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Förvaltningens förslag till beslut
Viadidaktnämnden godkänner upprättad delårsrapport för 2021 och överlämnar den till 
kommunstyrelserna i Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Sammanfattning av ärendet
Viadidakt har upprättat ett förslag till viadidaktnämndens delårsrapport för 2021. 

Strukturen på delårsrapporten utgår från styrsystem, kommunplan och övergripande plan 
med budget i Katrineholms kommun. 

För perioden (jan-aug) redovisar Viadidakt en positiv avvikelse mot budget om 274 tkr.
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Inledning
Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 
januari till och med 31 augusti 2021. I delårsrapporten redovisas och analyseras läge och förväntad 
utveckling gällande kommunens verksamhet och ekonomi i förhållande till de beslutade målen och 
de ekonomiska ramarna. Syftet med delårsrapporten är att ge underlag för att kunna vidta åtgärder 
om utvecklingen inte följer det som planerats.

Strukturen på delårsrapporten utgår från styrsystemet, kommunplanen och övergripande plan med 
budget. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och Övergripande plan med budget 
2021-2023 som delårsrapporten ska svara upp gentemot.

I delårsrapporten redovisas aktuellt utfall och helårsprognos för både ekonomi (drift och 
investeringar) och verksamhet (resultatmål).
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Ansvarsområde och organisation
Ansvarsområde
Viadidaktnämnden är den gemensamma nämnden för vuxnas lärande och arbetsmarknad i 
Katrineholm och Vingåker. Inom vuxnas lärande ansvarar nämnden för kommunal vuxenutbildning. 
Detta omfattar grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare (sfi) samt 
komvux som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. I uppdraget ingår också 
ansvar för samhällsorientering för nyanlända, studie- och yrkesvägledning för vuxenstuderande 
samt validering.

Viadidaktnämnden ansvarar även för att i samverkan med olika utbildningsanordnare tillhandahålla 
yrkeshögskoleutbildningar och universitets- och högskoleutbildningar. Vid lärcentret Campus 
Viadidakt kan högskolestudenter få tillgång till studielokaler, teknisk utrustning och möjlighet att 
tentera på hemmaplan. Syftet är att ge fler möjlighet att läsa vidare på eftergymnasial nivå och 
därmed bidra till en högre utbildningsnivå i kommunerna.

Inom arbetsmarknadsområdet ansvarar viadidaktnämnden för insatser för personer som står 
utanför arbetsliv och utbildning. Fokus i arbetet är individens självförsörjning. Viadidaktnämnden 
samordnar även kommunala feriearbeten för ungdomar efter år ett på gymnasiet. Vidare deltar 
viadidaktnämnden tillsammans med andra nämnder i arbetet kring ungdomar som varken arbetar 
eller studerar.

Väsentliga organisationsförändringar
Från den 1 januari 2021 bedrivs inte längre kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i egen 
regi, förutom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning. Undervisning på gymnasial nivå 
erbjuds istället genom externa leverantörer.
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Viktiga förhållanden för resultat 
och ekonomisk ställning
Verksamhetsrapport
Coronapandemin

Under hösten 2020 började delar av vuxenutbildningen återgå till att bedrivas på plats. I mars 2021 
övergick dock hela vuxenutbildningen på nytt till distansstudier med anledning av pandemin. En 
förnyad återgång till platsbunden undervisning påbörjades i juni, efter att de nationella 
rekommendationerna om distansstudier för vuxenstuderande tagits bort. Återgången har 
genomförts stegvis, där de som saknar möjlighet att studera hemma eller har särskilda behov 
prioriterats först. Stora undervisningsgrupper delas fortfarande för att kunna hålla avstånd.

Viadidakt arbetsmarknad, som hela tiden haft öppet för deltagarnas fysiska närvaro, har fortsatt 
arbetet med de anpassningar som infördes under fjolåret. En viktig utgångspunkt för organiseringen 
av arbetet har varit att upprätthålla social distansering.

Lärcentrum för distansstuderande

I januari beviljades Viadidakt 4,7 mnkr av Skolverket för att under 2021 utveckla ett lärcentrum för 
elever och studenter som, oavsett utbildningsnivå, läser på distans. Ett särskilt team har rekryterats 
som hjälper till med det pedagogiska innehållet, men också med coachning och IT-stöd. Målet är att 
detta ska bidra till att öka elevernas måluppfyllelse. Verksamhetens bedömning är att lärcentret får 
positiva signaler och att det riktade stödet ger resultat för de distansstuderande som kommer i 
kontakt med verksamheten. Samtidigt noteras vissa svårigheter med att nå ut till alla studerande 
som är i behov av stöd.

Ärenden där försörjningsstöd konverteras till anställningar

I samverkan med socialförvaltningarna i Katrineholms och Vingåkers kommuner strävar Viadidakt 
efter att konvertera försörjningsstöd till anställningar. Kommunens kostnad för individens 
försörjningsstöd växlas mot att betala mellanskillnaden mellan lönen och Arbetsförmedlingens 
lönesubvention. Under år 2021 är det relativt få nya ärenden där försörjningsstöd har kunnat 
konverteras till anställningar.

Extra satsning på sommarjobb och tillfälliga jobb för unga

Under våren anslog regeringen ett tillfälligt statsbidrag för kommunala sommarjobb. I mitten av juni 
beviljades Viadidakt också en ytterligare förstärkning av Region Sörmland. Tillskotten gjorde att 
målgruppen för årets feriearbeten kunde utvidgas. Med ordinarie årskull inräknad (födda 2004) var 
det drygt 500 ungdomar som fick ett jobb genom Viadidakt. En viktig förutsättning var att övriga 
förvaltningar i båda kommunerna snabbt kunde ställa upp med arbetsuppgifter.

I våras anslogs även ett statsbidrag för att kommunerna ska kunna erbjuda tillfälliga jobb för 
ungdomar, bland annat till de som tog studenten 2020-2021. Med stöd av detta bidrag arbetar 
Viadidakt sedan i somras med att erbjuda ett antal ungdomar från Katrineholm tillfälliga 
ungdomsjobb. Vingåkers kommun har valt att inte hantera denna satsning genom Viadidakt.

