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Plats och tid  KTS-salen, Vita huset, Drottninggatan 18 Katrineholm kl. 09:00 – 11:50 
 

Beslutande Gunilla Magnusson (S) 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), Ann-Marie Eriksson (SD) 
 

 

Beslutande 
ersättare Anna Åteg (S) 

 

Ersättare  Christina Simonsen (S), Anders Forss (S), Ferdi Youssein (C), Iyad Raid (S), Erika Rask 
(S), Håkan Arvidsson (M), Ulrika Grave (SD) 
 

 

Övriga  
deltagande  Utredare Emma Fälth, tillförordnad förvaltningschef Petra Kruse, verksamhetsstrateg Netta 

Strandtoft, enhetschef för arbetsmarknad Pelle Norén, rektor vuxnas lärande Anna-Lena 
Karlsson, rektor vuxnas lärande Rikard Drakenlordh, verksamhetscontroller Carina Ålander  

 

Utses att justera Torbjörn Jonsson (M) och Daniel Helmersson (S) 
 

Justeringens  
plats och tid Stadshuset Gröna Kulle 2019-06-19 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §23 - §32 
Emma Fälth 

Ordförande ………………………………… 
 Gunilla Magnusson  
Justerande ………………………………… 

Torbjörn Jonsson 
………………………………… 
Daniel Helmersson 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Viadidaktnämnden  Paragrafer §23 - §32 
 

Sammanträdes  
datum 2019-06-11 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2019-06-20 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2019-07-12 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Kommunledningsförvaltningen Katrineholm 
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 23 

Fastställande av dagordning  
Utsänd dagordning godkänns och fastställs.  
___________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 24 

Information  
Rapportering elevhälsoprojekt 
Susanne Severinsson, docent i pedagogiskt arbete på Linköpings Universitet (LIU), 
presenterar sin rapport om första årets erfarenheter av Elevhälsoprojektet. 
Viadidakt har de senaste åren ställts inför stora utmaningar av olika slag, bland annat 
av en ökad elevtillströmning främst till Svenska för invandrare, (SFI). Det ökade 
antalet elever på SFI, men också fler elever i behov av särskilt stöd bedömdes i slutet 
av 2017 kräva extra uppmärksamhet. Viadidakt ansökte då och fick inför 2018 
utvecklingsmedel från specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Tillsammans 
med tillskjutna kommunala medel startade ett projekt i januari 2018 för att utforma en 
elevhälsa och utveckla arbetssätt för att möta utmaningarna. Projektet heter 
”Forskningsbaserat arbetssätt för ökad kvalitet i skolan och elevhälsa” men i 
rapporten är det förkortat till ”Elevhälsoprojektet”. Projektet är treårigt, men en 
rapport är gjord för projektets första år. 
 
Hela rapporten går att läsa här: 
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1299488/FULLTEXT01.pdf  
 
Underlag för plan med budget 2020  
Tillförordnad förvaltningschef Petra Kruse presenterar tidsplan samt beskriver 
processen med arbetet att ta fram underlag för plan med budget 2020. 
 
Ordförande Gunilla Magnusson (S) uppmanar nämndledamöterna att innan sista juli 
inkomma med synpunkter till förvaltningen på innehåll till Plan med budget. 
 
Återrapportering - Åtgärdsplan för ekonomi i balans för Viadidakt 2019 
Tillförordnad förvaltningschef Petra Kruse redovisar åtgärder förvaltningen har 
vidtagit för att få en ekonomi i balans.  
 
Yttrande 
Under informationspunkten yttrar sig Ann-Marie Eriksson (SD), Anna-Lena 
Karlsson, Pelle Norén, Gunilla Magnusson (S), Torbjörn Jonsson (M), Daniel Assai 
(KD), Annika Wågenberg (S), Glenn Christensen (S) och Rikard Drakenlordh.  
 
