete/samverkan 
framåt. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänstutlåtande daterat 2022-09-13 

Beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Rektor Cecilia Falk 
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§ 9 Dnr 2022/9 

Information AME och integration 

Beskrivning av ärendet 
Arbetsmarknadsenheten  
Rättvik  
50 individer är inskrivna, 15st är inom ROA (Rehabilitering och arbete), 
övriga är från socialtjänsten, FK samt LSS. Rättvik har ännu inte ett system 
för statistik och digital dokumentation.  
Leksand 
58st är inskrivna och vi har under året avslutat 59st. av dessa gick 41% till 
arbete och studier, 8% blev överförd till annan myndighet. Inflödet i dom 
båda kommunerna är lågt och har så varit under en längre tid.  
Från den 1/7 har vi börjat med att gemensamt se över rutiner och 
arbetsmetoder för att vi ska, utifrån bästa förutsättningar, kunna bli bredare i 
verktygslådan. Vi har haft gemensamt planeringsdagar för att vi ska kunna 
hitta nya vägar hur dom olika AME verksamehterna ska kunna samarbeta 
och hur vi sen ska kunna koppla på vuxenutbidlningen runt de klienter som 
anvisas. Vi kommer att arbeta upp ett gemensamt kartläggningmaterial som 
sedan följer med individen till vux. Tanken att Vuxenskolan ska kopplas in 
runt deltagaren på ett tidig stadie för att på så sätt kunna kvalitetsäkra 
praktiken som kan blir riktad mot en individanpassad utbildning.  
DUA överenskommelse ska skrivas gemensamt med Rättvik 
 
Fortbidlning 
Under hösten kommer flertalet av personalen att gå en utbildning i 
lösningfokuserat som finnaniseras av Finsam. Kursen är fördelad ett par 
dagar/månaden 
Ytterligare en i personalen har gått grunläggande (kurs A) 
teckenspråksutibildning 
 
Integration 
Rättvik 
Under 2022 så har kommuntalet för kvot varit 17st. 6st har kommit, saknas 
11 som beräknas komma mellan oktober -december. Bostäder för kvot 2022 
finns.  
Nytt kommuntal för 2023 är 18st. Där saknas bostäer.  
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Ukraina:  kommuntal på 41. Hitintills i år har det kommit 19st, 4 har 
återvänt men boende på 4 Hästar täcker upp årets behov. För 2023 har vi inte 
fått ett exakt antal, men då den ukrinska flyktingströmmen har minskat så får 
vi ta höjd för ca 20-30st. 
Leksand 
Nyckeltalet 2022 är 23 st men vi har tagit emot 31st hit intills i år 
(anvisningar från både 20 och 21) vi saknar 11 som ska komma sen är vi 
klarar. Nytt nyckeltal för 2023 är 29st. när det gäller Ukraina så har vi ett 
nyckeltal på 60 st och vi har tagit emot alla (några har återvänt) nya siffor 
visar en lägre inströmning under 2023 men vi får nog ta höjd för 30-50st . 
Även i Leksans blir utmaningen att få fram bostäder. 
Vi har fram till den 11/10 att meddela hur vi vill fördela nyckeltalen mellan 
rättvik och leksand utifrån förutsättningar. Detta kommer att påverka 
socialtjänsten, barnomsorg och skolplatser. Vi kan även ”önska” inom vilket 
ålderspann barnen som kommer ska var i utifrån tillgång av förskoleklasser, 
mellan- eller högstadiet. 
Övriga frågor 
Leasingavtal för bilarna i Rättvik. 
Idag står bilarna kvar på Rättvikskommun men verksamheterna blir av med 
sina 2 fordon vid årsskiftet. Avtalen kommer att ses över. 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-09-20 

Beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Tf. avdelningschef integration och AME, Nina Kronbrink 

13Protokoll VIA-nämnden 2022-09-29
(Signerat, SHA-256 A28DC1A67C875F2070C02618F387C9FEFF1B2806DCB7F699C17ECE7B9D0C3C91)

Sida 13 av 16



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-29 

 
  

VIA-nämnden   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 10 Dnr 2022/13 

Presidiet informerar 

Beskrivning av ärendet 
Detta blir en ny punkt på dagordningen där arbetsformer och rutiner för 
nämnden redogörs. Mål att ta fram ett årshjul samt en verksamhetsplan för 
nämnden. 
Presidiet kommer att informera från kommunstyrelsen i respektive kommun. 
 

Beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Ordförande i VIA-nämnden Tomas Bergsten (C) 
Vice ordförande Joanna Stridh (C) 
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§ 11 Dnr 2022/8 

Delegationsärenden 

Beskrivning av ärendet 
Den gemensamma VIA-nämnden för Leksand-Rättvik har överlåtit sin 
beslutanderätt till rektor för vuxenutbildningen enligt en av nämnden 
antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. 
Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa 
delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla delegering.  
• Delegationsbeslut anställningar fr.o.m. 2022-07-01 t.o.m. 2022-09-01 

Beslutsunderlag 
Lista över fattade delegationsbeslut Cecilia Falk 

Beslut 
1. Godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 

Beslutet skickas till 
Rektor Cecilia Falk 
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Plats och tid Digitalt Teams, kl. 13:30-14:50 
Beslutande 
 


Ledamöter 
Tomas Bergsten (C) 
Joanna Stridh (C) 
Lars Halvarson (S) 
Robin Nordlund (M) 
Agnetha Wallander (M) 
Anki Dåderman (S) 
 
 
 
 


 
 
 


 Tjänstgörande ersättare 
Skriv här 
 
 
 
 
 
 
 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 
Karin Mikkonen (C) 
Yvonne Ineteg (V) 
Kaj Bergenhill (M) 
Britt-Marie Essell (S) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 Tjänstemän 
Förvaltningschef Mats Berglund 
Rektor Cecilia Falk § 8–11 
Tf. avdelningschef Nina Kronbrink 
Controller Per Bodin-Hasen § 6–7 
Verksamhetsekonom Mikael Sjöström § 6–7 
Nämndsekreterare Liv Grete Lidberg 
 
 


Övriga 
Skriv här 
 
 


 
 
Justeringens plats och tid 
 


Digital signering 2022-10-06 kl. 12.00 
 


 
 


Paragrafer 5-11  
Ordförande 
 
 
 
 


Tomas Bergsten (C)  


Justerare  
 
Lars Halvarson (S) 


 


   


  
  


    
 
 ANSLAG/BEVIS 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ VIA-nämnden 


Sammanträdesdatum 2022-09-29 


Datum då anslaget sätts upp 2022-10-07 Datum då anslaget tas ned 2022-10-29 


Förvaringsplats för protokollet Vuxenutbildningen 
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Ärendelista 
 


   
 § 5 Förvaltningschefen informerar 
 § 6 Ekonomisk uppföljning 
 § 7 Mål och budget 
 § 8 Information Vuxenutbildningen 
 § 9 Information AME och integration 
 § 10 Presidiet informerar 
 § 11 Delegationsärenden 
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§ 5 Dnr 2022/11 


Förvaltningschefen informerar 


Beskrivning av ärendet 
 
Förvaltningschefen Mats Berglund presenterar sig: 
Anställd från och med 19 september 2022. 
Tidigare bakgrund som chef inom integration, AME och vuxenutbildning i 
Falun. 
 
Information från förvaltningschefen: 


• Viktiga områden att arbeta med just nu är matchning mot näringslivet 
utifrån demografisk situation. 


• Viktigt att hitta lösning gällande bostäder för ukrainare och 
kvotflyktingar under kommande år. 


• 47 ukrainare i Leksand bosatta på Insjöns hotell och 17 i Rättvik 
bosatta på Fyra hästar. Inför 2023 väntas 30–50 nya ukrainare till 
Leksand och 30 till Rättvik. 


