
KALLELSE

Datum
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-08-21 

/EGET_FÖRVALTNING/ Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun Telefon: 
641 80 Katrineholm Telefax: 
www.katrineholm.se E-post: 

Sammanträdande organ Viadidaktnämnden

Tid 2019-08-27 kl. 09:00

Plats KTS-salen

Ärende Beteckning

 
1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Verksamhetsinformation

5. Återkoppling ekonomi

6. Underlag för övergripande plan med budget 
2020

VIAN/2019:22

7. Motion - Återuppta projektet språkvänner VIAN/2019:23

8. Redovisning av delegationsbeslut VIAN/2019:7, 
VIAN/2019:8

9. Meddelanden

10. Övrigt

Gunilla Magnusson (S)
Ordförande



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

VIADIDAKT 2019-08-07 VIAN/2019:22-042 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
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Viadidaktnämnden

Viadidaktnämndens underlag för övergripande plan med
budget 2020 

Förvaltningens förslag till beslut
Viadidaktnämnden beslutar att anta upprättat förslag till nämndens underlag för 
övergripande plan med budget 2020 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Den 24 april fastställde kommunstyrelsen planeringsdirektivet för 2020. Med 
utgångspunkt från planeringsdirektivet ska nämnder och bolag lämna underlag för 
beredningen av övergripande plan med budget 2020-2022. Underlaget rapporteras i 
Stratsys och ska vara inrapporterat senast 31 augusti 2019. 
Övergripande plan med budget ska behandlas i kommunstyrelsen i oktober och 
fastställs i kommunfullmäktige i november.
Viadidakt överlämnar nu ett förslag till Viadidaktnämndens underlag för övergripande
plan med budget 2020.

Ärendets handlingar
Underlag för övergripande plan med budget 2020
 

Petra Kruse
Tf. Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Inledning
Katrineholms kommuns långsiktiga planering styrs av kommunens vision och den kommunplan som tas 
fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för planeringen för alla år under 
mandatperioden. Planeringen för ett enskilt år påbörjas under våren då planeringsdirektivet fastställs av 
kommunstyrelsen. Innan detta direktiv fastställs samråder representanter för kommunledningarna i 
Katrineholm och Vingåker samt företrädare för Viadidaktnämnden i syfte att särskilt diskutera inriktning 
för budgetarbetet avseende Viadidaktnämnden.

Kommunstyrelsens planeringsdirektiv innehåller dels ekonomiska ramar för nämnder och bolag, dels 
uppdrag och anvisningar för det fortsatta planeringsarbetet. Utifrån kommunplanen och 
planeringsdirektivet tar nämnder och bolag fram underlag för kommunens övergripande plan med budget. 
Detta underlag lämnas till kommunstyrelsen i augusti.

Under september och oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget, som 
behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs i kommunfullmäktige i november. I den 
övergripande planen med budget fastställs mål och uppdrag samt ekonomiska ramar för det kommande 
året, med en plan för de två följande åren.

Den årliga övergripande planeringsprocessen i Katrineholms kommun beskrivs i kommunens styrsystem.

Vision 2025
I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och 
företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever 
av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och 
förändring. 

Katrineholm – Läge för liv & lust 

Ansvarsområde

Viadidaktnämnden
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 samt särskild utbildning för vuxna. 
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. Nämnden samordnar även 
kommunala feriearbeten för ungdomar efter år ett på gymnasiet. Vidare deltar Viadidaktnämnden 
tillsammans med andra nämnder i arbetet kring ungdomar som står utan arbete och studier.
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Mål och förutsättningar
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Förutsättningar
Viadidaktnämnden verkar för att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål om ökad egen 
försörjning. I kommunplanen betonas vikten av att invånare med försörjningsstöd kommer vidare från 
stöd till arbete och lön. Försörjningsstödstagare anvisas till Viadidakt av socialförvaltningarna i 
Katrineholm och Vingåker för kartläggning, planering och aktiverande insatser. Personer anvisas även till 
Viadidakt från Arbetsförmedlingen.

De flesta deltagarna inom Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder står långt ifrån arbetsmarknad eller studier. 
Här finns personer med låg utbildningsnivå, ohälsa och begränsade kunskaper i det svenska språket. 
Viadidakt strävar efter att genom olika insatser och ett individanpassat stöd ge dessa individer 
förutsättningar att möta arbetsmarknadens krav. Det är ett komplext och resurskrävande uppdrag.

