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§ 12 Dnr 2022/11 

Förvaltningschefen informerar 

Beskrivning av ärendet 
Samverkan inom VIA förvaltningen Leksand och Rättvik.  

• Svårigheter gällande var beslut ska ligga samt vilket mandat man har 
i respektive kommun. Oklart vad som gäller i frågor som 
leasingavtal, förbrukningsmaterial, datorer och boendelösningar. 

• Verksamhetsmässiga hinder och möjligheter. Personalen håller på att 
hitta varandra efter sammanslagningen och det tar tid innan man 
hittar arbetssätt som gynnar deltagarna. Nya arbetssätt har dock 
implementerats och visst samarbete växer fram inom förvaltningen.  

Bostäder och bosättning av nyanlända 

• Minskat mottagande av kvotflyktingar i Sverige och färre som ska 
placeras enligt bosättningslagen möjliggör en bättre planering av 
mottagandet. Nytt avtal på Insjöns hotell i Leksand med plats för 45 
personer, nytt avtal med Fyra hästar i Rättvik med plats för 35 
personer samt befintligt boende på Lustholen med plats för 
ytterligare 15 personer gör beredskapen god.  

Organisation 

• Under byggandet av VIA förvaltningen kommer personalen inom 
administration och studie- och yrkesvägledning att tillfälligt 
organisera sig under Rektor vuxenutbildningen. Personalen flyttas 
från förvaltningschef fram till och med april för att frigöra den tid 
som förvaltningschefen behöver. 

Rekryteringar 

• Pågående rekrytering av ny AME/Integrationschef pågår med 
intervjuer av kandidater. Beräknas vara klar 16/12. 

Arbetsmarknadsanalys 

• En analys av arbetsmarknaden och demografiska utmaningar har 
tagits fram för att utreda vilka insatser som man måste fokusera på. 
Man ser att försörjningskvoten kommer öka samt att de som är 80 år 
och äldre kommer att bli fler i framtiden och kommer att kräva mer 
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resurser inom vården. De flesta yrkena kommer i framtiden att 
betraktas som bristyrken inom både den privata som den kommunala 
sektorn. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-11-29 
Beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef VIA-förvaltningen, Mats Berglund 
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§ 13 Dnr 2022/6 

Ekonomisk uppföljning 

Beskrivning av ärendet 
Prognosen visar en positiv budgetavvikelse med 7,7 mkr. I huvudsak beror 
överskottet på att statsbidrag för vuxenutbildningen prognostiseras bli högre 
än beräknat vilket också förklarar det förbättrade resultatet jämfört med 
prognosen i augusti. 
 

 

Prognos per den 31 oktober
Prognos augusti 

2022
VIA- nämnd (Mkr) Prognos  Budget Avvikelse Avvikelse

Intäkter 19,2 9,9 9,3 4,8
Kostnader -28,0 -26,4 -1,6 -2,3

Nettokostnad -8,8 -16,5 7,7 2,5

Prognos  oktober 2022
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Förvaltningschef och administration 
Verksamheten består framför allt personalkostnader för chefstjänster och 
administrativ personal. Prognosen beräknas bidra med ett litet överskott som 
härleds till ett något senare anställning av förvaltningschef än budgeterat.  

Adm VIA- nämnden 
Överskottet förklaras av projektfinansierad personal där budget för bidraget 
finns inom verksamhet Vuxenutbildning. Bidraget genererar en positiv 
budgetavvikelses inom verksamheten. 

