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Plats och tid  KTS-salen, Vita Huset, Katrineholm 26 februari kl. 09:00-12:00 
 

Beslutande Gunilla Magnusson (S) ordförande, Monica Granström (S) 1:e vice ordförande, Anita 
Johansson (V) 2:e vice ordförande, Lars-Erik Svensson (S), Annika Wågenberg (S), 
Torbjörn Jonsson (M), Daniel Assai (KD), Glenn Christensen (S), Daniel Helmersson (S), 
Christer Nodemar (M), Anne-Marie Eriksson (SD) 
 

 

   

Ersättare  Bengt Eriksson (S), Christina Simonsen (S), Anders Forss (S), Mirjana Cvrkalj (M), Ferdi 
Youssein (C), Björn Wahlund (L), Anna Åteg (S), Erika Rask (S), Håkan Arvidsson (M), 
Ulrika Grave (SD) 
 

 

Övriga  
deltagande  Axel Stenbeck, utredare, Petra Kruse förvaltningschef, Carina Ålander 

verksamhetscontroller, Malin Hellmér samordnare Högre studier, Pelle Norén chef 
Arbetsmarknad, Birgitta Åberg Andersson rektor Vuxnas lärande, Rikard Drakenlord rektor 
Vuxnas lärande Netta Strandtoft verksamhetsstrateg, Markus Siverskog ekonom 
kommunledningsförvaltningen  

 

Utses att justera Lars-Erik Svensson (S), Glenn Christenson (S) 
 

Justeringens  
plats och tid Stadshuset Gröna Kulle 2019-03-05 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §1 - §13 
Axel Stenbeck 

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

Lars-Erik Svensson (S) 
………………………………… 
Glenn Christenson (S) 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Viadidaktnämnden  Paragrafer §1 - §13 
 

Sammanträdes  
datum 2019-02-26 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2019-03-07 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2019-04-01 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Viadidakt, Katrineholm 
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

 
 
 

§ 1 

Fastställande av dagordning  
Utsänd dagordning korrigeras och ny punkt läggs till: ärende 8 - Uppdrag: ökad 
genomströmning och förbättrad måluppfyllelse inom svenska för invandrare. 
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§ 2 

Verksamhetsinformation  
Tillförordnad förvaltningschef Petra Kruse informerar om pågående verksamhet inom 
viadidakt. En genomgång av nämndens verksamhet, reglemente och avtal görs med 
anledning av ny mandatperiod. 
 
Rektor Birgitta Åberg Andersson och rektor Rikard Drakenlordh informerar om 
verksamheten inom vuxenutbildningen. 
 
Chef för arbetsmarknadsenheten Pelle Noren informerar om verksamheten inom 
arbetsmarknadsenheten. 
 
Yttranden 
Under informationen yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Daniel Assai (KD), Ann-
Marie Eriksson (SD), Annika Wågenberg (S),  
_____________ 
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§ 3 

Strategi för högre studier  (VIAN/2018:38)  
VIadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden godkänner förvaltningens utvärdering av Strategi för högre studier 
vid Campus Viadidakt 2017-2018 och antar förvaltningens förslag till reviderad 
strategi att gälla för perioden 2019-2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I syfte att främja det långsiktiga målet om höjd utbildningsnivå i Katrineholms och 
Vingåkers kommuner antog Viadidaktnämnden år 2017 en Strategi för högre studier 
vid Campus Viadidakt 2017-2018. I enlighet med det återrapporteringskrav som 
anges i strategin redovisas i detta ärende en uppföljning av det arbete som genomförts 
utifrån strategin.  
Viadidakts bedömning är att strategin uppfyllt sitt syfte genom att vara vägledande 
för förvaltningens arbete. Utvärderingen visar samtidigt att utmaningarna inom 
området är stora och att det fortsatt är angeläget med en övergripande strategi för 
högre studier. Mot bakgrund av utvecklingen inom området och den utvärdering som 
redovisas i ärendet förslås en reviderad strategi att gälla för perioden 2019-2022. 
 
Ärendets handlingar 
• Strategi för högre studier vid Campus Viadidakt 2019-2022 
 
Yttranden 
Under nämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Glenn Christensen 
(S) 
 
______________ 
Beslutet skickas till 
Akt 
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§ 4 

Årsredovisning viadidaktnämnden  (VIAN/2018:43)  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden godkänner upprättad årsredovisning för 2018 och överlämnar den 
till kommunstyrelserna i Katrineholms och Vingåkers kommuner. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Viadidakt har upprättat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 
Viadidaktnämnden redovisar ett bokföringsmässigt överskott på totalt 805 tkr. 
 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse viadidaktnämnden 
• Årsredovisning 2018 Viadidaktnämnden 
 
Yttranden 
Under nämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Torbjörn Jonsson 
(M). 
 