Utmaningarna i att hjälpa de som står utanför arbetsmarknaden till egen försörjning är stora. 
Befolkningsmängden ökar i regionen med ett tillskott av antalet utrikesfödda vilka inte har någon 
förankring inom arbetsmarknaden, vilket gör att arbetslösheten kan komma att öka. Enligt 
Arbetsförmedlingens prognoser är uppdraget för länets arbetsmarknad att motverka bristen på utbildad 
arbetskraft, öka utrikesföddas sysselsättning samt att motverka arbetslösheten. Efterfrågan på utbildad 
arbetskraft fortsätter att öka inom både näringslivet och den offentliga sektorn och allt talar för att trenden 
kommer att bestå många år framöver. Arbetslösheten har förvisso sjunkit under flera år, men inte för de 
grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden. Utbildningsnivån har stor betydelse och gruppen 
kortutbildade utrikesfödda kvinnor är den grupp som har sämst utveckling, vilket medför lägre 
arbetskraftsdeltagande för gruppen. ESF-projektet KLARA startar i januari 2020 och pågår till juni 2022. 
Projektet riktar sig till gruppen utrikesfödda kvinnor med syfte att skapa förutsättningar för ökat 
arbetskraftsdeltagande.

Viadidaktnämndens verksamheter påverkas av yttre omständigheter som konjunkturläge, 
migrationsströmmar och arbetsgivarnas ökade krav på utbildning. En annan väsentlig påverkansfaktor är 
reformtakten inom området vuxenutbildning och arbetsmarknad. Förändringar i det statliga regelverket 
och nationella satsningar gör att förutsättningarna snabbt förändras. Exempelvis reformeras 
Arbetsförmedlingen till en kontrollmyndighet som fokuserar på statistik och analys, med konsekvenser 
som ökad digitalisering och självservice för arbetslösa. Dessa förändringar riskerar att öka kommunens 
ansvar att tillhandahålla stöd, utbildning och insatser för att människor ska kunna komma till egen 
försörjning.

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag inför införandet av ett intensivår 
för nyanlända inom etableringsprogrammet. Syftet är en snabbare etablering med målet att deltagarna 
ska komma i arbete inom ett år. Detta ska ske genom språkintensiva och yrkesnära insatser parallellt och 
kan bestå av yrkesrelaterad SFI (Svenska för invandrare), utbildning, praktik, samhällsorientering och 
mentorsskapsprogram. Sannolikt kommer införandet av ett intensivår att ställa än högre krav på 
vuxenutbildningen och framförallt SFI.

Viadidakt fortsätter att arbeta för att öka övergången till egen försörjning genom utveckling av metoder 
och arbetssätt samt fortsatt samverkan med Arbetsförmedlingen i ett delvis nytt arbetsmarknadspolitiskt 
landskap. Dessutom är Viadidakt under hösten 2019 delaktigt i att skriva fram ytterligare två 
projektansökningar till Europeiska socialfonden. Detta sker i samarbete med Samordningsförbundet RAR 
och andra kommuner i Sörmland. Den ena projektidén handlar om utbildningsinsatser för 
försörjningsstödstagare i nära samarbete med arbetsgivare, den andra fokuserar på språkutveckling 
bland utrikesfödda kvinnor. Besked kommer i november.
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Nämndens resultatmål 2019

Fler unga entreprenörer
KS, BIN, VIAN

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

Ökad övergång från försörjningsstöd till egen försörjning
SOCN, VIAN

Minskade kostnader för utbetalt försörjningsstöd
SOCN

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Förutsättningar
Viadidakt ska verka för att erbjuda trygga miljöer för både deltagare, elever och medarbetare. Viadidakt 
vidareutvecklar kontinuerligt metoder och arbetssätt för att skapa trygga och säkra verksamheter där 
kommunens invånare ska känna sig välkomna. Det målmedvetna arbetet för att motverka diskriminering 
och kränkande behandling inom vuxenutbildningen fortsätter.