Viadidaktnämnden tackar för informationerna. 
_________________ 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1299488/FULLTEXT01.pdf
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§ 25 

Utdelning kvalitétspris  
Vid dagens sammanträde utdelar ordförande Gunilla Magnusson (S) årets 
kvalitetspris till SFI-läraren Ulrika Carlsson med motiveringen att utifrån ett 
salutogent ledarskap i en positiv och uppmuntrande anda, lyckas Ulrica bidra till 
både personalens arbetsglädje och ökad måluppfyllelse. Ulrica är en förebild som 
med engagemang och bred delaktighet arbetar för att ständigt höja kvaliteten i det 
egna arbetet och i verksamheten. 
_________________ 
 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 26 

Verksamhetsinformation  
Rektorerna Anna-Lena Karlsson och Rikard Drakenlordh informerar om 
verksamheten inom Vuxnas Lärande och SFI. I dagsläget är det totala antalet sökande 
355 stycken varav 55 i Vingåker.  
 
Antalet elever på SFI är idag totalt 560 stycken. 
 
Chef för arbetsmarknadsenheten Pelle Norén informerar om verksamheten inom 
arbetsmarknadsenheten. Idag har arbetsmarknadsenheten cirka 215 deltagare varav 41 
i Vingåker. 
 
Yttrande 
Under informationspunkten yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Daniel Assai (KD) och 
Torbjörn Jonsson (M).  
 
Viadidaktnämnden tackar för informationerna. 
_________________ 
 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 27 

Delrapportering - Uppdrag att öka genomströmningen 
och förbättra måluppfyllelsen inom svenska för 
invandrare  (VIAN/2019:16)  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden beslutar att godkänna förvaltningens delrapport om uppdraget att 
öka genomströmningen och förbättra måluppfyllelsen inom svenska för invandrare.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Viadidaktnämnden beslutade i februari 2019 (protokoll 2019-02-26) att ge 
förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för ökad genomströmning och förbättrad 
måluppfyllelse inom Svenska för invandrare (SFI). Bakgrunden till uppdraget var den 
kraftiga ökningen av antalet studerande inom SFI de senaste åren. Förvaltningen gavs 
i uppgift att bland annat se över metoder för antagning av nya och återvändande 
elever samt att säkerställa progression under utbildningen. Vidare ansåg nämnden att 
förvaltningen bör analysera vilka ytterligare initiativ som behöver vidtas för att få 
eleverna att snabbare fullfölja utbildningen. Enligt uppdraget ska en delrapportering 
göras till Viadidaktnämnden senast i juni 2019. Uppdraget ska även återrapporteras i 
samband med nämndens årsredovisning för 2019.  
 
Kommunen har ansvar att erbjuda SFI i en viss omfattning, på sätt som passar 
eleverna och som ger stöd i lärandet. Kommunen har också rätt att sätta ramar för 
deltagandet i studierna. Statistik visar bland annat att antalet elever har ökat markant 
de senaste åren. Samtidigt minskade andelen som slutförde en kurs inom SFI 2018. 
 
Förvaltningen har arbetat med att se över utvecklingsområden och åtgärder som kan 
förbättra resultaten. En del har genomförts, exempelvis tätare starter av en fördjupad 
introduktionskurs, medan andra är prioriterade i det fortsatta arbetet, såsom att 
individuella studieplaner används som ett aktivt verktyg för samtliga elever och 
tydliga rutiner för under vilka förutsättningar personer kan återuppta sina studier 
inom SFI efter studieavbrott. I delrapporten beskrivs dessa åtgärder. Dessutom 
beskrivs faktorer som kan påverka utvecklingsarbetet samt tänkbara effekter av 
förändringarna.  
 
Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2019-05-24 
• Delrapport ”Ökad genomströmning och förbättrad måluppfyllelse inom svenska 

för invandrare” 
 
Överläggning 
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Daniel 
Helmersson (S) och Torbjörn Jonsson (M). 
_________________ 
Beslutet skickas till: 
Akt  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 28 

Namnbyte för särskild utbildning för vuxna  
(VIAN/2019:17)  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden beslutar om namnbyte för Särskild utbildning för vuxna från 
Särvux till Lärvux. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Orden ”Särskild” och ”Sär” förknippas av många individer i målgruppen som något 
negativt, vid sidan om, och annorlunda. Många av de framtida eleverna vill inte 
förknippas med eller erkänna sig som en del av en verksamhet som är ”särskild”. 
Vuxnas lärande upplever att namnet som sådant är hindrande från att nå ut till de med 
störst behov av den utbildning som verksamheten erbjuder. 
 