__________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 5 

Viadidaktnämndens plan med budget  (VIAN/2019:1)  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden beslutar att fastställa plan med budget 2019. 
 
Reservation 
Anita Johansson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
Ann-Marie Eriksson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I april 2018 beslutade kommunstyrelsen i Katrineholms kommun om 
planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020-2021. I direktivet gavs nämnderna i 
uppdrag att senast den 31 augusti inkomma med underlag till kommunstyrelsen inför 
beredningen av övergripande plan med budget 2019. Övergripande plan med budget 
behandlades i kommunstyrelsen i oktober och fastställdes i kommunfullmäktige i 
november. 
Viadidakt överlämnar nu ett förslag till Viadidaktnämndens plan med budget 2019. 
 
Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse viadidakt 
• Viadidaktnämndens plan med budget 2019 
 
Yrkanden 
Gunilla Magnusson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. 
Anita Johansson (V) yrkar bifall till vänsterparitets budgetförslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att två förslag föreligger och ställer dem mot varandra. 
Ordförande finner att viadidaktnämnden bifaller föreliggande förslag. 
 
Yttranden 
Under nämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Björn Wahlund (L), 
Daniel Assai (KD), Anita Johansson (V), Ann-Marie Eriksson (SD) 
____________ 
 
Beslutet skickas till 
Akt 
Kommunstyrelsen 
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§ 6 

Uppdrag: ökad genomströmning och förbättrad 
måluppfyllelse inom svenska för invandrare  
Viadiaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för ökad 
genomströmning och förbättrad måluppfyllelse inom svenska för invandrare. 
 
En delrapport ska ges till viadidaktnämnden senast i juni 2019. Uppdraget ska också 
återrapporteras i samband med viadidaktnämndens årsredovisning för 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 Svenska för invandrare (sfi) syftar till att ge vuxna med annat modersmål 
grundläggande kunskaper i svenska språket. För den enskilde är denna utbildning 
nyckeln till fortsatta studier och en snabbare etablering på arbetsmarknaden. I ett 
kommunalt perspektiv är genomströmning och måluppfyllelse inom sfi också av 
central betydelse för verksamhetens konstandsutveckling och arbetsmarknadens 
kompetensförsörjning.  
 
Antalet studerande inom sfi har ökat kraftigt de senaste åren, vilket bland annat 
framgått av viadidaktnämndens del- och helårsrapportering. I dessa rapporter, liksom 
i Vuxnas lärandes årliga kvalitetsredovisning, framgår även vilka åtgärder som 
vidtagits för att hantera volymökningen och öka måluppfyllelsen.  
Under fjolåret fortsatte volymökningen inom sfi. I november 2018 uppgav 
förvaltningen att det från Katrineholms och Vingåkers kommuner sammanlagt fanns 
640 studerande inom sfi. Därutöver fanns vid samma tid nära 100 personer som 
väntade på att få påbörja, eller återuppta, studier i sfi. Denna utveckling är en signal 
om att ytterligare åtgärder behöver vidtas. 
 
För att främja ökad genomströmning och förbättrad måluppfyllelse bör förvaltningen 
bland annat se över metoder och riktlinjer för: antagning och nya och återvändande 
elever, säkerställande av progression under utbildningen och hantering av avbrott. 
Vidare bör förvaltningen analysera vilka ytterligare initiativ som behöver vidtas för 
att stödja elevernas lärande och få dem att snabbare fullfölja utbildnigen. 
 
Ärendets handlingar 
• Ordförandeförslag viadidaktnämnden 
 
Yttranden 
Under nämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Torbjörn Jonsson 
(M), Björn Wahlund (L), Daniel Assai (KD), Anita Johansson (V), Monica 
Granström (S). 
_____________ 
Beslutet skickas till  
Akt 
§ 7 
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Internkontrollrapport 2018  (VIAN/2018:8)  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden godkänner redovisningen av genomförd internkontroll för 2018 
och överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen 
inom det egna området. Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att utveckla 
och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska 
risken för fel.  
Viadidaktnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 20 februari 2018 
internkontrollplan för det egna ansvarsområdet under 2018. Enligt kommunens 
reglemente för den interna kontrollen ska varje nämnd senast i samband med 
årsredovisningen rapportera resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen och 
kommunens revisorer. 
Utifrån den gjorda uppföljningen är det förvaltningens bedömning att den interna 
kontrollen i huvudsak fungerar. Resultatet av genomförda kontroller har dock varierat 
och i vissa fall har avvikelser påträffats. Det kan därför samtidigt konstateras att det 
alltjämt finns utvecklings- och förbättringsområden. 
I bifogad redovisning framgår resultatet för var och en av de beslutade kontrollerna. I 
förekommande fall framgår också vilka åtgärder Viadidakt vidtagit eller planerat för 
att hantera de brister som framkommit. 
 
Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse viadidakt 

• Internkontrollrapport Viadidaktnämnden 2018 
____________ 
Beslutet skickas till 
Akt 
Kommunstyrelsen 
Revisorerna 
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§ 8 

Internkontrollplan 2019  (VIAN/2018:42)  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden godkänner föreslagen internkontrollplan för 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen 
inom sitt eget verksamhetsområde. Den interna kontrollen syftar till att 
säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är 
laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och 
säkerställa funktion och kvalitet i verksamheten och därmed minska risken för 
avsiktliga eller oavsiktliga fel. 
Viadidakt har med utgångspunkt från resultatet av 2017 års internkontrollarbete och 
genomförd risk- och väsentlighetsanalys upprättat ett förslag till internkontrollplan 
för 2019. I planen fastställs bland annat vilka kontroller som ska genomföras under 
året och vem som ska utföra respektive kontroll. Internkontrollplanen innehåller både 
ekonomiska kontroller och verksamhetskontroller. Rapportering av genomförda 
kontroller kommer att ske senast i samband med Viadidaktnämndens årsredovisning 
2019. 
 
Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse viadidakt 
• Internkontrollplan Viadidaktnämnden 2019 
________________ 
 
Beslutet skickas till 
Akt 
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§ 9 

Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan  
(VIAN/2019:5)  
 
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden beslutar att anta reviderad dokumenthanteringsplan samt 
arkivbeskrivning för viadidaktnämnden. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Revidering av dokumenthanteringsplan samt arkivbeskrivning för viadidaktnämnden. 
 
Viadidaktnämndens dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning har reviderats och 
uppdaterats med syfte att tillgodose en god och aktuell dokument- och 
informationshantering. 
 

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse viadidakt 
• Dokumenthanteringsplan för viadidaktnämnden 
• Arkivbeskrivning för viadidaktnämnden 
 
___________ 
 
Beslutet skickas till: 
Arkivet 
Akt 
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§ 10 

Delegationsordning  (VIAN/2018:41)  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till reviderad 
delegationsordning för Viadidaktnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En delegationsordning är en förteckning över i vilka fall en nämnd delegerar sin 
beslutanderätt. Viadidaktnämndens delegationsordning, som senast reviderades 2018-
06-12 (§ 24), har varit föremål för översyn.  
Förslaget till reviderad delegationsordning innehåller ett antal ändringar, vilka bland 
annat föranletts av att en ny kommunallag trätt i kraft. Enligt den nya kommunallagen 
ställs större krav på att en nämnd ska ange i vilken utsträckning beslut som fattats 
med stöd av delegering ska anmälas till den. Av denna anledning har ett antal tillägg 
avseende detta gjorts i delegationsordningen.  
Vidare har en ny bestämmelse införts i skollagen enligt vilken huvudmannen ska utse 
en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller 
för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet. Med föreskrifter menas alla 
bestämmelser i lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för utbildningen. 
Avsikten med lagändringen är inte att införa någon ny ansvarsnivå inom 
skolväsendet, utan är avsedd att tydligöra att det finns en utsedd chefsperson som 
innehar en mellanställning mellan politiken och den operativa skolverksamheten. Det 
finns dock inga krav på att den som utsetts till skolchef måste benämnas skolchef. En 
förvaltningschef kan fullgöra funktionen som skolchef, men ändå ha titeln 
förvaltningschef. 
Slutligen har inledningen till delegationsordningen reviderats, i enlighet med en 
översyn av samtliga delegationsordningar i Katrineholms kommun. 
 
Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse viadidakt 
• Förslag till reviderad delegationsordning för Viadidaktnämnden  
 
_____________ 
 
Beslutet skickas till 
Akt 
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§ 11 

Redovisning av delegationsbeslut  (VIAN/2018:39)  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 
 
• Förordnande av förvaltningschef (2018:39) 
• Förordnande av förvaltningschef (2019:7) 
• Delegationsbeslut inom vuxenutbildning (2019:8) 
• Delegationsbeslut inom vuxenutbildning (2019:8) 
 
__________ 
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§ 12 

Meddelanden  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
 
Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse viadidaktnämnden 
 
______________ 
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§ 13 

Övrigt  
Daniel Assai (KD) lyfter under övrigt att det ska utses en kontaktperson inom 
viadidakt för politiker att vända sig till. 
 
Gunilla Magnusson (S) anser inte att det är aktuellt med en kontaktperson men ska ta 
med sig frågan. 
 
 
Yttranden 
Under punkten yttrar sig Daniel Assia (KD), Gunilla Magnusson (S), Torbjörn 
Jonsson (M), Monica Granström (S). 
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