Nämndens resultatmål 2019

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

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Förutsättningar
Att bidra till målet om höjd utbildningsnivå är en prioriterad uppgift för Viadidaktnämnden. 
Utbildningskraven på arbetsmarknaden stiger och arbetsgivarna kräver oftast minst gymnasiekompetens. 
En fullföljd gymnasieutbildning är dessutom en nödvändig plattform för den som vill läsa vidare på 
yrkeshögskola och högskola. Utbildning för vuxna är således av stor betydelse för att stärka den 
enskildes möjligheter och sammantaget bidra till en bättre matchning på den lokala arbetsmarknaden. Ett 
genomgående drag i de senaste årens reformer är att personer med kort utbildning ska utbilda sig. 
Arbetslösa måste vägledas till utbildningar som leder vidare till arbete, det gäller inte minst personer som 
befinner sig i etableringsfasen där många har kort utbildning. Det är viktigt att skapa förutsättningar för så 
många som möjligt att uppnå en gymnasial examen. Denna tydliga inriktning på att fler måste utbilda sig 
ställer allt högre krav på vuxenutbildningen; krav på större utbud, ökad flexibilitet, fler stödinsatser och 
bättre resultat.

Att fortsätta utveckla förutsättningarna för att bedriva högre studier från hemorten är också ett prioriterat 
område. Detta ska ge fler invånare möjlighet till utbildning, men också bidra till att invånarna förblir 
boende i kommunen efter studierna. För att stärka och säkra näringslivets samt kommunens 
kompetensförsörjning för mer kvalificerade arbeten, är samverkan mellan parterna av stor vikt. Att ha god 
framförhållning vid kompetensplanering är viktigt, detta eftersom studierna tar längre tid. Denna 
strategiska samverkan kring kompetensförsörjning behöver förtydligas och utvecklas, både kring 
yrkesutbildningar och högre studier, så att de utbildningar som erbjuds möter de faktiska behoven på den 
lokala arbetsmarknaden. Viadidakt fortsätter arbeta för att stärka samverkan med universitet och 
högskolor i syfte att kunna erbjuda fler utbildningsplatser i Katrineholm och Vingåker.

Inom Viadidakts vuxenutbildning pågår ett systematiskt kvalitetsarbete för att nå en ökad måluppfyllelse. 
Möjligheten att nå förbättrade resultat är dock i hög utsträckning beroende på hur de utmaningar 
verksamheten står inför kan hanteras. En väsentlig påverkansfaktor är reformtakten inom 
vuxenutbildningen. Statliga regeländringar och förändrade statsbidrag kräver en löpande anpassning av 
verksamheten. Inriktningen har haft en stark koppling till arbetsmarknadspolitiken. Viadidakts bedömning 
är att denna situation, med nationella beslut som på olika sätt påverkar den kommunala 
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vuxenutbildningen, kommer att fortsätta under planperioden.

I den så kallade januariöverenskommelsen handlar flera punkter om förändringar som berör 
vuxenutbildningen, framförallt svenska för invandrare (SFI). Förutom förslaget med införandet av ett 
intensivår för nyanlända inom etableringsprogrammet, kan SFI och samhällsorientering komma att bli 
obligatoriskt från dag ett och samhällsorienteringen kan komma att öka från 60 till 100 timmar. I 
överenskommelsen lyfts även att undervisningen i svenska för invandrare ska förbättras genom 
individuella prestationsplaner och ökad nivåindelning, att antalet timmar som nyanlända studerar måste 
kunna ökas, att föräldralediga måste lära sig svenska, att språkkrav för medborgarskap ska införas samt 
att krav på deltagande och resultat ska ökas och kopplas till ersättningar. Om ovanstående delar 
genomförs kan det komma att påverka nuvarande arbetsuppgifter och verksamhet.

Till de lokala förutsättningarna hör att de senaste åren har ansökningarna till platsförlagda studier minskat 
medan allt fler elever önskar läsa på distans. Detta kan återspegla ett ökat behov av att kunna kombinera 
studier med förvärvsarbete. Då erfarenheten är att studier på distans innebär en stor utmaning för vissa 
elever medför detta samtidigt en risk för ökade studieavbrott och försämrad måluppfyllelse. Viadidakt ser 
av denna anledning över möjligheten att erbjuda mer flexibla studier som ett alternativ till distansstudier. 
Vidare fortsätter förvaltningen att utveckla möjligheterna till platsbunden handledning för de som läser på 
distans. Denna utveckling visar på behovet att styra om verksamheten till ett mer individbaserat och 
flexibelt upplägg. Detta ställer större krav på verksamheten med kompetens, flexibilitet, resurser och 
uppföljning.

Elevantalet inom svenska för invandrare fortsätter att vara stort under 2020. Många av eleverna är inte 
klara med språkutbildningen när etableringstiden tar slut och Migrationsverket slutar utbetala 
schablonersättning till kommunerna. Detta medför att utbildningen måste bedrivas med minskade intäkter 
till verksamheten. Minskningen sker redan under 2019 och fortsätter under 2020. Detta kan påverka 
verksamhetens förutsättningar att uppnå målen. Verksamheten har fått i uppdrag av Viadidaktnämnden 
att se över metoder och arbetssätt inom svenska för invandrare för att på så vis öka möjligheten till ökad 
genomströmning och förbättrad måluppfyllelse.