Vuxenutbildning 
Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse med 6,4 mkr. I huvudsak 
beror överskottet på att statsbidrag som återsökts via Dalawux prognostiseras 
bli högre än förväntat och att personalkostnader inte beräknas öka i samma 
omfattning som utbetalt bidrag. Ökningen av bidraget beror till stor del på att 
kombinationsutbildningar ökar men också att antalet platser totalt fortsätter 
att öka. Kombinationsutbildningar har ett högre bidrag per plats jämfört med 

Prognos per verksamhetsområde
Prognos augusti 

2022
Verksamheter (Mkr) Prognos Budget Avvikelse Avvikelse

Förvaltningschef VIA-nämnden
Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Kostnader -3,0 -3,2 0,3 0,3
Nettokostnad -3,0 -3,2 0,3 0,3

Adm VIA-nämnden
Intäkter 0,8 0,0 0,8 0,0
Kostnader -1,9 -1,7 -0,2 -0,2
Nettokostnad -1,1 -1,7 0,6 -0,2

Rektor Vuxenutbildning
Intäkter 17,3 8,4 8,9 4,7
Kostnader -17,2 -14,7 -2,5 -2,2
Nettokostnad 0,1 -6,3 6,4 2,5

Avd.chef AME och Integration
Intäkter 1,1 1,4 -0,3 0,0
Kostnader -5,9 -6,7 0,8 0,0
Nettokostnad -4,8 -5,3 0,5 0,0

Prognos  oktober 2022
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de platser som avser endast en utbildning. Jämfört med prognosen i augusti 
har antalet platser med kombinationsutbildningar fortsatt öka varpå 
överskottet förväntas bli 3,9 mkr bättre än vad som prognostiserades i 
augusti.  Dessutom har bidrag "Kartläggning och validering" även beviljats 
för 2022 vilket inte fanns med vid prognosen i augusti då det var allt för 
osäkert om detta skulle bli beviljat.  Även dessa bidrag generar ett överskott. 
Ytterligare en bidragande orsak till överskottet ses för det bidrag som 
beviljades för 2021 gällande "Kartläggning och validering" som ej behövdes 
återbetalas men då det vid årsbokslutet fanns en osäkerhet om eventuell 
återbetalning av del av bidraget avsattes 480 tkr. Beskedet innebär att 
motsvarande summa påverkar prognosen positivt. Även projektet FINSAM 
bidrar till överskottet då det finns medel som blivit utbetalt i år som avser 
2021. 

AME och Integration 
Överskottet på verksamheten beror framför allt på att personalkostnader för 
åtgärdsanställda blivit betydligt lägre än förväntat. Detta förklaras av att 
färre personer inte varit redo att gå ut i anställning samtidigt som de varit 
inskrivna på arbetsförmedlingen vilket är ett krav för att vara åtgärdsanställd. 
 
 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande ekonomisk uppföljning per sista oktober 

Beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef VIA-nämnden 
Rektor Vuxenutbildningen 
Avdelningschef AME och Integration  
Eva Blomkvist, verksamhetsekonom Leksands kommun 
Per Bodin-Hansen, controller Rättviks kommun 
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§ 14 Dnr 2022/12 

Mål och budget 

Beskrivning av ärendet 
Vid sammanträdet den 29 september 2022, Dnr 2022/12 gav nämnden VIA-
förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till budget inför decembermötet 
2022. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Vid sammanträdet den 16 juni 2022, Dnr 2022/12, Gemensam nämnd för 
vuxenutbildning i Leksand/Rättvik presenterades budget och mål 2023-2025 
där det framgick VIA- nämndens uppskattade nettokostnadsbudget. Det 
framgick även en beskrivning av VIA- nämndens förväntade intäkter och 
kostnader för budget 2023 och planperioden 2024-2025. Förvaltningen 
bedömer att det inte finns någon ytterligare detaljbudget att presentera redan 
på sammanträdet den 8 december 2022.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat den 2022-06-16. 
Gemensam nämnd för vuxenutbildning i LeksandRättvik, §12, Dnr 2022/12 
 

Beslut 
1. Fastställa budgetramar för VIA-förvaltningen. 
2. Uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag till detaljbudget till nästa 

nämnd 2023-02-16. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef VIA-nämnden 
Avdelningschef AME och Integration  
Eva Blomkvist, verksamhetsekonom Leksands kommun 
Per Andersson, controller Rättviks kommun. 
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§ 15 Dnr 2022/7 