Naturnära jobb

Katrineholms kommun beviljades i maj ett statsbidrag utifrån en nationell satsning på naturnära 
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jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden. Ansökan gjordes av Viadidakt tillsammans 
med samhällsbyggnadsförvaltningen och service- och teknikförvaltningen. Utöver tillskottet av 
lämpliga arbetsuppgifter innebär detta ett värdefullt komplement i skötseln av kommunens marker.

Arbetet påbörjades under sommaren och handlar bland annat om att återställa tätortsnära 
betesmarker och att bekämpa invasiva arter. Satsningen har skapat arbetstillfällen för ett antal 
ungdomar, både i form av sommarjobb och tillfälliga ungdomsjobb.

Volymutveckling

Volymmått
Utfall jan-jun 

2021 Prognos 2021
Utfall jan-jun 

2020 Utfall 2020

Producerade verksamhetspoäng gymnasial 
nivå* 266 872 450 000 210 548 432 035

Producerade verksamhetspoäng 
grundläggande nivå* 65 935 150 000 78 390 148 095

Producerade verksamhetspoäng komvux som 
särskild utbildning* 2 241 3 500 1 507 3 076

Studerande inom svenska för invandrare, sfi, 
genomsnitt per månad

396
varav 61% 

kvinnor, 39% 
män 400

421
varav 62% 

kvinnor, 38% 
män

384
varav 62% 

kvinnor, 38% 
män

Studerande inom samhällsorientering, 
genomsnitt per månad

307
varav 61% 

kvinnor, 39% 
män 275

248
varav 66% 

kvinnor, 34% 
män

252
varav kvinnor 

62%, 38% män

Studenter som i sina eftergymnasiala studier 
använder lokaler och service vid lärcenter 
Campus Viadidakt

169
varav 68% 

kvinnor, 32% 
män 200

149
varav 66% 

kvinnor, 34% 
män

193
varav 66% 

kvinnor, 34% 
män

Mottagna ungdomar inom aktivitetsansvaret

102
varav 42% 

kvinnor, 58% 
män 150

104
varav 42% 

kvinnor, 58% 
män

172
varav 42% 

kvinnor, 58% 
män

Deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i 
Katrineholm anvisade av socialförvaltningen**

170
varav 64% 

kvinnor, 36% 
män 300

264 
varav 60% 

kvinnor, 40% 
män

313
varav 58% 

kvinnor, 42% 
män

Deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker 
anvisade av socialförvaltningen

57
varav 58% 

kvinnor, 42% 
män 125

135
varav 56% 

kvinnor, 44% 
män

152
varav 56% 

kvinnor, 44% 
män

Deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i 
Katrineholm anvisade av Arbetsförmedlingen

62 
varav 55% 

kvinnor, 45% 
män 70

27 
varav 52% 

kvinnor, 48% 
män

52
varav 60% 

kvinnor, 40% 
män

Deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker 
anvisade av Arbetsförmedlingen

21
varav 48% 

kvinnor, 52% 
män 30 9

14
varav 50% 

kvinnor, 50% 
män

Ungdomar 16-24 år från Katrineholm på 
Viadidakt ungdomstorg

33
varav 45% 

kvinnor, 55% 
män 100

64 
varav 34% 

kvinnor, 66% 
män

74
varav 35% 

kvinnor, 65% 
män
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Volymmått
Utfall jan-jun 

2021 Prognos 2021
Utfall jan-jun 

2020 Utfall 2020

Ungdomar 16-24 år från Vingåker på Viadidakt 
ungdomstorg 8 20

26 
varav 54% 

kvinnor, 46% 
män

27
varav 52% 

kvinnor, 48% 
män

Feriearbetare i Katrineholm

278
varav 45% 

kvinnor, 55% 
män 340

261
varav 49 % 

kvinnor, 51 % 
män

261
varav 49% 

kvinnor, 51% 
män

Feriearbetare i Vingåker

77
varav 45% 

kvinnor, 55% 
män 110

70
varav 40 % 

kvinnor, 60 % 
män

70
varav 40% 

kvinnor, 60% 
män

* För grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt inom komvux som särskild utbildning gäller att 20 verksamhetspoäng motsvarar en veckas 
heltidsstudier för en elev.
** Deltagare från socialförvaltningen i Katrineholms kommun som anvisats till det särskilda uppdraget om kompetenshöjande åtgärder med krav på 
daglig närvaro redovisas separat.

Kommentar till volymutveckling

Antalet producerade poäng på gymnasial nivå har ökat under 2021. Konjunkturutvecklingen, 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder och verksamhetens skifte från bestämda ansökningsperioder till 
en ständigt öppen ansökan tros ha bidragit till detta. Helårsprognosen för 2021 har därför skrivits 
upp. Antalet producerade poäng på grundläggande nivå har däremot minskat något.

Inom sfi har de kraftiga svängningar i antalet elever, som skedde under 2020, avstannat. Sedan 
oktober 2020 har läget varit stabilt med omkring 400 inskrivna elever.

Den primära målgruppen för Viadidakt arbetsmarknad är deltagare med beslut om försörjningsstöd 
enligt socialtjänstlagen. Antalet försörjningsstödstagare i respektive kommun är således av 
avgörande betydelse för inflödet till Viadidakt. Ett minskat behov av försörjningsstöd tros här ha 
bidragit till den minskning i antalet deltagare som noterats under 2021. I Vingåkers fall bidrar även 
en kommunintern satsning kring kompetensförsörjning för det lokala näringslivet till det minskade 
inflödet till Viadidakt. Detta då vissa försörjningsstödstagare, i behov av stöd för att komma vidare 
till egen försörjning, anvisas direkt till denna verksamhet istället för till Viadidakt.