Projektet Språkcafé genomförs på familjecentralen i Katrineholm under hösten 2019 och 2020. Aktiviteten 
sker en gång i veckan och syftar till att skapa möjlighet till utbildning samt tala och öva på svenska 
språket för nyanlända som är föräldralediga.

 

 

 

Nämndens resultatmål 2019

Fler studerande ska klara målen i kommunal vuxenutbildning
VIAN

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

Trygg vård & omsorg

Förutsättningar
Socialförvaltningen har under de sista åren märkt av en ökning av antalet ärenden kopplade till 
hedersrelaterat våld och förtryck. Med anledning av detta har en handlingsplan tagits fram och beslutats 
av socialnämnden. Inom Viadidaktnämndens verksamheter möter personalen också denna problematik. 
Därför kommer Viadidakt ha representanter i en kommunövergripande samverkansgrupp som 
Socialförvaltningen har initierat och som startar sitt arbete under hösten 2019. Behovet av 
kompetensutveckling inom ämnet är stort för personalen inom Viadidakt därav kan utbildningsinsatser 
vara nödvändiga under 2020.
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Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Förutsättningar
Fritidsbanken inom Arbetsmarknadsenheten bidrar till att medborgare kan delta i idrotts- och fritidsliv på 
ett bra sätt utan begränsning på grund av material och utrustning. Fritidsbanken har öppnat i Katrineholm 
under våren 2019 och planen är att starta en Fritidsbank även i Vingåker.

Hållbar miljö

Förutsättningar
Förvaltningen driver sedan ett antal år Viadidakts bytestorg - dit alla kommunens verksamheter ges 
möjlighet att lämna in inventarier såsom möbler och kontorsutrustning, som sedan utannonseras och kan 
återanvändas av en annan verksamhet. Gensvaret från övriga förvaltningar har varit positiv. Denna 
verksamhet ska utökas med IT-produkter för återbruk av till exempel telefoner, datorer, Ipads och 
liknande. Samtidigt som insatsen skapar möjlighet till arbetsträning för Viadidakts deltagare bidrar det till 
hållbar miljö samt kommunnyttan genom att minska kostnaderna för kommunernas inköp.

Fritidsbanken är ett koncept med gratis utlåning av sportartiklar till privatpersoner, vilket bidrar till målet 
en hållbar miljö, genom samnyttjande av sportartiklar istället för nyinköp.

Viadidakt har enbart miljöklassade personbilar (biogas).

Viadidakts verksamhet är till stor del förlagd i lokaler med äldre standard avseende isolering, vilket 
påverkar energiförbrukningen. Förvaltningen strävar dock efter att åtgärda sådant som är påverkbart, 
såsom att verksamhetslokalerna hålls släckta efter kontorstid, minimera pappersutskrifter samt i allt större 
utsträckning använda förvaltningarnas cyklar

Nämndens resultatmål 2019

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

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Förutsättningar
Personalen är den viktigaste resursen i Viadidaktnämndens verksamheter. Medarbetarnas engagemang 
och kompetens är avgörande för verksamhetens resultat, kvalitet och effektivitet. Medarbetarna ska ges 
möjlighet till återkoppling, kompetensutveckling och utrymme att bidra i utvecklingsarbetet inom 
verksamheten med syfte att behålla och utveckla medarbetare. För att öka möjligheten att rekrytera 
medarbetare anställs alla på heltid med möjlighet att välja lägre sysselsättningsgrad.

Ett antal insatser för att utveckla uppföljningen inom förvaltningen har påbörjats och kommer att fortsätta 
under 2020. Avsikten är att förbättra styrningen av verksamheten i syfte att bidra till ökad måluppfyllelse. 
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Detta utvecklingsarbete bidrar också till organisationens öppenhet genom att rapporteringen om 
verksamhetens utveckling och resultat successivt förbättras och delges.

Tillgängligheten ökar genom att kontakten med Viadidakt även kan ske digitalt genom digitala 
ansökningar och bokningar.

