
PROTOKOLL 
VIADIDAKTNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2022-04-19 Åbrogården, Vingåker, klockan 09:00 – 11:45
Beslutande Gunilla Magnusson (S) ordförande, Monica Granström (S) 1:e vice ordförande, Anita 

Johansson (V) 2:e vice ordförande, Bengt Eriksson (S), Dag Dunås (KD), Glenn Christensen (S), 
Ulrika Grave (SD)

Beslutande ersättare Christina Simonsen (S), Mirjana Cvrkalj (M), Anna Åteg (S),(§§9-10), Erika Rask (S),(§§ 11 – 15)

Ersättare Anders Forss (S), Ferdi Youssein (C), Märta Bolzek (S), Anders Larsson (M), Hans Jonsson (SD)

Övriga deltagande Utredare Emma Fälth (sekreterare), förvaltningschef Sara Alexanderson, enhetschef Pelle 
Norén, rektor Anna-Lena Karlsson, delprojektledare Johnny Grundelius, delprojektledare 
Marie Axelsson, delprojektledare Kayse Shafec, delprojektledare Yvonne Nyberg, 
delprojektledare Karin Pettersson, delprojektledare Malin Hellmér 

Ordförande: Gunilla Magnusson (S)

Utsedd justerare: Monica Granström (S)

Underskrifter

Utsedd justerare: Bengt Eriksson (S)

Justeringens plats 
och tid

2022-04-21 Digitalt

Paragrafer § 9-  § 15

Datum för anslags uppsättande 2022-04-22 Datum för anslags nedtagande 2022-05-17

Förvaringsplats av protokollet

Viadidakt

Utdragsbestyrkande
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§ 9   

Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning godkänns och fastställs.
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§ 10   

Redovisning av ESF-projekt 
Vid dagens sammanträde redovisas de ESF-projekt som finns inom Viadidakt.

Likes

Delprojektledare Johnny Grundelius presenterar projektet Likes, var syfte är att få 
kvinnor och män mellan 18 – 65 år som står långt från arbetsmarknaden och som 
uppbär försörjningsstöd att nå eller komma närmare egen försörjning. Målet är att 70 
procent av deltagarna som avslutat Likes får en anställning eller påbörjat studier. 

KLARA

Delprojektledare Marie Axelsson presenterar projektet Klara, vars syfte är att 
utrikesfödda kvinnor, mellan 25 – 65 år, som står långt från arbetsmarknaden och 
uppbär försörjningsstöd i kommunen ska nå eller komma närmare egen försörjning. 
Deltagarna ska även få ökad kunskap inom samhällsorientering och ökad möjlighet att 
inkluderas i samhället och därmed kunna navigera mer självständigt utan att vara i 
behov av hjälp/tolk.

React EU Ung Comeback

Delprojektledare Kayse Shafec presenterar projektet React EU Ung Comeback, vars syfte 
är att ungdomar som har läst klart gymnasiet år 2020, 2021 och 2022, men inte fått 
gymnasieexamen ska få stöttning i att slutföra gymnasiet.

Fogelstadkvinnor på 2020-talet

Delprojektledare Yvonne Nyberg och Karin Pettersson presenterar projektet 
Fogelstadkvinnor på 2020-talet, vars syfte är att utrikesfödda kvinnor i arbetsför ålder 
ska få ökade kunskaper om det svenska samhället, ökad självkänsla, språklig 
progression samt ges möjlighet till att göra digitala framsteg.

Kompetens inför framtiden

Delprojektledare Malin Hellmér presenterar projektet Kompetens inför framtiden, vars 
syfte är att möjliggöra rätt kompetensutveckling till företag i Katrineholm och Vingåker 
och dess anställda i syfte att stå starka på framtidens arbetsmarknad med anledning av 
Corona-pandemin/omställning.

Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Anita Johansson (V), Gunilla Magnusson (S), Ulrica 
Grave (SD), Monica Granström (S), Erika Rask (S) och Glenn Christensen (S).

Viadidaktnämnden tackar för presentationerna.
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§ 11   

Verksamhetsinformation 
Förvaltningschef Sara Alexanderson ger en aktuell verksamhetsinformation och 
informerar bland annat om att Linköpings Universitet har tagit kontakt med 
förvaltningen med en förfrågan om att förlägga tekniskt basår på Camus Viadidakt. 
Campus Viadidakt har även blivit tillfrågade om att bli provort för teoretiska yrkesprov.

Arbetsmarknadsenheten

Enhetschef Pelle Norén informerar bland annat om att 270 ungdomar från Katrineholm 
och 90 ungdomar från Vingåker har fått feriejobb. Vidare informerar han om det 
kompetenslyft som gjorts inom arbetsgruppen och han berättar om ecirkeln.se, en sida 
med målsättningen att öka den digitala mognaden för personer som har en låg formell 
utbildningsnivå, personer som tillhör en lägre nivå än SFI C samt personer med risk för 
lång arbetslöshet.

Vuxnas lärande

Rektor Anna-Lena Karlsson informerar bland annat om invigningen av stödcentrum och 
olika samarbeten med bland annat KTS och Linden. 

Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Monica Granström (S) och 
Glenn Christensen (S).

Viadidaktnämnden tackar för informationerna.
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§ 12 VIAN/2022:5  

Viadidaktnämndens kvalitetspris 2022 

Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden beslutar att dela ut Viadidaktnämndens kvalitetspris 2022 till David 
Andersson och Johan Haarala.