Information Vuxenutbildningen 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschef Mats Berglund informerade. 
Annons Specialpedagog 
Två personer är kallade på intervju, bägge har lång erfarenhet. En är utbildad 
specialpedagog med erfarenhet från främst gymnasiet.  
Lärlingsanställningar: 
Under våren kommer vi att erbjuda lärlingsanställningar riktade mot enskilda 
företag. Syftet med detta är att möjliggöra utbildning riktat mot enskilda 
branscher. Deltagaren är anställd av företaget under utbildningen, och får 
lön. 
Yrkesintroduktion 
Vi har ett behov av att utveckla fler olika inriktningar inom spåret 
yrkesintroduktion. De spår som vi behöver utveckla är mot vaktmästeri och 
lokalvård. 
Ny ansökan till Lärcentrum – statsbidrag 
Ny ansökan har skickats in till Skolverket för Lärcentrum. Projektet kommer 
att genomföras tillsammans med Gagnef. Målet är att utveckla lärcentrum 
och skapa förutsättningar för kommunernas invånare.  
Föreläsning 6 december. 
Gemensam föreläsning för hela Via-förvaltningen den 6 december på 
Moskogen.  Föreläsare Anna Tibbelius, utifrån den lärande hjärnan och 
motivation. 
Upphandling distansutbildning: 
NTI kommer vara vår leverantör inom distansutbildningen.  De kommer att 
erbjuda enstaka kurser -ej utbildningspaket. Vi ser en lägre efterfrågan av 
distansutbildning, då vi erbjuder mer flexibla lösningar i egen regi. 
Samarbete med Leksandsfolkhögskola och Västanvik 
Vi arbetar för att utveckla samarbetet med Leksands folkhögskola och 
Västanviks folkhögskola, allt för att se hur vi kan skapa bästa 
förutsättningarna för kommunernas invånare. Målet är rätt insats. 
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Konferens Via-Förvaltningen i Tällberg den 1-2 dec 
 Vi har gemensam konferens i Tällberg den 1 -2 dec i Tällberg för all 
personal inom Via, syftet är att skapa en arena för samarbete/samverkan 
framåt och arbeta vägar framåt inom kompetensförsörjningen. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-11-21 

Beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Rektor vuxenutbildningen, Cecilia Falk 
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§ 16 Dnr 2022/9 

Information AME och integration 

Beskrivning av ärendet 
Informationen från AME och integration redogjordes av förvaltningschef i 
punkt 1. 
 

Beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Tf. enhetschef AME och integration, Nina Kronbrink. 
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§ 17 Dnr 2022/16 

Sammanträdestider VIA-nämnden 2023 

Beskrivning av ärendet 
Förslag på mötesdatum för VIA-nämnden 2023 har tagits fram enligt nedan. 
 

Nämnd 

16 februari, kl. 9.00 

16 mars, kl. 9.00 

27 april, kl. 9.00 

15 juni, kl. 9.00 

28 september kl. 9.00 

26 oktober kl. 9.00 

7 december, kl. 9.00 

 

Beslutsunderlag 
Tjänstemannautlåtande daterat 2022-11-23 
 

Beslut 
1. Fastställa mötestider för gemensamnämnd vuxenutbildning 2022 

enligt ovan 

Beslutet skickas till 
Mats Berglund, förvaltningschef VIA-förvaltningen 
Kommunsekreterare, Rättviks kommun 
Administrativ service, Leksands kommun 
Handläggare inom VIA-förvaltningen 
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§ 18 Dnr 2022/13 

Presidiet informerar 

Beskrivning av ärendet 
Presidiet informerar om att nya ledamöter i VIA-nämnden ska vara valda 
den 1 januari 2023. 

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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§ 19 Dnr 2022/8 

Delegationsärenden 

Beskrivning av ärendet 
Den gemensamma VIA-nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till rektor 
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 8/2022 fattade av rektor Cecilia Falk, 
personalärende. 

• Delegationsbeslut fattade av rektor Cecilia Falk, interkommunal 
ersättning (IKE) 

 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-11-23 
Delegationsbeslut 
Interkommunal ersättning 

Beslut 
1. Godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 

Beslutet skickas till 
Rektor Cecilia Falk 
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