• Samverkan med Leksands folkhögskola som har SFI och 
Vuxenutbildningen har yrkesförberedande SFI. 


• Många av de ukrainare som kommit till kommunerna har hög 
utbildningsnivå. 


• Inför 2023 väntas 29 kvotflyktingar till Leksand och 18 till Rättvik. 
• Viktigt att ta höjd för de stora företagsetableringar som väntas i 


regionen, Northvolt i Borlänge och Hitachi i Ludvika. Dessa företag 
erbjuder många arbetstillfällen, men det kommer även ge innebära att 
underleverantörer och andra branscher får ökat rekryteringsbehov. 


• Gemensam kartläggning (AME, Vux och integration) 
• Samverkan med andra myndigheter och sektorer 


(Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialförvaltning, Vård- 
och omsorg och andra kommuner). 


• Arbetsmarknadsanalys i samarbete med Svamac med fokus på de 10 
största arbetsgivarna, pensionsavgångar, omvärldsspaning. 


 


Beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 
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Beslutet skickas till 
Förvaltningschef VIA-förvaltningen, Mats Berglund 
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§ 6 Dnr 2022/6 


Ekonomisk uppföljning 


Beskrivning av ärendet 
Prognosen per augusti är positiv motsvarande 2,5 miljoner kronor (mnkr). Den 
positiva prognosen beror framför allt på högre intäkter för Vuxenutbildningen. 
Övriga avdelningar inom förvaltningen förväntas totalt sett hålla budget.  


 


Förvaltningschef och administration 
I budget för förvaltningschef och administration ingår framför allt 
personalkostnader för chefstjänster och administrativ personal. Här förväntas 
budgeterad ram hållas, även om det kan sluta med ett mindre överskott. Det 
mindre överskottet kan härledas till något senare anställning av 
förvaltningschef än budgeterat. I övrigt förväntas i dagsläget ingen 
budgetavvikelse.  


Vuxenutbildning 
Vuxenutbildningen förväntas göra ett överskott om 2,5 mnkr för året. 
Överskottet beror framför allt på högre intäkter än budgeterat. Totalt sett 
förväntas intäkterna överstiga budget med 4,7 mnkr. Merparten avser 
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statsbidrag som återsöks via Dalawux där ökningen till stor del beror på att 
verksamheten förväntas kunna ansöka om mer bidrag för 
kombinationsutbildningar. Beviljat statsbidrag för Lärcentrum 2022 uppgår 
till 1 085 tusen kronor (tkr). Ca 800 tkr av bidraget förväntas finansiera 
driftkostnader, alltså ungefär 100 tkr mer än budgeterat. Övrig del finansierar 
investeringar. Verksamheten har även fått besked om att statsbidraget för 
Kartläggning och validering inte behöver återbetalas. Bidraget beviljades för 
2021 och det fanns en stor osäkerhet om eventuell återbetalning av del av 
bidraget i årsbokslutet varför 480 tkr avsattes. Beskedet innebär att 
motsvarande summa påverkar prognosen positivt. Verksamheten har även 
beviljats medel via Finsam för projektet Utvecklingen av alternativ SFI med 
fokus på yrkesintroduktion för perioden 1 okt 2022 – 30 sep 2023. Detta är 
en förlängning av det pågående projektet.  
Personalkostnaderna väntas överstiga budget med ungefär 1,7 mnkr, vilket 
beror på anställningar till följd av tillkommande projektmedel och ökat antal 
deltagande. För att matcha behovet och söktrycket har verksamheten ökat 
antalet lärare inom kombinationsutbildning, vård och omsorg samt hotell och 
restaurang. De ökade personalkostnaderna balanseras upp av ökade 
projektmedel och ökade statsbidrag.  
Övriga kostnader väntas öka med 500 tkr till följd utav projektrelaterade 
kostnader.  