Nämndens resultatmål 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

Volymmått Utfall 2018 Utfall jan-jun 
2019 Prognos 2019 Prognos 2020

Producerade verksamhetspoäng gymnasial nivå 407 000 192 125 340 000 340 000

Producerade verksamhetspoäng grundläggande 
nivå 160 000 89 303 160 000 160 000

Producerade verksamhetspoäng särskild 
utbildning för vuxna 3 300 1 541 2 500 2 500

Antal studerande inom svenska för invandrare, 
SFI, genomsnitt per månad

626 
varav 59 % 

kvinnor
41 % män

596
varav 63% 

kvinnor, 37% 
män 550 500

Antal studerande inom samhällsorientering, 
genomsnitt per månad

304 
varav 56 % 

kvinnor,
44% män

272
varav 53% 

kvinnor, 47% 
män 300 275

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

125 
varav 66 % 

kvinnor, 
34 % män

155
varav 71 % 

kvinnor, 29 % 
män. 150 200

Antal mottagna ungdomar som faller under 
aktivitetsansvaret

167
varav 50 % 

kvinnor, 
50 % män.

95
varav 36 % 

kvinnor, 64 % 
män. 150 200

Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i 
Katrineholm anvisade av socialförvaltningen

285
varav 48 % 

kvinnor,
52 % män.

277
varav 52 % 

kvinnor, 48 % 
män. 400 550

Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i 
Vingåker anvisade av socialförvaltningen

73
Varav 48 % 

kvinnor,
52 % män

69
varav 49 % 

kvinnor, 51 % 
män. 80 120

Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i 
Katrineholm anvisade av Arbetsförmedlingen

163
varav 47 % 

kvinnor,
53 % män

38
varav 34 % 

kvinnor, 64 % 
män. 100 70

Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i 
Vingåker anvisade av Arbetsförmedlingen

20
varav 55 % 

kvinnor,
45 % män

11
varav 34 % 

kvinnor, 64 % 
män. 20 20

Antal ungdomar 16-25 år från Katrineholm på 
Viadidakt ungdomstorg

117
varav 62 % 

kvinnor,
38 % män

80
varav 40 % 

kvinnor, 60 % 
män. 110 110

Antal ungdomar 16-25 år från Vingåker på 
Viadidakt ungdomstorg

14
varav 71 % 

kvinnor, 
29 % män

13
varav 38 % 

kvinnor, 62 % 
män. 20 20

Antal feriearbetare i Katrineholm

267
varav 52 % 

flickor, 
48 % pojkar

282
varav 53 % är 
kvinnor, 47 % 

män. 310 300

Antal feriearbetare i Vingåker

67
varav 58 % 

flickor, 
42 % pojkar

89
varav 48 % 

kvinnor, 52 % 
män. 100 100
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Kommentar till volymmått
De senaste åren har verksamhetsvolymerna inom Viadidakts vuxenutbildning ökat kraftigt. Under det 
första halvåret 2019 har verksamhetsvolymerna inom SFI och gymnasial vuxenutbildning sjunkit mot 
tidigare år vilket bedöms bero på det gynnande arbetsmarknadsläget. Viadidakts bedömning på längre 
sikt är att efterfrågan på vuxenutbildning kommer att vara fortsatt stor under planperioden (2019-2021). 
En annan omständighet som talar för ett fortsatt tryck på vuxenutbildningen är arbetsgivarnas ökade krav 
på utbildning.

Inom den gymnasiala vuxenutbildningen är det antalet studerande på distans och på de gymnasiala 
yrkesutbildningarna som ökat de senaste åren. Trenden med ökande verksamhetsvolymer inom 
gymnasial vuxenutbildning har förändrats och under första halvåret 2019 har det minskat och det 
förväntas fortsätta minska. Prognosen för 2020 kvarstår på samma nivå som 2019

Inom grundläggande vuxenutbildningen har volymerna sjunkit något under 2019 jämfört med 
motsvarande period föregående år. Bedömningen är dock att det kommer att vara fortsatt stora volymer 
inom den grundläggande vuxenutbildningen även 2020.

Antal verksamhetspoäng har sjunkit något inom Särskild utbildning för vuxna (LärVux) men bedömningen 
är ändå att prognosen för 2020 kvarstår.

Antalet studerande inom SFI har minskat något under 2019, och det ser ut som att antalet studerande 
kommer fortsätta sjunka framöver även om det fortfarande rör sig om en stor volym då det är många 
elever som deltar i SFI under lång period. Prognosen för 2020 har sänkts en aning.

