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Plats och tid

KTS-salen, Drottningggatan 18 Katrineholm, kl. 09:00 – 11:15

Beslutande

Gunilla Magnusson (S) ordförande, Monica Granlund (S), 1 vice ordförande, Anita Johansson (V)
2:e vice ordförande, Annika Wågenberg (S), Daniel Assai (KD), Daniel Helmersson (S), Christer
Nodemar (M), Ann-Marie Eriksson (SD)

Beslutande ersättare

Erika Rask (S), Ferdi Youssein (C), Björn Wahlund (L)

Ersättare

Övriga
deltagande

Utredare Emma Fälth, förvaltningschef Sara Alexandersson

Utses att justera

Annika Wågenberg (S), Daniel Helmersson (S)

Justeringens
plats och tid

2020-06-16 (Digitalt)

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

………………………………………………………
Emma Fälth

§22 - §29

Ordförande

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

………………………………………………………

………………………………………………………

Annika Wågenberg (S)

Daniel Helmersson (S)
BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Viadidaktnämnden

Sammanträdes
datum

2020-06-09

Datum för anslags
uppsättande

2020-06-17

Förvaringsplats av
protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Paragrafer

§22 - §29

Datum för anslags
nedtagande

2020-07-09

………………………………………………………
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§ 22

Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning godkänns och fastställs.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 23

Verksamhetsinformation
Vuxnas lärande
Rektor Anna-Lena Karlsson informerar om den utvärdering som gjorts med anledning av
enheten vuxnas lärandes arbete utifrån Covid-19.
Från den 18 mars beslutades att vuxenutbildningen skulle ske på distans. Det
förvaltningen ser som positiva effekter av detta beslut är bland annat utveckling av den
digitala kompetensen, erfarenheter av andra undervisningsformer än klassrumsledda
lektioner och mer individanpassad undervisning.
De utmaningar som förvaltningen sett med anledning av distansundervisning har bland
annat handlat om att säkerställa att samtliga elever hade tillgång till dator och andra
verktyg, stor tid har lagts till datasupport samt oro bland personal för smittspridning.
Inom SFI har det funnits utmaningar framförallt inom studieväg 1 som vänder sig till de
som har kort eller ingen utbildning.

Arbetsmarknadsenheten
Enhetschef Pelle Norén informerar om den utvärdering som gjorts med anledning av
arbetsmarknadsenhetens arbete utifrån Covid-19.
Då flera företag har stängts under pandemin har arbetsmarknadsenheten haft stora
utmaningar i att finna subventionerade anställningar.
All personal ställdes till personalnyttan och har bland annat tillverkat skyddsutrustning,
sytt skyddsrockar, transporterat hjälpmedel, arbetat med översättningar, vårdutbildade
gick till vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter med mera.
På grund av ökad sjukfrånvaro inom exempelvis socialförvaltningen har inflödet på
deltagare minskat.
Arbetsmarknadsenheten har lyckats få alla årets feriearbetare, cirka 450 ungdomar
totalt, ut i arbete. Av dessa är cirka 100 ungdomar från Vingåker.

Förvaltningschefen
Förvaltningschef Sara Alexandersson informerar om att förvaltningen beviljats ESFmedel om 5,6 miljoner till ett projekt vars syfte är att genom utbildningsinsatser stärka
kompetensen hos permitterade, varslade eller anställda personer inom ekonomiskt
utsatta branscher i Katrineholms och Vingåkers kommuner.
Vidare informerar förvaltningschefen om hur Viadidakts krisledning har fungerat med
anledning av Covid-19 vilken har fungerat väl.
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Viadidaktnämnden framför ett stort tack för all personals insatser under våren, främst
med anleding av Covid-19.

Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Björn Wahlund (L), Gunilla Magnusson (S), Anita
Johansson (V), Daniel Assai (KD), och Daniel Helmersson (S).
Viadidaktnämnden tackar för informationerna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 24

Viadidaktnämndens tertialrapport 1 2020
Vid dagens sammanträde redogör förvaltningschef Sara Alexandersson för
Viadidaktnämndens tertialrapport 1 2020 som har skickats ut till ledamöterna.

Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Daniel Assai (KD) och Gunilla Magnusson (S).
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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VIAN/2020:30 000

Viadidaktnämndens kompetensförsörjningsplan
Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden beslutar att återremittera förslag till kompetensförsörjningsplan för
Viadidaktnämnden med motiveringen att förslaget behöver bearbetas ytterligare utifrån
text och formalia.

Sammanfattning av ärendet
Viadidakt är beroende av kompetenta och engagerade medarbetare för att möta
medborgarnas behov och nå verksamhetens mål. Ett aktivt arbete för en tryggad
kompetensförsörjning är därför av central betydelse. Syftet är att genom konkreta
åtgärder lyckas med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare.
För att säkerställa ett långsiktigt fokus i dessa frågor har ett förslag till
kompetensförsörjningsplan utarbetats. Planen ska vara vägledande i såväl det dagliga
arbetet som i utformningen av förvaltningens årliga verksamhetsplanering.