AME och Integration 
I budget för AME och Integration ingår bl a personalkostnader, 
åtgärdsanställningar, lokalkostnader, driftkostnader och driftbidrag från 
Arbetsförmedlingen. Då verksamheten fortfarande är under uppstart är 
prognosen väldigt svårberäknad. Även tillkommande kostnader för 
flyktingar från Ukraina försvårar beräkningen av prognosen.  
 
Den första prognosen visar på ett mindre underskott för avdelningen, vilket 
framför allt beror på tolkkostnader för flyktingar från Ukraina. Övriga delar 
av verksamheten ser i dagsläget ut att hålla budgeterad ram.  
 


Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande ekonomisk uppföljning per augusti. 


Beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 


Beslutet skickas till 
Förvaltningschef VIA-nämnden 
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Rektor Vuxenutbildningen 
Avdelningschef AME och Integration  
Mikael Sjöström, verksamhetsekonom Leksands kommun 
Per Andersson, controller Rättviks kommun 
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§ 7 Dnr 2022/12 


Mål och budget 


Beskrivning av ärendet 
Äskande från nämnd till respektive kommun ska specificeras inom VIA-
nämnden för översändande till kommunstyrelserna. Beslut om ramar fattas i 
respektive kommunfullmäktige. Detaljeras i VIA-förvaltningens budget 
senast i december. 
 
 
 


Beslut 
1. Nämnden ger VIA-förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till 


budget till decembermötet 2022. 


Beslutet skickas till 
Mikael Sjöström, verksamhtsekonom Leksands kommun 
Per Andersson, controller Rättviks kommun 
Mats Berglund, förvaltningschef, VIA-förvaltningen 
Cecilia Falk, rektor Vuxenutbildningen 
Nina Kronbrink, tf. avdelningschef integration och AME  
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§ 8 Dnr 2022/7 


Information Vuxenutbildningen 


Beskrivning av ärendet 
 
Ökat antal sökande till utbildning  
Vi har haft ett ökat antal sökande till våra utbildningar  med start  augusti 
2022. En utveckling har skett av kombinationsutbildningar  och reguljära 
utbildningar. Ett ökat fokus på den enskilde deltagarens behov och 
förutsättningar till studier, vilket har bidragit till ett ökat antal individuella 
upplägg.  Samverkan med verksamheterna är grunden för det ska fungera. 
VO: 15 
BF: 18 
Kocklärling: 10 
Totalt antal deltagare inom kombinationsutbildning: 80 stycken. 
 
Projektet Alternativ SFI går över till Yrkesintroduktion. 
Många av de elever som vi har haft inom detta projekt har gått över till 
anställning. Vi har fortfarande kontakt med de som har gått ut iarbete och 
handleder på plats för att skapa en långsiktighet i anställningen. 
Vi har lämnat in en ny ansökan till Finsam gällande projektet, en utökning av 
målgrupperna kommer att ske till att innefatta personer som befinner sig 
långt från arbetsmarknaden. 
AF arbetar för att detta ska bli ett jobbspår. 
IFO kan anvisa till AME och de anvisar sedan till Utbildningen. 
Intervjuer av deltagare kommer att ske under vecka 45 och 46,  start den 15 
januari. 
Utveckling av inriktningar; Lantbruk, bygg samt café. 
 
Ny ansökan till validering och kartläggning – statsbidrag 
Ny ansökan har skickats in till skolverket för kartläggning och validering. 
Projektet kommer att genomföras tillsammans med Gagnef. Målet är att 
systematisera processen samt arbeta med kollegialt lärande främst utifrån 
praktisk bedömning.  
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Sociala medier: 
Kontot för sociala medier för vuxenutbildningen Leksand-Rättvik är öppnat. 
 
Måndagsmöten: 
Måndagsmöten 8–12 sker inom Vuxenutbildningen varje måndag. Rullande 
schema.  Fokus på pedagogiska och organisatoriska frågor. Positivt driv 
framåt.  Smartboardutbildning, lärare som arbetar på insjönsskola. Bygga på 
med extern utbildning måndagen den 19 september. 
 