Antal studenter som i sina eftergymnasiala studier använde lokaler och service vid lärcenter Campus 
Viadidakt ökade under 2019 och inför 2020 är bedömningen att fler studenter kommer nyttja campus, 
därför har prognosen korrigerats upp en aning.

Det första halvåret 2019 har arbetsmarknadsenheten totalt haft 395 deltagare från både Vingåker och 
Katrineholm, vilket är jämförbart med motsvarande period 2018. Skillnaden är att antalet deltagare från 
Arbetsförmedlingen har minskat, detta gäller både Katrineholm och Vingåker.  Det har skett en 
förskjutning av anvisningar, 55 procent fler blir anvisade till insatser från socialtjänsten medan det skett 
en motsvarande minskning med 67 procent av anvisningar från Arbetsförmedlingen. Inför prognosen 
2020 har antalet anvisningar från Arbetsförmedlingen justerats ned för Katrineholm medan de kvarstår på 
samma nivå för Vingåker och prognosen för anvisningar från socialtjänsten har höjts för både 
Katrineholm och Vingåker.
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Investerings- och 
exploateringsbehov
Övergr
. mål

Kateg
ori Benämning Budget (tkr) Driftkostnad (tkr)

1-7 1-6 2020 2021 2022 2020 2021 2022

3 4
Bärbara datorer för platsbunden 
utlåning till elever 230 210

7 2 Inventarier lokaler ombyggnation 
av klassrum 150 150

1 4 Inventarier lokaler 
Smartboard arbetsmarknad 39

3 4
Inventarier lokaler Smartboards 
vuxnas lärande 39 39

3 4
Inventarier lokaler 
Telebildsutrustning 60 tkr

3,7 4 Alvis 195 195 195

Summa 518 399 195 195 195



 

12(14)

Revidering av taxor och avgifter
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Särskilda beredningsuppdrag
Underlag för handlingsplan för jämställdhet
Förslag prioriterade 
CEMR-artiklar 2020-2023

Koppling till 
övergr. mål (1-7) Förslag till prioriterade åtgärder 2020

Bekämpa stereotyper 1, 3, 7

Arbeta med jämställdhetsteman på APT. Genomföra jämställdhetspass 
med deltagare och elever. Granska alla externa kommunikationsinsatser 
(annonser, foldrar osv) ur ett jämställdhetsperspektiv,

God förvaltning och 
samråd 7

Start av förvaltningsövergripande jämställdhetsgrupp. Arbeta med att 
säkerställa att både kvinnor och män får tillgång till information som berör 
dem och får möjlighet att framföra idéer och synpunkter gällande 
verksamheten de deltar i.

Jämställdhetsanalyser 1, 3
Jämställdhetsanalys av minst en verksamhet. Analyser av resultat ur 
jämställdhetsperspektiv. Analys av verksamhetslokaler (fysisk miljö).

Utbildning och livslångt 
lärande 1,3

Aktivt arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom 
vuxenutbildningen. Aktiva insatser för att uppmuntra icke-traditionella 
praktik- och yrkesval. Jämställdhetsperspektiv vid urval av 
yrkesutbildningar.

Hälsa 1
När det är lämpligt i undervisning och övrig verksamhet: ge information 
om kvinnors och mäns hälsa och främja aktiviteter för hälsa.

Social integration 1

Tillgång till stödinsatser för elever med behov. Aktiv samverkan med 
andra förvaltningar och myndigheter för att främja allas möjlighet att ta del 
av utbildning och insatser.

Ekonomisk utveckling 1

Motivera kvinnor och män till utbildning och högre studier, aktiva insatser 
för att uppmuntra icke-traditionella yrkesval. Genomförande av KLARA-
projektet för utrikesfödda kvinnor.

Könsrelaterat våld 1

Utbildningsinsats för personal. Deltagande i kommunövergripande 
samverkansgrupp kring heder och förtryck. Ha information om stöd för 
utsatta synligt i verksamhetslokaler.

Plan för arbete med jämförelser och goda exempel
Prioriterat verksamhetsområde är svenska för invandrare (SFI). Förvaltningen har fått uppdrag från 
Viadidaktnämnden att öka genomströmningen och förbättra måluppfyllelsen inom SFI, vilket föranleder 
jämförelser med andra kommuner för att hitta framgångsrika lösningar, metoder och arbetssätt. En 
representant från förvaltningen deltar även i ett samarbete med Socialförvaltningen för att om möjligt hitta 
kommuner som har lyckats väl både gällande resultat inom SFI och kostnader för ekonomiskt bistånd.