Ärendets handlingar
Viadidakts tjänsteskrivelse, 2020-05-27
Förslag till Kompetensförsörjningsplan - Viadidaktnämnden

Viadidaktnämndens överläggning
Under nämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S) och Björn Wahlund (L).

Yrkande
Gunilla Magnusson (S) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att förslaget
behöver bearbetas ytterligare utifrån text och formalia.

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som innebär att hon avser att först ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag
eller återremitteras. Viadidaktnämnden godkänner propositionsordningen.
Därefter ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att nämnden beslutar att ärendet ska återremitteras.
___________________
Beslutet skickas till:
Akt

Ordförandens sign

Justerandes sign
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VIAN/2020:31 000

Delrapport 2 SFI
Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden godkänner förvaltningens återrapportering av uppdraget om att öka
genomströmningen och förbättra måluppfyllelsen inom svenska för invandrare.

Sammanfattning av ärendet
Viadidaktnämnden beslutade i februari 2019 (2019-02-26, § 6) att ge förvaltningen i
uppdrag att vidta åtgärder för ökad genomströmning och förbättrad måluppfyllelse
inom svenska för invandrare (sfi). Bakgrunden till uppdraget var de senaste årens
kraftiga ökning av antalet studerande inom sfi. Förvaltningen gavs bland annat i uppgift
att se över metoder och riktlinjer för antagning av nya och återvändande elever,
säkerställande av progression under utbildningen och hantering av avbrott.
En första delrapport lämnades till Viadidaktnämnden i juni 2019 (2016-06-11, § 27).
Förvaltningen har nu gjort en ytterligare uppföljning som sammanfattar utvecklingen till
och med mars 2020. Denna slutliga återrapportering av uppdraget skulle ursprungligen
ha skett i samband med årsredovisningen för 2019, men omfattar nu således en något
längre period.

Ärendets handlingar
Viadidakts tjänsteskrivelse, 2020-05-26
Rapport - Uppdrag ökad genomströmning och förbättrad måluppfyllelse inom
svenska för invandrare - Delrapport 2 april 2020

Viadidaktnämndens överläggning
Under nämndens överläggning yttrar sig Ann-Marie Eriksson (SD), Gunilla Magnusson (S),
Daniel Assai (KD), Daniel Helmersson (S), Anita Johansson (V) och Björn Wahlund (L).

Yrkande
Daniel Assai (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut tillsammans med
Daniel Assais (KD) bifallsyrkande och finner att nämnden bifaller desamma.
___________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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VIAN/2020:19 000

Påbörja återgång till utbildning på plats inom den
kommunala vuxenutbildningen
Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden beslutar att den kommunala vuxenutbildningen inom Viadidakt från
den 15 juni 2020 kan påbörja en återgång till utbildning på plats i verksamhetens lokaler.

Sammanfattning av ärendet
På Viadidaktnämndens vägnar beslöt nämndens ordförande den 17 mars 2020 att all
kommunal vuxentutbildning inom Viadidakt skulle ske på distans (VIAN Del/2020 § 1).
Bakgrunden till beslutet var regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendation
om en övergång till distansstudier för att förhindra spridningen av det nya
coronaviruset.
Mot bakgrund av att Folkhälsomyndigheten från den 15 juni tagit bort den allmänna
rekommendationen om distansundervisning kan en återgång till undervisning på plats i
verksamhetens lokaler påbörjas. Vad som i varje enskilt fall är ett lämpligt sätt att göra
återgången på får bedömas av verksamheten, med beaktande av
Folkhälsomyndighetens allmänna råd i övrigt.

Viadidaktnämndens överläggning
Under nämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S).
___________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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VIAN/2020:31 000

Anmälan av delegationsbeslut
Viadidaktnämndens beslut

Viadidaktnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av beslut fattade på Viadidaktnämndens vägnar under perioden
2020-02-21 – 2020-06-01. Redovisningen har skickats ut i sin helhet med
sammanträdeshandlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 29

Meddelanden
Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur Viadidaktnämndens diarium över handlingar för perioden
2020-02-21 – 2020-06-01 finns att tillgå på Viadidakt, Bievägen 1B, Katrineholm.
___________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Svensk e-legitimation

Identifikations-id

_06853d0d0510adf03603259de4e1ad731b

Namn
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Identifikationstyp

Svensk e-legitimation
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Namn

ANNIKA VÅGENBERG

Datum & Tid

2020-06-17 08:26:02 +02:00

Identifikationstyp

Svensk e-legitimation

Identifikations-id
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Svensk e-legitimation
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