Upphandling distansutbildning: 
4 aktörer har lämnat in: 
Arena utbildning 
Hermods 
ABF Göteborg 
NTI 
Hermods avtal löper på till och med den sista september.  
 
Lokalbrist som resultat av ökat deltagarantal: 
Vi håller på att se över lokalerna för att motsvara den ökade efterfrågan. 
Gäller främst lokaler i Leksand.  I nuläget sker samverkan med Gymnasiet – 
Gästis, men vi håller på att se över möjligheten att komma åt lokaler i 
källaren. Samverkansgruppen genomför risk och konsekvens analys för att 
dokumentera nuläge och se hur vi kan arbeta framåt. 
 
Samarbete med Leksandsfolkhögskola utifrån deltagare från Ukraina: 
Folkhögskolan kommer att starta en svenska kurs för deltagare från Ukraina, 
med start den 26 september. Vuxenutbildningen kommer att ha Yrkesvenska 
mot jobb två dagar per vecka, med inriktning mot Barn och Fritid, 
Omvårdnad och hotell och restaurang.  Vi kommer också att erbjuda 
arbetsmarknadskunskap 3 timmar per vecka. En förfrågan gällande 
yrkessvenska på kvällstid har uppkommit. 
 
Cafeverksamhet på Brandmannen: 
 I mitten av oktober så kommer vi att starta cafeverksamhet på 
Brandmannen.  Vi har fått ansökan beviljad från Samhälle och miljö. 
Finsnickeri kommer att bygga disken.  Det som kocklärling producerar 
kommer att säljas. Det kommer även att läggas in som spår inom 
yrkesintroduktion. 
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Dalarnas centrum för Livsmedelsproduktion: Stiernhööksgymnasiet 
Samverkan med flera olika aktörer i dalarna kring detta projekt som 
finansernas av Region Dalarna.  
Vuxenutbildningen kommer att anställa två lärare som arbetar på 
Stiernhööksgymnasiet.  Inriktningar inom utbildningen är Lantbruk mot 
djur/maskiner samt odling mot livsmedel. Start på utbildningen vecka 10 
2023. 
 
Ökat antal sökande deltagare med hörselnedsättning: 
Vi har ökat antal sökande som har en hörselnedsättning. De utbildningar som 
vi har genom extern leverantör har tolk möjligheter.  Utmaningen är vid sök 
till externa utbildningar. Vi behöver se över hur vi ska prioritera detta framåt 
för att skapa likvärdiga förutsättningar. Vid externa utbildningar behöver vi 
stå för kostnaden för teckenspråkstolk om deltagaren ifråga inte är inskriven 
på AF och är berättigad till det via dem.  
 
Konferens Via-Förvaltningen i Tällberg den 13-14 oktober 
 Vi har gemensam konferens i Tällberg den 13-14 oktober i Tällberg för all 
personal inom Via, syftet är att skapa en arena för samarbete/samverkan 
framåt. 
 


Beslutsunderlag 
Tjänstutlåtande daterat 2022-09-13 


Beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Rektor Cecilia Falk 
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§ 9 Dnr 2022/9 


Information AME och integration 


Beskrivning av ärendet 
Arbetsmarknadsenheten  
Rättvik  
50 individer är inskrivna, 15st är inom ROA (Rehabilitering och arbete), 
övriga är från socialtjänsten, FK samt LSS. Rättvik har ännu inte ett system 
för statistik och digital dokumentation.  
Leksand 
58st är inskrivna och vi har under året avslutat 59st. av dessa gick 41% till 
arbete och studier, 8% blev överförd till annan myndighet. Inflödet i dom 
båda kommunerna är lågt och har så varit under en längre tid.  
Från den 1/7 har vi börjat med att gemensamt se över rutiner och 
arbetsmetoder för att vi ska, utifrån bästa förutsättningar, kunna bli bredare i 
verktygslådan. Vi har haft gemensamt planeringsdagar för att vi ska kunna 
hitta nya vägar hur dom olika AME verksamehterna ska kunna samarbeta 
och hur vi sen ska kunna koppla på vuxenutbidlningen runt de klienter som 
anvisas. Vi kommer att arbeta upp ett gemensamt kartläggningmaterial som 
sedan följer med individen till vux. Tanken att Vuxenskolan ska kopplas in 
runt deltagaren på ett tidig stadie för att på så sätt kunna kvalitetsäkra 
praktiken som kan blir riktad mot en individanpassad utbildning.  
DUA överenskommelse ska skrivas gemensamt med Rättvik 
 