Viadidakt samordnade i år sommarjobb för drygt 500 ungdomar. I den ordinarie årskullen, det vill 
säga ungdomar efter år ett på gymnasiet, var det 355 ungdomar som hade ett sommarjobb genom 
Viadidakt. Detta är en ökning sedan föregående år (331), då utbrottet av coronapandemin sannolikt 
minskade söktrycket. Med stöd av extra statliga medel, till sommarjobb och tillfälliga ungdomsjobb, 
kunde målgruppen för årets feriearbetare utvidgas. Detta gjorde att ytterligare 168 ungdomar 
kunde erbjudas jobb under sommaren.
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Händelser under året
Händelser av väsentlig betydelse
Coronapandemin

Inledningen av 2021 har till stor del präglats av coronapandemin, vilket redovisats i tidigare avsnitt.

Extrasatsningar inom komvux och arbetsmarknad 

Av verksamhetsrapporten framgår att Viadidakt under 2021 genomför extrasatsningar inom 
komvux och arbetsmarknad. Detta har möjliggjorts av tillfälliga statliga medel om nära 8,4 mnkr 
som tillkommit under året, bestående av:

 4 700 tkr från Skolverket för att utveckla ett lärcentrum för distansstuderande.
 1 018 tkr från Arbetsförmedlingen för en extrasatsning på sommarjobb, varav 801 tkr 

avseende Katrineholm och 217 tkr avseende Vingåker.
 615 tkr från Region Sörmland för en extrasatsning på sommarjobb.
 890 tkr från Arbetsförmedlingen för en satsning på tillfälliga ungdomsjobb (Katrineholm).
 1 150 tkr från länsstyrelsen för en satsning på Naturnära jobb.

Övriga händelser
Digital mässa om högre studier

I över 20 år har Viadidakt anordnat en fysisk mässa för att informera och inspirera invånare i 
Katrineholms och Vingåkers kommuner om högre studier. Med anledning av pandemin ersattes i år 
den fysiska mässan med en digital. Mässan öppnade i slutet av mars och pågick till den 5 maj.
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God ekonomisk hushållning och 
måluppfyllelse
Samlad bedömning
Resultatmålen med koppling till viadidaktnämndens huvuduppdrag ryms inom målområdena 
Tillväxt, fler jobb och ökad egen försörjning och En stark och trygg skola för bättre kunskaper. Viadidakts 
bedömning är att verksamhetens måluppfyllelse vid delåret 2021 i stort sett ligger i nivå med helåret 
2020.

Kopplat till resultatmålet Ökad övergång från försörjningsstöd till egen försörjning följer Viadidakt 
andelen deltagare som går vidare till arbete eller studier efter avslutad insats. En snäv tolkning av 
resultaten indikerar här ett delvis försämrat resultat. Andelen deltagare som går vidare till arbete 
kommer också sannolikt att vara lägre för helåret 2021 jämfört med i fjol. Huvudorsaken till detta är 
att det i år är betydligt färre ärenden där försörjningsstöd kunnat växlas till anställningar. Detta 
beror dock i sin tur på utvecklingen inom försörjningsstödet som gör att det inte finns lika många 
ärenden aktuella för en sådan växling. Bedömningen om en oförändrad måluppfyllelse görs delvis 
mot bakgrund av detta i grunden positiva samband.

Därutöver bör nämnas att alltmedan inflödet av deltagare minskat så finns en annan form av 
resultat, vid sidan av övergången till arbete och studier, vars betydelse ökat. Det gäller de deltagare 
som går vidare till en aktiv insats hos Arbetsförmedlingen, en stegförflyttning som blir viktigare när 
allt fler deltagare bedöms stå långt ifrån arbete och studier. För individen innebär detta ett kliv 
närmare arbetsmarknaden. För kommunen övergår ansvaret för fortsatta insatser till staten. Då 
deltagande i Arbetsförmedlingens program i vissa fall ger rätt till ersättning från Försäkringskassan 
påverkas också försörjningsstödet. Hittills i år har 28 procent av deltagarna från Katrineholm och 18 
procent av deltagarna från Vingåker gått vidare till en insats inom Arbetsförmedlingen.

I årsredovisningen för 2020 noterades vissa förbättringar beträffande elevernas studieresultat inom 
den kommunala vuxenutbildningen. Detta var glädjande då det sedan flera år funnits ett behov av 
att öka elevernas måluppfyllelse. Under 2021 har ytterligare åtgärder vidtagits för att bidra till ökad 
måluppfyllelse. Det är dock först i samband med årsredovisningen som eventuella effekter av detta 
kan utläsas i betygsstatistiken.

Viadidakts bedömning är att förvaltningens ekonomi är i balans.

Målbedömning resultatmål

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Status Resultatmål Prognos Kommentar

Fler unga entreprenörer
KS, BIN, VIAN

 Entreprenörskapsutbildning som alternativ till 
kommunalt feriearbete lockade 13 ungdomar 
sommaren 2021. 

 Samverkan med NyföretagarCentrum kring 
utbildningsinsatser för deltagare vid Viadidakts 
ungdomstorg.
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Status Resultatmål Prognos Kommentar

Ökad sysselsättning
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON, KFAB

 Extrasatsning på sommarjobb och tillfälliga jobb för 
unga med stöd av extra statsbidrag.

 Projekt Kompetens inför framtiden som genom 
utbildningsinsatser stärker kompetensen hos 
permitterade, varslade eller anställda i företag inom 
industribranschen. Det senaste året har drygt 200 
kursdeltagare från15 företag fått utbildning genom 
projektet.

 Medverkar i bildningsförvaltningens (Katrineholm) 
projekt #KlarFramtid, som bland annat syftar till att 
minska avhoppen från gymnasieskolan.

Ökad övergång från 
försörjningsstöd till egen 
försörjning
SOCN, VIAN

 Arbete tillsammans med socialförvaltningarna i 
Katrineholm och Vingåker för att växla bidrag till jobb.