I ett första steg kommer verksamhetsstrateg inom Viadidakt att eftersöka kommuner med goda resultat 
och intressanta lösningar. Därefter bildas en arbetsgrupp med representanter från verksamheten som 
kan behandla informationen ur ett verksamhetsnära perspektiv. Om möjligt kommer ett studiebesök att 
anordnas till en kommun som har goda resultat och metoder som bedöms vara överförbara till den egna 
verksamheten. För att utveckla och förankra nya metoder och arbetssätt använder sig verksamheten ofta 
av workshops för personal, detta kan tänkas bli aktuellt även i detta utvecklingsarbete.
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Bilaga: Nya upphandlingar
Föremål för upphandling

Vara, tjänst 
eller 

entreprenad

Direktupphandlin
g, upphandling 

eller avrop
Leasing 
Ja/Nej

När 
behöver 
avtalet 

börja gälla

Drift eller 
investerin

g

SFI undervisning i extern regi Tjänst Upphandling nej 2020Q4 Drift

Vuxenutbildning i extern regi Tjänst Upphandling nej 2020Q4 Drift



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

VIADIDAKT 2019-08-12 VIAN/2019:23-649 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Petra Kruse 

Viadidaktnämnden

Motion: Återuppta projektet språkvänner 
Förvaltningens förslag till beslut
Att Viadidaktnämnden avslår motionen

Sammanfattning av ärendet
Motionen yrkar på att Katrineholms kommun återupptar projektet språkvänner som 
drevs med hjälp av projektpengar från länsstyrelsen under 2015-2016

Ärendets handlingar
 Motion: Återuppta projektet språkvänner

Ärendebeskrivning
Motion: Återuppta projektet språkvänner

Förvaltningens bedömning
Att projektet språkvänner inte kan återupptas i nuläget inom befintlig verksamhet då 
det inte finns tillräckligt med resurser för att starta upp detta. För kännedom startar 
vididakt upp ett projekt språkcafé i höst i samarbete med familjecentralen för möjlighet 
till utbildning samt möjlighet till att prata och öva svenska under föräldraledigheten.

Petra Kruse
TF Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Akt
KLF



Motion till Katrineholms kommunfullmäktige

Återuppta projektet språkvänner

Det fanns tidigare möjlighet att bli språkvän i Katrineholm.  Sammanlagt fanns det ungefär 

40 språkvänner i olika konstellationer i Katrineholm och Vingåker. Det innebar att nyanlända 

och personer från Sverige, genom en matchning som sköttes genom Viadidakt, fick en chans 

att träffas och lära känna varandra under avslappnade former.

Verksamheten drevs med hjälp av projektpengar från länsstyrelsen. Verksamheten skulle 

sedan in under den ordinarie verksamheten och budget i Viaddidakt. Tyvärr har språkväns 

verksamheten av någon anledning lagts ner i Katrineholm.

Det finns många fördelar med språkvänner. Nyanlända får en väg in i det svenska samhället, 

nya vänner, möjligheten att öva svenska och ett rikt kulturutbyte mellan svenskar och 

nysvenskar.

Vi yrkar att:

Katrineholms kommun återupptar projektet språkvänner.

Tony Rosendahl (V)

Thomas Selig (V)

Anita Johansson (V)

Katrineholm 28/1 - 2019



DELEGATIONSPROTOKOLL 

Datum
Viadidaktnämnden 2019-05-29 

Utdragsbestyrkande

VIAN/2019:7- 000 § 

Förordnande av Tf Förvaltningschef 
Beslut
Tf Förvaltningschef Petra Kruse beslutar på Viadidaktnämndens vägnar att förordna 
Pelle Norén att, under perioden 2019-06-21 till 2019-07-21 utöver sin egen tjänst, 
upprätthålla befattningen som förvaltningschef för Viadidakt.

Ärendebeskrivning
Tf Förvaltningschef Petra Kruse har under perioden 2019-06-21 till 2019-07-21 
semester och har förordnat Pelle Norén att, under ovangivna tider utöver sin tjänst, 
upprätthålla befattningen som förvaltningschef för Viadidakt.

Beslutet skickas till:



DELEGATIONSPROTOKOLL 

Datum
Viadidaktnämnden 2019-05-29 

Utdragsbestyrkande

VIAN/2019:7- 000 § 

Förordnande av Tf Förvaltningschef 
Beslut
Tf Förvaltningschef Petra Kruse beslutar på Viadidaktnämndens vägnar att förordna 
Pelle Norén att, under perioden 2019-06-07 till 2019-06-07 utöver sin egen tjänst, 
upprätthålla befattningen som förvaltningschef för Viadidakt.