Sammanfattning av ärendet
För att stimulera en ökad måluppfyllelse beslöt viadidaktnämnden i december 2015 att 
inrätta ett årligt kvalitetspris. Totalt inkom nomineringar om fem kandidater till 2022 års 
pris. Utifrån de av nämnden fastslagna kriterierna har Viadidakts ledningsgrupp tagit 
fram förslag på mottagare. Förvaltningen föreslår att årets pris delas mellan David 
Andersson och Johan Haarala.

David Andersson, handläggare, vuxnas lärande

David har på ett målmedvetet sätt förbättrat rutiner och kvalitet inom administrationen 
vid vuxnas lärande. David har varit drivande i att utveckla en verksamhet som idag ger 
ett bättre stöd till både elever, medarbetare och chefer. David delar generöst med sig av 
sin kunskap, är hjälpsam mot kollegor och sprider glädje i verksamheten.

Johan Haarala, IKT-samordnare, stab och service

Viadidakts medarbetare är beroende av Johans insatser för att den praktiska 
arbetsvardagen ska fungera. Johan stöttar i allehanda frågor runt förvaltningens 
verksamhetssystem och digitalisering. Han sprider kunskap om GDPR, löser akuta 
teknikproblem och deltar i förvaltningens uppföljnings- och utvecklingsarbete. Allt detta 
på ett vänligt, tålmodigt och pedagogiskt vis. 

Prissumman om 10 000 kr, fördelat med 5 000 kr per mottagare, ska enligt nämndens 
riktlinjer användas till ändamål som främjar det fortsatta arbetet.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2022-04-04

Överläggning
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S).

Beslutet skickas till: 

Pristagarna, akten
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§ 13 VIAN/2022:13  

Kvalitetsrapport vuxnas lärande 2021 Viadidakt 

Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden godkänner kvalitetsrapporten för Viadidakt Vuxnas lärande avseende 
verksamhetsåret 2021.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Viadidaktnämndens plan för det systematiska kvalitetsarbetet inom 
vuxenutbildningen ska förvaltningen lämna en årlig kvalitetsrapport till nämnden.

Viadidakt har upprättat ett förslag till rapport avseende verksamhetsåret 2021. I 
rapporten beskrivs bland annat arbetet med tidigare identifierade förbättringsåtgärder. 
Vidare följs verksamhetens resultat upp och analyseras.

Redovisningen innehåller även en beskrivning av de förbättringsåtgärder som 
prioriterats för 2022. Syftet med dessa åtgärder är att höja kvaliteten, öka elevernas 
måluppfyllelse och förbättra verksamheten utifrån resultaten från den senaste 
medarbetarundersökningen.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2022-04-05

 Kvalitetsrapport 2021 – Viadidakt Vuxnas lärande

Överläggning
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Monica 
Granström (S) och Glenn Christensen (S).

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 14

Anmälan av delegationsbeslut 

Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av beslut fattade på Viadidaktnämndens vägnar under perioden

2022-02-05 – 2022-04-08 enligt nedan:

Kommunal vuxenutbildning

Ärendegrupp/Ärende Antal

Mottagande och antagning av elever

Beslut om att ta emot elev till utbildning på grundläggande nivå 
eller till särskild utbildning på grundläggande nivå, även från 
annan kommun

136

Beslut om mottagande och antagning av elev till utbildning på 
gymnasial nivå eller till särskild utbildning på gymnasial nivå, 
även från annan kommun

903

Beslut om mottagande av elev till svenska för invandrare, även 
från annan kommun

135

Sökande till annan huvudman

Yttrande till annan huvudman om den sökande uppfyller 
villkoren att delta i utbildning på grundläggande nivå eller 
särskild utbildning på grundläggande nivå, i de fall ansökan 
avser utbildning som anordnas av annan huvudman

0

Yttrande till annan huvudman om kommunen åtar sig att svara 
för kostnaderna för den sökandes utbildning, i de fall en 
ansökan avser utbildning på gymnasial nivå eller särskild 
utbildning på gymnasial nivå som anordnas av annan 
huvudman

15

Yttrande till annan huvudman om kommunen åtar sig att svara 
för kostnaderna för den sökandes utbildning, i de fall en 
ansökan avser svenska för invandrare som anordnas av annan 
huvudman

1
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Ärendegrupp/Ärende Antal

Förklara eleven behörig att delta i utbildning i folkhögskola som 
motsvarar kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare i 
samband med beslut om mottagande enligt SL 20 kap. 33 §

0

Beslut om ersättning till folkhögskola som tagit emot elev till 
utbildning i svenska för invandrare

0

Studiestartsstöd

Beslut om sökande tillhör målgruppen för studiestartsstöd 5

Upphörande och återupptagande av studier

Besluta om att utbildningen ska upphöra om elev saknar 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte 
gör tillfredsställande framsteg.

1

Beslut om att låta elev återuppta studier på grund av att 
särskilda skäl föreligger. Gäller de fall där beslut tidigare fattats 
att utbildningen ska upphöra för elev som saknar 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte 
gör tillfredsställande framsteg.

0

Undervisningens omfattning inom sfi

Beslut om att sfi för en elev får omfatta mindre än 15 timmars 
undervisning i veckan, om eleven begär det och det är förenligt 
med utbildningens syfte.

0
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§ 15   

Meddelanden 

Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur Viadidaktnämndens diarium över handlingar för perioden

2022-02-15 – 2022-04-08 finns att tillgå på Viadidakt, Bievägen 1B, Katrineholm.
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