 Projekten KLARA som riktar sig till utrikesfödda kvinnor 
och LIKES med fokus på utbildning inom 
barnomsorg/fritids, två arbetsmarknadsprojekt för 
försörjningsstödstagare.

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Status Resultatmål Prognos Kommentar

Tryggare offentliga miljöer
KS, BIN, BMN, KULN, STN, 
SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, 
VSR

 Anpassad utformning och användning av 
verksamhetens lokaler för att skydda elever, deltagare 
och medarbetare från covid-19.

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Status Resultatmål Prognos Kommentar

Fler studerande ska klara 
målen i kommunal 
vuxenutbildning
VIAN

 Ny plan för det systematiska kvalitetsarbetet inom 
vuxenutbildningen beslutad av viadidaktnämnden.

 Utökat fokus på uppföljning av verksamhetens externa 
leverantörer.

 Extrasatsning på lärcentrum för distansstuderande i 
syfte att bidra till ökad måluppfyllelse.

 Aktiv marknadsföring av det samlade stöd som 
verksamheten erbjuder de studerande.

 Utökning av speciallärare.

 Införande av distanskurser i egen regi inom kommunal 
vuxenutbildning på grundläggande nivå.

 Övergång från bestämda ansökningsperioder till 
ständigt öppen ansökan till Viadidakts vuxenutbildning.

 Systematiskt arbete med nivåplaceringstest för nya 
elever inom grundläggande vuxenutbildning så att 
eleverna hamnar på rätt kurs.

 Elevdatorer och bredband har lånats ut till elever som 
saknar detta för att klara övergången till distans under 
pandemin.

 Tillsättande av förstelärare med uppdrag att utveckla 
verksamhetens digitalisering.

 Fogelstadkvinnor på 2020-talet, projekt med anpassad 
utbildning i sfi riktat till utrikesfödda kvinnor.
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Status Resultatmål Prognos Kommentar

Fler ska gå vidare till studier 
på eftergymnasial nivå
BIN, VIAN

 Hösten 2021 startar en utbildning till lärare i fritidshem 
på Campus Viadidakt genom ett utvecklat samarbete 
med Linköpings universitet. Vidare har samverkan med 
andra utbildningsanordnare möjliggjort att också sju nya 
yrkeshögskoleutbildningar kan starta.

 En överenskommelse har gjorts med Linköpings 
universitet gällande förskollärarutbildning med start 
hösten 2022 på Campus Viadidakt.

 Inför 2022 klart med nya starter av flera befintliga 
utbildningar vid Campus Viadidakt, bland annat lärare i 
fritidshem i samarbete med Linköpings universitet samt 
yrkeshögskoleutbildningarna byggproduktionsledare 
och solenergiprojektör.

 Aktivt arbete för att ytterligare utbildningar inom högre 
studier ska kunna tillhandahållas vid Campus Viadidakt 
från 2022.

 Samverkan inom organisationen och anpassad 
studievägledning för att få fler att läsa vidare på 
eftergymnasial nivå.

Hållbar miljö

Status Resultatmål Prognos Kommentar

Ökad energieffektivitet i 
kommunens lokaler
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON, KFAB, KIAB

 Åtgärda sådant som är påverkbart, såsom att 
belysningen hålls släckt efter kontorstid.

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Status Resultatmål Prognos Kommentar

Säkrad 
kompetensförsörjning
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON

 Lediga tjänster har kunnat tillsättas med kvalificerade 
sökande, bland annat inom verksamhetens studie- och 
yrkesvägledning.

Ökat 
medarbetarengagemang
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON

 Utdelning av viadidaktnämndens kvalitetspris i syfte att 
synliggöra goda exempel och uppmuntra verksamheten 
att utveckla metoder och arbetssätt för att nå ökad 
måluppfyllelse.

 Aktivt arbete med åtgärder utifrån senaste 
medarbetarundersökningen.

Förbättrad hälsa för 
kommunens medarbetare
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON

 Aktivt arbete med åtgärder för att skydda medarbetare 
från att drabbas av covid-19.

 Tillhandahåller aktiviteter inom ramen för hälsoveckan 
för medarbetare i Katrineholms kommun.

Kommunens tillgänglighet 
för invånarna ska öka
KS, BIN, BMN, KULN, STN, 
SOCN, VIAN, VON

 Ny tillgänglighetsanpassad grafisk profil beslutad av 
viadidaktnämnden.

Ökad digital delaktighet
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON

 Ökat användande av vuxenutbildningens digitala 
lärplattformar och utlåning av utrustning till elever som 
saknar det.

 Samverkanspart i Trosa kommuns projekt Digital 
inkludering som syftar till att stärka nyanländas digitala 
kompetens för att öppna vägar till arbetsmarknaden.
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Status Resultatmål Prognos Kommentar

Ökad effektivitet genom nya 
samverkansformer internt 
och externt
KS, BIN, BMN, KULN, STN, 
SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, 
KVAAB, VSR

 Utvecklad samverkan med lokala företag inom ramen 
för projektet Kompetens inför framtiden.

 Uppföljning av externa leverantörer inom kommunal 
vuxenutbildning tillsammans med Flen och Gnesta.

Resultatet ska uppgå till 
minst en procent av 
skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, STN, 
SOCN, VIAN, VON

 Aktivt arbete med uppföljning och månadsbokslut för 
att säkerställa en ekonomi i balans.

Nettodriftskostnaderna ska 
inte öka snabbare än 
skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, STN, 
SOCN, VIAN, VON

 Aktivt arbete med uppföljning och månadsbokslut för 
att säkerställa en ekonomi i balans.
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Ekonomisk ställning
Driftredovisning
Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)

Utfall per 31/8 2021
Budget per 31/8 

2021
Avvikelse per 31/8 

2021
Prognos avvikelse 

helår 2021

Förvaltningsledning -6 988 -8 071 1 082 800

Vuxnas lärande -17 121 -17 307 187 0

Arbetsmarknad -18 595 -17 668 -928 -800

Ankomstregistrering VIAN -67 0 -67 0

Summa -42 771 -43 045 274 0

Kommentar

Viadidaktnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om 274 tkr per augusti månad. Större 
delen av det som är ankomstregistrerat är kopplat till en leverantör där nya fakturor med rätt 
avtalspriser inväntas.