Ärendebeskrivning
Tf Förvaltningschef Petra Kruse har under perioden 2019-06-07 till 2019-06-07 
semester och har förordnat Pelle Norén att, under ovangivna tider utöver sin tjänst, 
upprätthålla befattningen som förvaltningschef för Viadidakt.

Beslutet skickas till:



DELEGATIONSPROTOKOLL 

Datum
Viadidaktnämnden 2019-08-20 

Utdragsbestyrkande

VIAN/2019:7- 000 § 

Förordnande av Tf Förvaltningschef 
Beslut
Tf Förvaltningschef Petra Kruse beslutar på Viadidaktnämndens vägnar att förordna 
Pelle Norén att, under perioden 2019-09-02 till 2019-09-06 utöver sin egen tjänst, 
upprätthålla befattningen som förvaltningschef för Viadidakt.

Ärendebeskrivning
Tf Förvaltningschef Petra Kruse har under perioden 2019-09-02 till 2019-09-06 
semester och har förordnat Pelle Norén att, under ovangivna tider utöver sin tjänst, 
upprätthålla befattningen som förvaltningschef för Viadidakt.

Beslutet skickas till:



Delegationsbeslut tagna på nämndens vägnar 
under perioden 2019-06-04—2019-08-19

Vuxenutbildning
Antal Anmärkning

Antagning av elever

Beslut om ta emot elev till grundläggande 
vuxenutbildning

226

Beslut om mottagande och antagning av 
elev till gymnasial vuxenutbildning

447

Beslut om mottagande och antagning av 
elev till särskild utbildning för vuxna

x

Beslut om mottagande av elev till svenska 
för invandrare

565

Sökande från/till annan kommun

Mottagande av behörig sökande på 
gymnasial nivå från annan kommun, om 
hemkommunen åtagit att svara för 
kostnaderna för den sökandes utbildning

-

Mottagande av sökande till särskild 
utbildning för vuxna från annan kommun, 
om hemkommunen åtagit att svara för 
kostnaderna för den sökandes utbildning

-

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

1

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

8



2

Antal Anmärkning

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

-

Studiestartsstöd

Beslut om sökande tillhör målgruppen för 
studiestartsstöd 

x Varav x avslag

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

(grundläggande nivå, gymnasial nivå, sfi, 
särskild utbildning för vuxna)

x

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.

(grundläggande nivå, gymnasial nivå, sfi, 
särskild utbildning för vuxna)

x



Protokollsutdrag 1 (1)

KOMMUNSTYRELSEN 2019-06-19

§ 120

Delrapport för ökad övergång till egen försörjning 
(KS/2019:169)
Kommunstyrelsen lägger delrapporten ”Ökad övergång till egen försörjning” till 
handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Den 26 april inkom Viadidaktnämnden med delrapporten ”Ökad övergång till egen 
försörjning”. Delrapporten är en del av det särskilda uppdrag socialnämnden och 
Viadidaktnämnden gavs i och med övergripande plan med budget 2019-2021. Målet 
med det särskilda uppdraget är att öka övergången till egen försörjning bland kvinnor 
och män som har försörjningsstöd. Utgångspunkten för uppdraget är den utredning 
som genomförs för att stärka arbetsmarknadsperspektivet i kommunens arbete med 
försörjningstagare. 

Delrapporten innehåller vilket arbete som utförs för att öka övergången från 
försörjningsstöd till egen försörjning. Rapporten innehåller påbörjade och planerade 
aktiviteter, förväntade effekter och resultat, utvecklingsområden samt eventuell 
påverkan utifrån. Enligt delrapporten är det svårt att i dagsläget visa på reella effekter 
och resultat av de aktiviteter som påbörjats eller planeras. Fler effekter och resultat 
förväntas kunna redovisas i årsrapporten för uppdraget.  

Delrapporten har nämndbehandlats i Viadidaktnämnden vilka fattade beslut om att 
delrapporten skulle överlämnas till kommunstyrelsen. Ärendet har även 
nämndbehandlats i socialnämnden som en informationspunkt under sammanträdet. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-06-03
 Delrapport för ökad övergång till egen försörjning, 2019-04-26
 Protokollsutdrag Viadidaktnämnden, 2019-04-16, § 17 
_________________

Beslutet skickas till:
Socialnämnden
Viadidaktnämnden
Akten