Namnet ”Lärvux” fokuserar på lärande istället för särande, något som stämmer väl 
överens med styrdokument och den verksamhet vuxnas lärande bedriver idag. Vuxnas 
lärande vill arbeta för en inkluderande och välkomnande verksamhet, där lärandet och 
individens möjligheter står i centrum.  
 
Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2019-05-21 
• Underlag - Namnbyte för Särskild utbildning för vuxna 
 
Överläggning 
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S). 
_________________ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akt 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 29 

Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen  
(VIAN/2019:11)  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till riktlinjer för 
tillämpning av dataskyddsförordningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Flens kommun, Gnestas kommun, Katrineholms kommun, Strängnäs kommun, 
Oxelösunds kommun och Vingåkers kommun samarbetar kring 
dataskyddsförordningen.  
Kommunerna har genom samarbetet utsett ett gemensamt dataskyddsombud samt 
tillsammans tagit fram dessa riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen. 
 
Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning gälla i Sverige och i EU:s andra 
medlemsstater. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) reglerar hur 
personuppgifter ska behandlas med syftet att skydda den enskildes (den registrerades) 
rättigheter. Följer kommunen inte dataskyddsförordningen finns det en risk att de 
registrerades personliga integritet kränks och att kommunens anseende skadas. 
Tillsynsmyndigheten kan också föreskriva höga sanktionsavgifter och den 
registrerade kan ha rätt till skadestånd om kommunen behandlar personuppgifter i 
strid med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. 
 
Varje nämnd och styrelse i kommunen är personuppgiftsansvarig för behandlingar av 
personuppgifter i sitt ansvarsområde. Syftet med riktlinjerna är att underlätta 
tillämpningen av dataskyddsförordningen. Riktlinjerna riktar sig till alla medarbetare 
som tillämpar dataskyddsförordningen i sitt dagliga arbete.  
 
I riktlinjerna lämnas exempel på viss dokumentation som bör upprättas och här 
återfinns också närmare information om de legala kraven. Riktlinjerna är ett levande 
dokument som ska uppdateras löpande vid nya rekommendationer, förändrat 
regelverk och ny praxis. 
 
Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2019-05-22 
• Förslag - Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen 
  
Överläggning 
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S).  
_________________ 
Beslutet skickas till: 
Akt 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

VIADIDAKTNÄMNDEN  2019-06-11   9 
 
§ 30 

Svar på motion: Avlasta lärarna genom att anställa 
lärarassistenter  (VIAN/2019:18)  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden avstår från att yttra sig över motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L) och Lars Levin (L) har inkommit 
med en motion till kommunfullmäktige som utmynnar i följande yrkande: 
 
Bildningsförvaltningen och Katrineholms skolor avlastar lärare genom att anställa 
lärarassistenter. 
 
Motionen har sänds på remiss till bildningsnämnden och Viadidaktnämnden.  
 
Viadidakt bedömer att motionen är skriven för grundskolan. Den är beskriven med 
arbetsuppgifter för lärarassistenter som inte finns inom Vuxnas lärande.  
 
Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2019-05-21 
• Motion: Avlasta lärarna genom att anställa lärarassistenter 
 
Överläggning 
Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S). 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Akt 
 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 31 

Anmälan av delegationsbeslut  (VIAN/2019:8)  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av beslut fattade på Viadidaktnämnden vägnar under perioden 
2019-04-09 - 2019-06-03. Redovisningen har skickats ut i sin helhet med 
sammanträdeshandlingarna. 
___________________ 
 
 
 
 
 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 32 

Meddelanden  (VIAN/2019:9)  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utdrag ur Viadidaktnämndens diarium över handlingar för perioden  
2019-04-09 - 2019-06-11. Förteckning över handlingarna finns på Viadidakt, 
Bievägen 1B, Katrineholm. 
___________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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