Förvaltningsledningen har en positiv avvikelse som bland annat beror på lägre personalkostnader 
än budgeterat. Delar av de ordinarie tjänsterna finansieras av projektmedel och under året har 
därför tidsbestämda anställningar genomförts. Ledning samt stab och service har även varit 
återhållsamma med inköp för att kunna täcka upp ett väntat underskott på 
arbetsmarknadsenheten. Första kvartalets hyra blev dessutom bokförd år 2020.

Vuxnas lärande visar ett positivt resultat som delvis beror på externa intäkter kopplade till ESF-
projekt och utbetalningar från Skolverket. Köp av externa distansutbildningar har inte nyttjats i den 
utsträckning som planerats. Vuxnas lärande väntar på besked angående statsbidrag från Skolverket 
avseende år 2020. Utifrån den redovisning som Eskilstuna gör för de samverkande kommunerna 
gällande yrkesvux kan vuxnas lärande eventuellt få ett plus vid årets slut.

Arbetsmarknadsenheten har haft en högre kostnad för arbetsmarknadsanställningar än budgeterat. 
Verksamhetslokalerna har även behövts anpassas utifrån förändrade arbetssätt och mer material 
än planerat har köpts in.

Prognosen för helåret är ett resultat vid årets slut på noll, där förvaltningsledningen täcker upp för 
arbetsmarknadsenhetens väntade underskott.
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Investeringsredovisning
Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)

Huvudprojekt Utfall per 31/8 2021 Budget helår 2021
Kvar av årets 

budget
Prognos avvikelse 

helår 2021

800000 Bärbara datorer -446 -504 58 0

Summa -446 -504 58 0

Kommentar

Budget 2021 avser inköp av 40 bärbara datorer och två laddvagnar. Utfallet består av inköp av 41 
datorer och två laddvagnar. Priset per dator är lägre än i offerten som låg till grund för budget 2021. 
Detta innebär att det finns kvar 58 tkr när samtliga planerade inköp är genomförda. Ytterligare 5 
datorer skulle därför kunna köpas in.

I helårsprognosen räknar Viadidakt med att köpa in ytterligare datorer för kvarvarande medel.
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Väsentliga personalförhållanden
Personalkostnader & personalstyrka
Lönekostnaderna och antalet årsarbetare har ökat betydligt sedan 2020. I denna redovisning ingår 
dock, utöver den ordinarie personalen, även de åtgärdsanställda inom Viadidakts 
arbetsmarknadsåtgärder. Den ökning som skett förklaras i huvudsak av det intensifierade arbetet 
med att, med stöd av statliga lönesubventioner, konvertera försörjningsstöd till lön.

De åtgärdsanställda ingår däremot inte i redovisningen av antalet månadsanställda. Att de 
månadsanställda skiftar något i antal, både under och mellan åren, har ofta sin förklaring i att olika 
projekt påbörjas eller avslutas. Under 2021 har exempelvis ett särskilt team rekryterats för en 
tidsbegränsad satsning på lärcentrum.

Nyckeltal
Mätdatum
/ -period

Totalt 
delår 
2021

Kvinnor 
delår 
2021

Män 
delår 
2021

Totalt 
delår 
2020

Kvinnor 
delår 
2020

Män 
delår 
2020

Lönekostnader totalt, tkr 1/1-31/8 52 875 42 135

Kostnad övertid inkl mertid, andel 
av lönekostnader totalt (%) 1/1-31/8 0,1% 0%

Årsarbetare, antal omräknade 
heltider 1/1-31/7 150,7 93,1 57,5 117 78 39

Timanställda, andel av totalt antal 
årsarbetare (%) 1/1-31/7 2,3% 2,7% 1,5% 3,6% 2,2% 6,2%

Månadsanställda, antal 31/8 106 67 39 93 65 28

Tillsvidareanställda, andel av 
månadsanställda (%) 31/8 76,4% 80,6% 69,2% 85% 84,6% 85,7%

Visstidsanställda, andel av 
månadsanställda (%) 31/8 23,6% 19,4% 30,8% 15,1% 15,4% 14,3%

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling
Antalet månadsanställda som arbetar heltid har minskat något i jämförelse med föregående år. En 
bidragande orsak till detta är att det tillkommit anställda i tidsbegränsade insatser som inte arbetar 
heltid. Utvecklingen förklaras också av de dubbla förekomster av deltidsanställningar som 
uppkommer när en anställd under en period delar sin tid mellan ordinarie tjänst och ett projekt. I 
detta fall räknas personen som två deltidsanställningar. Det sistnämnda har även bidragit till att den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden för månadsanställda som arbetar deltid minskat.

 

Nyckeltal
Mätdatum
/ -period

Totalt 
delår 
2021

Kvinnor 
delår 
2021

Män 
delår 
2021

Totalt 
delår 
2020

Kvinnor 
delår 
2020

Män 
delår 
2020

Månadsanställda som arbetar 
heltid, andel (%) 31/8 81,1% 79,1% 84,6% 88,2% 89,2% 85,7%

Månadsanställda med 
heltidsanställning som har valt att 
arbeta deltid, andel (%) 31/8 4,4% 1,9% 8,3% 4,7% 1,7% 11,1%
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Nyckeltal
Mätdatum
/ -period

Totalt 
delår 
2021

Kvinnor 
delår 
2021

Män 
delår 
2021

Totalt 
delår 
2020

Kvinnor 
delår 
2020

Män 
delår 
2020

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
månadsanställda som arbetar deltid 
(%) 31/8 57% 55,4% 60,8% 63,6% 62,1% 66,3%

Tillsvidareanställda som slutat på 
egen begäran, antal 1/12-31/7 7 2

Tillsvidareanställda som gått i 
pension, antal 1/12-31/7 0 3

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö
I jämförelse med motsvarande period föregående år har sjukfrånvaron minskat, samtidigt som 
frisktalen förbättrats. Utvecklingen är positiv för både män och kvinnor. En bidragande orsak till 
detta tros vara alla de åtgärder som vidtagits för att skydda elever, deltagare och medarbetare från 
covid-19.

