
PROTOKOLL 
VIADIDAKTNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2022-12-06 KTS-salen, Drottninggatan 18 Katrineholm, klockan 09:00 – 11:30
Beslutande Gunilla Magnusson (S) ordförande, Monica Granström (S) 1:e vice ordförande, Anita Johanson 

(V) 2:e vice ordförande, Annika Wågenberg (S), Bengt Eriksson (S), Torbjörn Jonsson (M), Dag 
Dunås (KD), Glenn Christensen (S), Christer Nodemar (-), Ulrika Grave (SD)

Beslutande ersättare Erika Rask (S)

Ersättare Christina Simonsen (S), Anders Forss (S), Stefan Blomkvist (S), Björn Wahlund (L), Hans 
Jonsson (SD)

Övriga deltagande Utredare Emma Fälth, förvaltningschef Sara Alexaderson, arbetsmarknadschef Pelle Norén, 
rektor Anna-Lena Karlsson, handläggare Malin Hellmér, samordnare Ylvali Winkler, utredare 
David Andersson, ekonom Veronica Öqvist Andersson 

Ordförande: Gunilla Magnusson (S)

Utsedd justerare: Anita Johansson (V)

Utsedd justerare: Ulrika Grave (SD)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

2022-06-08 digitalt

Paragrafer § 31-  § 37

Datum för anslags uppsättande 2022-06-09 Datum för anslags nedtagande 2023-01-03

Förvaringsplats av protokollet

Viadidakt

Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning
§ 31 Fastställande av dagordning

§ 32 Verksamhetsinformation

§ 33 Kontroll av dataskyddsefterlevnad för Viadidaktnämnden 2022

§ 34 Förlängt sammanträde för Viadidaktnämnden

§ 35 Anmälan av delegationsbeslut

§ 36 Meddelanden

§ 37 Återblick
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§ 31

Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning godkänns och fastställs med följande ändring:

Tillägg:

 Återblick
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§ 32

Verksamhetsinformation 
Förvaltningschef Sara Alexanderson presenterar resultaten från årets Hållbarhet 
medarbetarenkät och Organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Vidare informerar hon om sökta ESF – projekt som ännu inte beslutats om.

Därefter ges en återblick av vad som har skett inom de olika verksamheterna under 
mandatperioden, innehållandes bland annat följande:

Komvux
Rektor Anna-Lena Karlsson informerar bland annat om att under mandatperioden har 
Komvux och SO haft:

 5 359 unika elever:

 31 394 aktiverade kursdeltagare

 16 458 producerade kursbetyg

 2 229 905 producerade poäng

 2000 unika deltagare i samhällsorienteringen 

Projekt under mandatperioden:

 Likes - Insatsen har varit bestående av teori och praktiska moment inom 
barnomsorg och skola. 

 Fogelstadkvinnorna på 2020-talet – kvinnoprojekt med syfte att underlätta vägen 
till arbete och studier för kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknad

 SFI på familjecentralen - för föräldralediga föräldrar

 Tjänstedesign -  från intervjuer med SFI- elever med muntliga aktiviteter och 
samhällsfrågor

 Kommunens stimulansmedel för uppdrag Psykisk hälsa - föreläsningar kring 
hedersrelaterat våld och workshop med personalen

 DUA – jobbspåret mot serviceyrke och vård.

 Lärcentrum
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Äldreomsorgslyftet

 27 elever är klara undersköterskor genom äldreomsorgslyftet.

 31 elever studerar i dagsläget till undersköterska.

Barnskötarlyftet

 28 elever är klara barnskötare.

 14 elever studerar i dagsläget till barnskötare.

