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Plats och tid  KTS-salen, Drottningsgatan 18, kl.09:00-11:00 
 

Beslutande Gunilla Magnusson (S) ordförande, Thomas Selig (V) 2:e vice ordförande, Annika 
Wågenberg (S), Monica Granström (S), Anders Lundström (VTL) 
 

 

Beslutande 
ersättare Christina Simonsen (S), Annie-Marie Carlsson (M), Ami Rooth (MP), Kaisa Komulainen-

Nilsson (S), Tiina Rokka (V), Christer Nodemar (M), 

 

Ersättare  Zeynab Fidhin (S), Monica Andersson (C) 
 

 

Övriga  
deltagande  Utredare Axel Stenbeck, förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt, controller Anders Jansson 

 
 

Utses att justera Monica Granström, Christina Simonsen  
 

Justeringens  
plats och tid 2018-09-03, Stadshuset Gröna kulle 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §27 - §34 
Axel Stenbeck 

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

………………………………… 
Monica Granström 

………………………………… 
Christina Simonsen 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Viadidaktnämnden  Paragrafer §27 - §34 
 

Sammanträdes  
datum 2018-08-28 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2018-09-04 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2018-09-27 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Viadidakt Katrineholm 
 
Underskrift 

 
 
 
  Utdragsbestyrkande 
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§ 27 

Fastställande av dagordning  
Utsänd dagordning fastställs och godkänns. 
 
_____________ 
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§ 28 

Tema TUNA-projektet  
Vid dagens sammanträde deltar Mikael Bejmar, samordnare för att redogöra för 
TUNA-projektet. TUNA står för Träning Utveckling Nära Arbetslivet och är ett 
samarbete mellan Sörmlands kommuner, landstinget, arbetsförmedlingen, 
försäkringskassan och Samordningsförbundet RAR i syfte att få tillbaka personer 
med psykisk ohälsa in på arbetsmarknaden. TUNA-projektet startade 2008 och I juni 
2017 implementerades TUNA även i Katrineholm, Flen och Vingåker.  
Projektets finansiering för 2019 är dagsläget oklart 
 
Yttranden 
Under informationen yttrar sig Anders Lundström (VTL), Gunilla Magnusson (S), 
Tiina Rokka (V), Annie-Marie Carlsson (M). 
 
_______________ 
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§ 29 

Verksamhetsinformation - arbetsmarknad och 
vuxenutbildning  
Anna Lena Ramstedt, förvaltningschef, informerar om pågående verksamhet inom 
förvaltningen. Personalförändringar sker inom rektortjänst. Digitala ansökningar har 
påbörjats. För närvarande står 49 personer i kö till SFI.  
Sara Alexandersson, arbetsmarknadschef informerar om arbetsmarknad och 
vuxenutbildning. Under sommaren har ca 400 ungdomar haft ferierjobb, alla som har 
sökt har beviljats plats. Ett samarbete i syfte att korta etableringstiden för nyanlända 
har påbörjats. Fokus ligger på tre olika arbetsspår, service, vård och industri. 
 
Yttranden 
Yttranden: Tiina Rokka (V), Anders Lundström (VTL), Gunilla Magnusson (S). 
 
________________ 
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§ 30 

Information om översyn av reglemente och 
överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd 
mellan Katrineholms och Vingåkers kommuner  
Gunilla Magnusson (S) och Anna Lena Ramstedt, förvaltningschef informerar om 
pågående översyn av reglemente och överenskommelse om samverkan i gemensam 
nämnd mellan Katrineholms och Vingåkers kommuner. På ägarsamrådet ska man gå 
igenom framtaget förslag och diskutera kring innehållet. 
 
Yttranden 
Under informationen yttrar sig Anders Lundström (VTL) 
______________ 
 
 

 
 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

VIADIDAKTNÄMNDEN  2018-08-28   6 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 31 

Återrapportering uppdrag - utveckla och effektivisera 
arbetsformer som säkerställer ett tydligt 
arbetsmarknadsperspektiv i kommunens arbete med 
försörjningsstödstagare  (VIAN/2018:29)  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden beslutar att godkänna rapporten och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Katrineholms kommun gav i övergripande plan med budget 
2018-2020 ett gemensamt utvecklingsuppdrag till Viadidaktnämnden, socialnämnden 
och samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet var att utveckla och effektivisera 
arbetsformer som säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i kommunens 
arbete med försörjningsstödstagare. Enligt uppdraget ska en återrapportering göras till 
kommunstyrelsen senast i september 2018 inför beredningen av övergripande plan 
med budget 2019-2021. 
Arbetet med uppdraget har bedrivits som ett förvaltningsgemensamt projekt med 
projektledare från samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningscheferna för 
Viadidakt, samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen har ingått i 
projektets styrgrupp.  
Projektet har bland annat sett över hur samarbetet mellan förvaltningarna och andra 
aktörer kan utvecklas för att stärka förutsättningarna för en ökad övergång till arbete 
och studier. I den rapport som nu lämnas beskrivs bland annat identifierade 
utvecklingsområden och de åtgärder som planeras för att utveckla verksamheten. I 
materialet finns även underlag för vidare politiska ställningstaganden. 
 
Ärendets handlingar 
• Arbetsmarknadsperspektiv i Katrineholms kommun - Från bidrag till egen 

försörjning 
• Bilaga – Kostnadsberäkning för genomförande av föreslagna åtgärder 
• Tjänsteskrivelse, viadidaktförvaltningen 2018-08-12 
 
Yttranden 
Under nämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Thomas Selig (V), 
Tiina Rokka (V), Annika Wågenberg (S), Anders Lundström (VTL) 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 
________________ 
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§ 32 

Viadidaktnämndens underlag för övergripande plan med 
budget 2019  (VIAN/2018:28)  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden beslutar att anta upprättat förslag till nämndens underlag för 
övergripande plan med budget 2019 och överlämnar det till kommunstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
I april 2018 beslutade kommunstyrelsen i Katrineholms kommun om 
planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020-2021. I direktivet gavs nämnderna i 
uppdrag att senast den 31 augusti inkomma med underlag till kommunstyrelsen inför 
beredningen av övergripande plan med budget 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 2019. 
 
 
Ärendets handlingar 
• Underlag för övergripande plan med budget 2019 
• Tjänsteskrivelse, viadidaktförvaltningen 2018-08-12 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 
_____________ 
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§ 33 

Redovisning av delegationsbeslut  (VIAN/2018:31)  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av delegationsbeslut fattade på nämndens vägnar: 
 
• Plan mot diskriminering och kränkande behandling inom Viadidakt Vuxnas 

lärande. 2018-08-13 § 4. 
• Beslut fattade inom vuxenutbildning 2018-06-03—2018-08-19 (se handling för 

mer information och statistisk)  
• Beslut fattade inom vuxenutbildning 2018-04-16-—2018-06-12 (se handling för 

mer information och statistisk)  
 
Ärendets handlingar 
• Delegationsbeslut tagna på nämndens vägnar om vuxenutbildning mellan 2018-

06-03—2018-08-19 
• Delegationsbeslut tagna på nämndens vägnar om vuxenutbildning mellan 2018-

04-16—2018-06-02 
• Tjänsteskrivelse, viadidaktförvaltningen 2018-08-22 
 
________________ 
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§ 34 

Meddelanden  (VIAN/2018:30)  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden beslutar att lägga följande meddalende till handlingarna 
 
• Kommunstyrelsens beslut § 87 Uppföljning av kommunplan 
• Kommunstyrelsens beslut § 88 Tertialrapport 
 
_______________ 
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