 

Nyckeltal
Mätdatum
/ -period

Totalt 
delår 
2021

Kvinnor 
delår 
2021

Män 
delår 
2021

Totalt 
delår 
2020

Kvinnor 
delår 
2020

Män 
delår 
2020

Sjuklönekostnader, andel av 
lönekostnader totalt (%) 1/1-31/8 1,4% 1,9%

Frisktal, tillsvidareanställda som haft 
högst 5 sjukfrånvarodagar senaste 
12 månaderna (%) 1/9-31/8 60,7% 54,7% 75% 51% 50,7% 51,6%

Sjukfrånvaro totalt (%) 1/12-30/6 4,6% 4,7% 4,5% 6,2% 6,2% 6,2%

Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar 
(%) 1/12-30/6 2,9% 2,2% 4% 3,3% 3% 3,7%

Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90 
dagar (%) 1/12-30/6 0,7% 1% 0,3% 1,2% 1,5% 0,7%

Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar 
(%) 1/12-30/6 1% 1,5% 0,2% 1,7% 1,6% 1,8%

Rehabärenden pågående, antal 31/8 4 5
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Förväntad utveckling och 
åtgärdsplan
Förväntad utveckling
Reformeringen av Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen genomgår en reformering i grunden. Det är framöver i huvudsak fristående 
leverantörer, upphandlade av myndigheten, som ska rusta och matcha de arbetssökande. 
Arbetsförmedlingen ska fokusera på myndighetsansvaret, såsom kontroll av arbetssökande och 
leverantörer. Då implementeringen av systemet pågår är det svårt att precisera de långsiktiga 
konsekvenserna för såväl de arbetssökande och kommunen. Det kan dock exempelvis noteras att 
de fristående leverantörerna, genom en resultatbaserad ersättningsmodell, har tydliga ekonomiska 
incitament för att få sina deltagare att börja studera.

Regeringens höstbudget

Reformtakten inom området arbetsmarknad och utbildning har accelererat under coronapandemin. 
Inför höstens budgetproposition har regeringen samtidigt aviserat ett reformutrymme om 74 
miljarder kronor. Detta kan, i kombination med det faktum att långtidsarbetslösheten ökar, leda till 
nya satsningar som berör Viadidakt. Samtidigt bidrar det parlamentariska läget till en viss osäkerhet.

Arbetsmarknadspolitiska satsningar på komvux 

Det senaste året har regering och riksdag fattat en rad beslut för att få fler vuxna att utbilda sig. 
Extra medel till regionalt yrkesvux, äldreomsorgslyftet, ökade krav på Arbetsförmedlingen att anvisa 
till utbildning, intensivår för nyanlända och införande av språkplikt i socialtjänstlagen är några av 
dessa åtgärder. I kombination med den samhällsekonomiska utvecklingen kan detta leda till att den 
volymökning som skett på gymnasial nivå håller i sig under resten av året.

Åtgärdsplan
Pågående och planerade åtgärder med anledning av coronapandemin

 Fortsatt arbete med åtgärder för att skydda studerande, deltagare och personal från smitta. 
 Stegvis återgång mot ett normalläge utifrån beslutade och planerade lättnader av regionala 

och nationella restriktioner.

Extrasatsningar inom komvux och arbetsmarknad

 Med stöd av extra tillfälliga statsbidrag fortsätta pågående satsningar på lärcentrum för 
distansstuderande, naturnära jobb och tillfälliga ungdomsjobb.
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Särskilda uppdrag
Uppdrag från övergripande plan med budget 2021-2023
Uppdrag Kommentar

Införa kompetenshöjande aktiviteter 
inom försörjningsstödet med krav på 
daglig närvaro

2021-09-07

Under perioden januari till och med augusti har 43 personer anvisats av 
socialförvaltningen till en daglig aktivitet inom ramen för det särskilda 
uppdraget. Viadidakts insats har bland annat bestått av 
samhällsinformation, hälsa och livsstil samt träning i svenska språket. 
Mer än hälften av deltagarna har efter avslutad insats fortsatt till 
Viadidakts ordinarie arbetsmarknadsinsatser eller studier.

Antalet deltagare är färre än vad som förväntades i planeringsskedet. 
Under perioden maj-augusti har det inte funnits några aktiva deltagare i 
den praktiska insatsen.
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Bilaga: Uppföljning av 
indikatorer
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning
Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinnor

Utfall 
män Kommentar

Elever som driver UF-
företag (%)

7,2% 10,2% 4,9%Fler unga 
entreprenörer
KS, BIN, VIAN Företagsamhet bland 

unga (%)
3,7% 5,4%

Ungdomar som är 
etablerade på 
arbetsmarknaden 1 år 
efter fullföljd 
gymnasieutbildning, 
yrkesprogram kommunala 
skolor (%)

53,9% 54,4% 56,1% 52,8% Utfallet avser 2019.

Praktikanter i kommunala 
verksamheter, antal

44 22 22 Mätperiod jan-aug 2021 
avseende deltagare 
anvisade från 
socialförvaltningen i 
Katrineholm. För Vingåker 
är antalet praktikanter 
totalt 26, varav 10 kvinnor 
och 16 män.

Invånare 17-24 år som 
varken arbetar eller 
studerar, andel (%)

10,3% 8,4% 10,5% 10,3% Utfallet avser 2019.

Ökad 
sysselsättning
KS, BIN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, 
VON, KFAB

Arbetslöshet 16-64 år (%) 9,4% 7,7% 9,9% 9,0% Mätperiod augusti 2021.

Resultat vid avslut i 
kommunens 
arbetsmarknadsverksamh
et, andel deltagare från 
Katrineholm som börjat 
arbeta

18% 15% 21% Mätperiod jan-aug 2021.