Campus Viadidakt
Handläggare Malin Helmér och samordnare Ylvali Winkler informerar bland annat om 
att under mandatperioden har campus haft tre prioriterade inriktningar:

 Lärcentrum för högre studier

 Utbildningstillfällen på hemorten utifrån arbetsmarknadens behov

 Öka rekryteringen till högre studier

Kompetens inför framtiden

 Medel från Europeiska Socialfonden för att utbilda anställda på företag som 
drabbats av krisen

 3 miljoner kronor i utbildning till företag (totalt 5,6 miljoner)

 20 företag

 320 anställda

 35 olika utbildningar

 525 utbildningstillfällen

Utbildningar och passerkort

År 2019 – 10 klasser och 184 passerkort

År 2020 – 15 klasseroch  193 passerkort

År 2021 – 17 klasser och 358 passerkort

År 2022 – 20 klasser och 214 passerkort (per 2022-06-31)
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Arbetsmarknadsenheten 
Enhetschef Pelle Norén infomrerar om att enheten under mandatperioden har haft:

 1453 aktiva deltagare, varav 

- 715 kvinnor 

- 738 män 

Åldersfördelningen har varit 

- 16-24 år: 557 deltagare

- 25-65 år: 896 deltagare

Av de aktiva deltagarna har:

 391 stycken fått arbete

 67 stycken har flyttat

 6 stycken fått stöd från försäkrningskassan

 288 stycken har gått över till Arbetsförmedlingen 

 152 stycken fått CSN-studiemedel

Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Stefan Blomkvist (S), 
Torbjörn Jonsson (M), Björn Wahlund (L), Dag Dunås (KD), Monica Granström (S) och 
Glenn Christensen (S).

Viadidaktnämnden tackar för informationerna. 
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§ 33 VIAN/2022:57

Kontroll av dataskyddsefterlevnad för 
Viadidaktnämnden 2022 
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i Sverige och innehåller regler om hur 
man får behandla personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige (varje nämnd/styrelse) 
är ansvarig för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig får en återkoppling i form av denna rapport från kontroll av 
dataskyddsefterlevnad. Sydarkivera har i rollen som dataskyddsombud för 
Viadidaktnämnden rekommenderat vidare arbete i nedanstående punkter.

1. Sydarkivera rekommenderar nämnden att planera in regelbunden information om 
aktuella registerförteckningar.

2. Sydarkivera rekommenderar nämnden att göra en risk- och konsekvensbedömning 
med anledning av tredjelandsöverföringar. Utifrån denna bedömning tas en 
åtgärdsplan fram.

3. Sydarkivera rekommenderar nämnden att påbörja ett arbete med att 
informationssäkerhetsklassa informationen.

Förvaltningen har beaktat rekommendationerna och inlett en översyn utifrån dessa. I de 
två senare punkterna finns redan ett påbörjat arbete men det kan finnas ett behov av att 
förstärka detta ytterligare. I övrigt får kontrollarbetet anses som tillfredsställande.

Ärendets handlingar
 Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad för Viadidaktnämnden i 

Katrineholms kommun 2022
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§ 34 VIAN/2022:48

Förlängt sammanträde för Viadidaktnämnden 

Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden beslutar att förlänga sammanträdet den 14 februari 2023 så att 
sammanträdet börjar kl 09:00.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av ny mandatperiod finns behov av utbildningsinsatser och information 
om de olika verksamheterna inom Viadidakt för den nya Viadidaktnämnden. Men 
anledning av detta föreslås det första nämndsammanträdet, som är den 14 februari 
2023, börja kl 09:00 istället för klocka 13:30.

Beslutet skickas till:

Berörda

Akten
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§ 35

Anmälan av delegationsbeslut 

Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna.

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

2022-09-17 – 2022-11-29 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

126

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

1412

Beslut om mottagande av elev till svenska för invandrare, även från annan kommun 272

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

21

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

0

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 3

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.

3

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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§ 36

Meddelanden 

Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur Viadidaktnämndens diarium över handlingar för perioden

2022-09-17 – 2022-11-29 finns att tillgå på Viadidakt, Bievägen 1B, Katrineholm.
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§ 37

Återblick
Vid dagens sammanträde tackar ordförande Gunilla Magnusson (S) för sin tid som 
ordförande i Viadidaktnämnden och hon ger en återblick över sina 40 år inom 
verksamheten och önskar förvaltningen och nämnden lycka till i famtiden.

Därefter tackar Björn Wahlund (L) samtliga närvarande för denna mandatperiod.

Vidare tackar 1:e vice ordförande Monica Granström (S) för denna mandatperiod och 
önskar samtliga lycka till i framtiden. 
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