Fortbidlning 
Under hösten kommer flertalet av personalen att gå en utbildning i 
lösningfokuserat som finnaniseras av Finsam. Kursen är fördelad ett par 
dagar/månaden 
Ytterligare en i personalen har gått grunläggande (kurs A) 
teckenspråksutibildning 
 
Integration 
Rättvik 
Under 2022 så har kommuntalet för kvot varit 17st. 6st har kommit, saknas 
11 som beräknas komma mellan oktober -december. Bostäder för kvot 2022 
finns.  
Nytt kommuntal för 2023 är 18st. Där saknas bostäer.  
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Ukraina:  kommuntal på 41. Hitintills i år har det kommit 19st, 4 har 
återvänt men boende på 4 Hästar täcker upp årets behov. För 2023 har vi inte 
fått ett exakt antal, men då den ukrinska flyktingströmmen har minskat så får 
vi ta höjd för ca 20-30st. 
Leksand 
Nyckeltalet 2022 är 23 st men vi har tagit emot 31st hit intills i år 
(anvisningar från både 20 och 21) vi saknar 11 som ska komma sen är vi 
klarar. Nytt nyckeltal för 2023 är 29st. när det gäller Ukraina så har vi ett 
nyckeltal på 60 st och vi har tagit emot alla (några har återvänt) nya siffor 
visar en lägre inströmning under 2023 men vi får nog ta höjd för 30-50st . 
Även i Leksans blir utmaningen att få fram bostäder. 
Vi har fram till den 11/10 att meddela hur vi vill fördela nyckeltalen mellan 
rättvik och leksand utifrån förutsättningar. Detta kommer att påverka 
socialtjänsten, barnomsorg och skolplatser. Vi kan även ”önska” inom vilket 
ålderspann barnen som kommer ska var i utifrån tillgång av förskoleklasser, 
mellan- eller högstadiet. 
Övriga frågor 
Leasingavtal för bilarna i Rättvik. 
Idag står bilarna kvar på Rättvikskommun men verksamheterna blir av med 
sina 2 fordon vid årsskiftet. Avtalen kommer att ses över. 
 
 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-09-20 


Beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 


Beslutet skickas till 
Tf. avdelningschef integration och AME, Nina Kronbrink 
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§ 10 Dnr 2022/13 


Presidiet informerar 


Beskrivning av ärendet 
Detta blir en ny punkt på dagordningen där arbetsformer och rutiner för 
nämnden redogörs. Mål att ta fram ett årshjul samt en verksamhetsplan för 
nämnden. 
Presidiet kommer att informera från kommunstyrelsen i respektive kommun. 
 


Beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 


Beslutet skickas till 
Ordförande i VIA-nämnden Tomas Bergsten (C) 
Vice ordförande Joanna Stridh (C) 
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§ 11 Dnr 2022/8 


Delegationsärenden 


Beskrivning av ärendet 
Den gemensamma VIA-nämnden för Leksand-Rättvik har överlåtit sin 
beslutanderätt till rektor för vuxenutbildningen enligt en av nämnden 
antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. 
Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa 
delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla delegering.  
• Delegationsbeslut anställningar fr.o.m. 2022-07-01 t.o.m. 2022-09-01 


Beslutsunderlag 
Lista över fattade delegationsbeslut Cecilia Falk 


Beslut 
1. Godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 


Beslutet skickas till 
Rektor Cecilia Falk 
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