Resultat vid avslut i 
kommunens 
arbetsmarknadsverksamh
et, andel deltagare från 
Katrineholm som börjat 
studera

6% 4% 7% Mätperiod jan-aug 2021.

Ej återaktualiserade vuxna 
personer med 
försörjningsstöd ett år 
efter avslutat 
försörjningsstöd, andel (%)

77% 79% Utfallet avser 2020.

Ökad övergång 
från 
försörjningsstöd 
till egen 
försörjning
SOCN, VIAN

Hushåll med utbetalt 
försörjningsstöd, antal per 
månad

512
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Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinnor

Utfall 
män Kommentar

Barn som ingår i hushåll 
med försörjningsstöd, 
andel av totalt antal 
invånare 0-18 år  (%)

9%

Resultat vid avslut i 
kommunens 
arbetsmarknadsverksamh
et, andel deltagare från 
Vingåker som börjat 
arbeta

21% 25% 14% Mätperiod jan-aug 2021.

Resultat vid avslut i 
kommunens 
arbetsmarknadsverksamh
et, andel deltagare från 
Vingåker som börjat 
studera

24% 30% 14% Mätperiod jan-aug 2021.

Attraktiva boende- & livsmiljöer
Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinnor

Utfall 
män Kommentar

Invånarnas bedömning av 
tryggheten i kommunen

60% 47% 76%

Elever i åk 9 som känner 
sig trygga på väg till och 
från skolan, andel (%)

93% 90% 96%

Elever i år 2 på gymnasiet 
som känner sig trygga på 
väg till och från skolan, 
andel (%)

97% 96% 98%

Elever i åk 9 som känner 
sig trygga på stan eller i 
centrum, andel (%)

86% 89% 85%

Elever i år 2 på gymnasiet 
som känner sig trygga på 
stan eller i centrum, andel 
(%)

93% 93% 93%

Klottersanering som 
slutförts inom 24 timmar, 
andel av inkommande 
uppdrag till kommunen 
(%)

69%

Olyckor där 
räddningstjänstens första 
enhet kommer fram inom 
målsatt tid, andel (%)

100%

Tryggare 
offentliga miljöer
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON, KFAB, 
KIAB, VSR

Personer som utbildats av 
räddningstjänsten kring 
olycksförebyggande och 
olycksavhjälpande 
åtgärder, antal

2 359
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Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinnor

Utfall 
män Kommentar

Olyckor där en första 
skadebegränsande åtgärd 
gjorts av enskild, andel av 
olyckor som föranlett 
räddningsinsats (%)

39%

En stark & trygg skola för bättre kunskaper
Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinnor

Utfall 
män Kommentar

Studerade från 
Katrineholm inom 
grundläggande 
vuxenutbildning som 
klarar målen, andel (%)

80% 84% 70% Resultat för studerande 
från Katrineholm helåret 
2020 inom 
ämnesområdena svenska, 
svenska som andraspråk, 
matematik och engelska.

Studerande från 
Katrineholm inom 
gymnasial 
vuxenutbildning som 
klarar målen, andel (%)

69% 74% 60% Resultat för studerande 
från Katrineholm helåret 
2020 inom 
ämnesområdena svenska, 
svenska som andraspråk, 
matematik och engelska.

Studerande från 
Katrineholm som klarar 
målen i utbildning i 
svenska för invandrare, 
andel (%)

61% 64% 54% Mätperiod jan-dec 2020.

Studerande från Vingåker 
inom grundläggande 
vuxenutbildning som 
klarar målen, andel (%)

69% 68% 69% Resultat för studerande 
från Vingåker helåret 2020 
inom ämnesområdena 
svenska, svenska som 
andraspråk, matematik 
och engelska.

Studerande från Vingåker 
inom gymnasial 
vuxenutbildning som 
klarar målen, andel (%)

60% 61% 59% Resultat för studerande 
från Vingåker helåret 2020 
inom ämnesområdena 
svenska, svenska som 
andraspråk, matematik 
och engelska.

Fler studerande 
ska klara målen i 
kommunal 
vuxenutbildning
VIAN

Studerande från Vingåker 
som klarar målen i 
utbildning i svenska för 
invandrare, andel (%)

63% 36% 70% Mätperiod jan-dec 2020.

Ungdomar som studerar 
på högskola/universitet 2 
år efter fullföljd 
gymnasieutbildning, 
hemkommun, andel (%)

29% 29% 40% 16% Utfallet avser 2019.Fler ska gå vidare 
till studier på 
eftergymnasial 
nivå
BIN, VIAN

Studenter som i sina 
eftergymnasiala studier 
använder lokaler och 
service vid lärcenter 
Campus Viadidakt, antal.

179 67% 33% Mätperiod jan-aug 2021.
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Hållbar miljö
Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinnor

Utfall 
män Kommentar

Minskad energiintensitet 
(el och värme) i 
kommunala 
verksamhetslokaler som 
ägs och förvaltas av KFAB 
jämfört med basår 2007, 
(kWh/m2)

22% Utfallet avser 2019.Ökad 
energieffektivitet 
i kommunens 
lokaler
KS, BIN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, 
VON, KFAB, KIAB

Minskad energiintensitet 
(el och värme) i 
kommunala 
verksamhetslokaler som 
ägs av kommunen och 
förvaltas av KFAB jämfört 
med basår 2007, 
(kWh/m2)

18% Utfallet avser 2019.

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinnor

Utfall 
män Kommentar

Tillsvidareanställda som 
slutat på egen begäran, 
antal

7

Månadsanställda som 
arbetar heltid, andel (%)

81,1% 79,1% 84,6%

Säkrad 
kompetensförsör
jning
KS, BIN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, 
VON

Månadsanställda som är 
65 år eller äldre, antal

4

Hållbart 
medarbetarengagemang, 
HME totalt

4,1 4 4,6

HME delindex ledarskap 4,1 3,9 4,7

HME delindex motivation 4,2 4,1 4,5

Ökat 
medarbetarenga
gemang
KS, BIN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, 
VON

HME delindex styrning 4 3,9 4,5

Sjukfrånvaro 
tillsvidareanställda (%)

5% 6,8% 1,7%

Sjukfrånvaro totalt (%) 4,6% 4,7% 4,5% Mätperiod 1/12 2019 till 
30/6 2020.

Förbättrad hälsa 
för kommunens 
medarbetare
KS, BIN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, 
VON Andel av totala 

sjukfrånvaron som avser 
frånvaro under en 
sammanhängande period 
av 60 dagar eller mer (%)

33% 40% 18%

Andel invånare som får 
svar på en enkel e-
postfråga inom en 
arbetsdag, (%)

74% 87%Kommunens 
tillgänglighet för 
invånarna ska 
öka
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON

Andel invånare som får ett 
direkt svar på en enkel 
fråga när de tar kontakt 
med kommunen via 
telefon, (%)

70% 56%
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Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinnor

Utfall 
män Kommentar

Gott bemötande via 
telefon, andel av 
maxpoäng (%)

85% 84%

Besökare som uppger att 
de hittade vad de sökte på 
webbplatsen, andel (%)

67%

Ärenden som hanteras 
genom e-tjänster 
(externa), antal

9 696

Besökare som har tillgång 
till MerÖppet på 
Kulturhuset Ängeln, antal

0

Ärenden som hanteras av 
Kontaktcenter (via besök, 
telefon, e-post), antal

8 121 2 495 5 626

Ökad digital 
delaktighet
KS, BIN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, 
VON

Ökad effektivitet 
genom nya 
samverkansform
er internt och 
externt
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON, KFAB, 
KIAB, KVAAB, VSR

Resultat som andel av 
skatt och generella 
statsbidrag (inkl 
utjämning), kommun (%)

3,9% Utfallet avser jan-aug 
2019, för kommunen som 
helhet.

Resultatet ska 
uppgå till minst 
en procent av 
skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON

Årets resultat som andel 
av skatt & generella 
statsbidrag kommun, (%)

3,9% 4,3% Utfallet avser 2018

Förändring 
nettokostnader (%)

1,5%

Förändring skatteintäkter 
och generella statsbidrag 
(inkl utjämning) (%)

4,5%

Nettodriftskostna
derna ska inte 
öka snabbare än 
skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON Nettokostnad som andel 

av skatt och generella 
statsbidrag kommun, (%)

96% 96%
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Datum

2021-09-07
Vår beteckning

VIAN/2021:32 - 001Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Viadidaktnämnden
Vår handläggare

Emma Fälth
Handläggare telefon

0150 - 570 15
Handläggare e-post

emma.falth@katrineholm.se

Sammanträdesdagar 2022 för Viadidaktnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
1. Viadidaktnämnden beslutar att anta upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2022.

2. Viadidaktnämnden beslutar att nämndsammanträdena ska vara öppna för allmänheten 
med undantag för individärenden. 

Sammanfattning av ärendet
Sammanträdena för Viadidaktnämnden under 2022 föreslås äga rum på tisdagar med start 
klockan 09:00 följande dagar:

22 februari i KTS-salen, Katrineholm

19 april i Åbrogården, Vingåker

31 maj i KTS-salen, Katrineholm

23 augusti i KTS-salen, Katrineholm

27 september i KTS-salen, Katrineholm

6 december i Åbrogården, Vingåker

Förslaget har anpassats till kommunstyrelsens inlämningstider i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut enligt nedan:

Årsredovisning 1 mars

Redovisning av genomförd internkontroll 1 mars

Underlag för övergripande plan med budget 31 augusti

Delårsrapport 30 september

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:

Vingåkers kommun, kommunledningsförvaltningen Katrineholm, akten
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Datum

2021-09-15
Vår beteckningViadidakt

Mottagare:

Viadidaktnämnden
Vår handläggare

Emma Fälth
Handläggare telefon

0150 - 570 15
Handläggare e-post

emma.falth@katrineholm.se

Delegationsbeslut

Förvaltningens förslag till beslut

Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna.

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

2021-08-12 – 2021-09-10.

VIAN Del/2021 § 8 

Beslut om Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2021/2022
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VIADIDAKT 

Vuxnas lärande 

Datum 

2021-09-10 
Vår beteckning 

VIAN/2021: -       

Mottagare: 

Viadidaktnämnden 

Vår handläggare 

David Andersson 

Julia Holmlund 

Maria Palmcrantz 

Handläggare telefon 

0150-57840, 0150-56906, 

0150-57736 

 

Handläggare e-post 

david.andersson@viadidakt.se, 

maria.palmcrantz@viadidakt.se, 

julia.holmlund@viadidakt.se 

 

Redovisning av delegationsbeslut tagna på nämndens 
vägnar under perioden 2021-08-12 – 2021-09-10 

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 
27 

Beslut om mottagande och antagning av elev till utbildning på 

gymnasial nivå eller till särskild utbildning på gymnasial nivå, även från 

annan kommun 

475 

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

annan kommun 
66 

  

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 

6 

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 

mailto:david.andersson@viadidakt.se
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VIADIDAKT 
Datum 

2021-xx-xx 

Vår beteckning 

VIAN/2021:x - xxx 

 

 

 

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  1 

  

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. 

1 

  

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 

 

 Fullständig förteckning över fattade beslut finns att tillgå vid sammanträdet. 
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Datum

2021-09-15
Vår beteckningViadidakt

Mottagare:

Viadidaktnämnden
Vår handläggare

Emma Fälth
Handläggare telefon

0150 - 570 15
Handläggare e-post

emma.falth@katrineholm.se

Meddelande Viadidaktnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Viadidaktnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur Viadidaktnämndens diarium över handlingar för perioden

2021-08-18– 2021-09-14 finns att tillgå på Viadidakt, Bievägen 1B, Katrineholm.

Emma Fälth
Utredare
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